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Yeni kanunı_ar Ba9vekAletta 

l Ankara, 5 (Y ~nı Asır mubabirinden)
Hazırlanmakta oJan Avukatlar kanun 1 

layihası bugünlerde Başvekilete verile
cektir. Noterler kanun layihası da son 

şeklin~ almıştır.Buna göre, bir Noterler 
taavün sandığı da tesis olunacaktır --- - __ ._ 
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,, k_!'ruştur. Cıım1ıııriyetin Ve C1un1mriyet Eserinin Be1;,çisi, _Saba1tları Çıka~yas!___§a~edıir Yeni Asır matbaasında basılmıştır. 
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Dün Belgradda iki devlet hariciye nazırları arasında 
akdedilen konferansta Dr. Ar as gereken izahatı verdi 
Ha. Vekilimiz beyanatında Türkiyenin Habeşistan ilhakını filen tasdik etmek kararında olduğunu söylemiş 

Fransız mahafili, Şarki 
Yunanistan arasında bir 

Akdenizde Türkiye - ltalya - Yugoslavya ve 
adenıi tecavüz paktı ihtimalini uzak S?Ör~iyor 

Milano mülakatının derin akisleri 

Türkiye, ltalyayı Avrupa ile iş 
birliğine teşvik et ek istiyor 

Belgrad 5 (Ye~sır muhabirinden) - wıTürkiye Hariciye vekili Dr.Tevfik 
Rüştü Aras bu sabah Semplon ekspresiyle Belgrada gelmiş; garda hara
retle istikbal edilmiştir. Karşılıyanlar arasında Balkan antantı ve Küçük 
antant devletleri orta elçileri, Yugoslavya Hariciye nezareti şefleri hazır 
bulunuyordu. Doktor Aras mütebessim çehresiyle trenden inince karşılayı-

~ cıların ellerini sıkmış ve Türkiye elçisiyle birlikte otomobile binerek Türk 
"'as v. . ü ö fi _ sefarethanesine gitmiştir. SONU ALTINCi SAYF DA B:"'!mt'ı:ın birgö!ünüş 
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Alacaklı 1 Milano mülakatı hakkında tefsirler r""iÇü;;;;r·ai;"Hiidi;;;·~ ............................................ ~ 

nor~""~:tedi eka-Dr. Aras ltalyantopraklarından ayrı- l Kız bollugu mu var? ~ 
hilhiye

1
tini göz ö~üode lırken Kont Cianoya telgraf gönderdi -····o·d~;i;ii"i;;···~k~i.~i···;ö;i·ü;~;ı~·;· .. ·' 

u undurınahdır •• 
ba~azineden taksit ile tar~a, Fransız sag" cenah matbuat1, bizim Sovyetler aley- Odemı·şte dog"' a ço k 
k g, bahçe alanların bugun d n c u -
.. ~~'"•ıhkları gayri ıabii aıüı- hinde konuşmalarda bulunduğumuzu uy uruyorlar 
d

U Vaziyetleri, çekmekte bulun· Ô ların ekserı·s· k e e 
•klan üzüntüleri ifade eden Roma, 5 ( .R) - Yugos· 1 iZ JIDIŞ • • • 

Yaz 1 lavyaya geçerken ltalyan ara-
ak· ı arımız muhitimizde derin zisini terketmezden önce Tür-
ki •al.er uyandırmıştır. O kadar kiye Hariciye vekili Tevfik 
k bırçok kimseler matbaamıza Rüştü Aras kont Cianoya şu 

adar gelmişler bu mevzuun telgrafı göndermiştir: 
ıenişr- · · ' d •gını anlatmak lüzumunu "Yugoslavyaya geçmek üzere 
uymuşlardır d l · · Jtalyan arazisini terketmez en 

t /'raf edeyim ki taksitli sa· önce ekselansımza Milano zi-h! a~ı~. yapıldığı yıllar ile yaretim sarasında gördüğüm 
d f ~nun umumi şartları arasın· hararetli kabulden dolayı te-

t
.a 1 farkı gözöoüne ge- ıekkürlerimi bildiririm. Emi-
ırerek b .. h. 1 1 b· u mevzuun mu ımce nim ki konuşma arımız, esas arı 
ır dert olduğunu takdir edi· dolnıa sene ev•el ayni şehirde 

Y
1
ordum. Fakat bu kadar genit mlimtaz ıefiaizle aramızda ku-

o aLif e - · · ~ k 1 1 k cegım o satırları yazar- rulmuş olan ı ür - ta yan 
en .~asavvur eylemiyordum. doıtluğunu takviyeye yarasın. 

Dun rnatbaamızı yüz kişi na- imza: T. RÜŞTÜ ARAS 
blına · b M0 I f k zıyart:t eden heyet u acı, Roma, 5 (A.A) - ı ano 
a at hakikat olan derdin yal- mülakatını tefsir eden Corriera 
~~~ toprak üzerinde değil, em· Della Serra gazetesi ezcümle /ta/yanın güztl bir şelıfi. Venedık 

t
al e de famiJ olduğunu anlat- diyor ki: temayüllerini aydınllltmak ve l başlaması için bir esas bulmak 
1 ar O ı ı · · b "d" T b" · ava arınan kuvvet erını Bu konoş_mal~ran he~:fi .Ital: tam ir .. emniyett~n mlll~em ı ı. ürkiyenin balyaya karı• 
ırçok misallerle teyit ettiler. ya ve Türkıyenın bakıkı sıyası yapıcı munasebetlerın yemden - Sonu 7 nd say/ada -
Saydık lan birçok misallerden ............................................................... İ ...... :İ : .......... ] .. :k"f .. h .. :k ... J ••••••••••••••••••••••••• 

Yalnız iki danesini ele alacağım: ngı iZ ÇC l a rı a arı 
kı 926, 927 s~~elerin~e 2500 lira 

Ymet takdırı a::retıle müzaye• 
deye çıl<arılan yirmi dört bu
çuk metre murabbaında, ha
rapça bir dükkan on bin lira
ya satı lmış. O günün resimle
~.ine göre. de binelli lira harç 
0denmiş. Üç dört taksiti hazi
neye yatırı ldıktan sonra diğer 
tal<si tıerini vermek mümkün 
olamamış. Bu dükkanın bugün
kü kıymeti de 2500 - 3000 lira 
arasındadır. Yine ayni yıllarda 
64 metre murabbaında bir dük
~an takdir edilen kıymeti 8500 
lira olduğu halde otuz dört Lia 

- Son& 2 lld sa '/ada -

Türkiye ile çok geniş 
işlere hazırdırlar. 

lngiliz bava ataşesi de Aııkaraya geliyor 
Londra, 5 (A.A) - Royter olan müzakereler de neticele-

ajansı bildiriyor : nirse beş milyon logiliz liralık 
Türk hükümeti ile lngiliz yeni başka sipariş daha ahna-

çelik firmaları arasında netice- cakhr. 
leoen müzakereler sonunda se• iLK INGILIZ HAVA AT AŞESi 
kiz firma i~in imzala~~n t.akri- I:ondra 5 (A.A) - lngilte-
ben üç mılyon lngıhz lıralık renın Ankara hava ataşeliğine 
mukaveleler Türkiyenin ikinci tayin olunan Elmhrst bugOn 
beı yıllık plinına dahil bulun- Türkiyeye hareket elmiıtir. 
maktadır. Elmhrıt lo ilterenin Tilrki e 

Bozdağ eteklerinde yetişen Ödemiş kızları çalışkan 
ve sıhhatlidir. Son senelerde doğan çocukların 

ekseriyetini kızlar teşkil ediyor •.. 
- YAZ/Si 4 ÜNCÜ SAHiFEDE -

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

Fransanın Polonya ile münasebetleri 

Fransız hariciye nazırı 
Delbos'un bir nutku 

"Polonya ile ittifakımızı kuvvetlendirdik" 
Paris 5 (Ô.R) - Fransız-Leh 

kulübünde Lehiıtanın Paris 
sefiri şerefine verilen bir ziya
fette hariciye nazırı Delbos bir 
nutuk söyleyerek Fransız·Leh 
münasebetlerine temas etmiş 
ve bu arada şunlara söylemiştir: 

,, Tecrübe ve imtihan saatin
de birleşik olduğumuz gibi yine 
sulha ve milli emniyetimize 
karşı müşterEk bir sevginin ve 
beynelmilel taahhütler hakkında 
ayni telkinin mahsulü olan va
zife hissile birJeşiğiz. Samimi 
ve aleni diplomasinin milletler 
için en sağlam inanca olduğu
nu sizler de, bizler de zan ederiz. 
Biz bu açık d'plomasiden korL-
mayız, zira kimseden g izlene
cek bir şeyimiz yoktur. 

Bu ıulh ve her millete karşı 
saffet ruhiletlir ki harpten 
sonra Fransız-Leh ittifakı ya
pılmıştır. Bu ittifak Milletler 
cemiyeti paktının umumi taah· 

Polonya ordusu bnşkumalldam 
Ocımal Smff!li 

memleketimizin harici siyaıe• 
tinde daimi &ir eıaı teıkil e7• 



Seftlhl. • 

Alacaklı 
·-· Borçlunun tediye ka· 

bili7etini göz önünde 
bulundurmalıdır 

Baştara/ı birind sahi/ede 
lirara aatdmlf- Bu paranın on 
dkt bia lirası ~denebilmif, 
teavı,e edilmiyea tabitleri için 
tekrar mtbayedey• konulmUf, 
bir anlafma elde ecliJebilmem 
maksadiyle Milli emlak müdür
lüğü fen heyetince bu diikkina 
yeaiden kıymet takdir olun
muş, ve alb bin Jira kıymet 
k•nulmuştur. Bu iki misali va
kıalara dayanarak yüı.lere iblağ 
e,1emek çok m&mkündür. La
kin hadiseleri birbiri arkasına 
saymak bir fayda vermez. 

Hidiıelerin doğuş sebeple
rini ele almak daha doğrudur. 
1926·1927 - 1928 ıııenelerinde 
lzmirde müthiş bir mesken 
buhranı vardı. Arz ve talep 
kaideleri hükmünü gösteriyor. 
Kiralar akim ve havsalanın 

alamıyacağı derecede yüksek 
bulunuyordu. 

Memlekette geniş bir refah 
vardı. Para bolluğu ilk nazarda 
göze çarpıyordu. l~te bu şart· 
lana ve gayri tabii yaziyetlerin 
hüküm ıllrdüğU yıllarda devlet 
hazineye intikal eden gayri 
menkulleri ıekiz sene tak.ait ile 
satışa çıkardı. Dahilt istikraz 
tahvillerini de nakit mukabilin
de kabul edeceğini ilin etti. 
O tarihlerde bu tahvillerin yüz 
liralığı elli liradan aşağıya te
darik edilebiliyordu. 

Tahville ödemekten yüzde 
eili kazanacağını ye bedelini 
de sekiz senede vereceğini 
düıünen eysiz ve dükkansız 
vatandaılara bu vaziyet cesa
ret Yerdi. Bunlar gayri tabii 
prtlar albnda müzayedeleri 
gayri tabii şekilde yükselttiler. 
Devletin 8500 lira kıymet koy
duğu bir malı otuz dört bin 
liraya çıkarmak hesapıızhğını 
yapmaktan çekinmediler. 

1929 - 1930 - 1931 senele· 
rinde cihanı sarsan umumi 
buhran memleketimizde de 
tesirlerini gösterdi. Yoksulluk 
baıladı. Dahili istikraz tahvil
leri yükseldi. Baıa bat satıldı. 
Mesken buhranı tamamen tersi· 
ne döndü. Gayri menkuller yüz
de seksen derecesinde kıymet
ten düıtü. Bütün bu tesirler al
tında taksitlerin tahsili imkan· 
sı z bir duruma girdi. Başkaca 
malı olmıyaolardan dört sene· 
denberi on para alınamamak
tadır. Filhakika 932 senesinde 
buhranı nazara alan hükiimet 
bunların da yirmi taksite bağ· 
Janması için tedbirler aldı. La
kin taksitlere başlangıç olarak 
satış tarihi ele alındığından ve 
müterakim borçların yüzde 9 
faizleri mühim bir yekuna baliğ 
bulunduğundan bu kuar tediye 
kabiliyetini yaratmaktan uzak 
kaldı. Hemen bu tecilden pek 
az kimseler istifade etti. 

Bugün bu borcun ödenmesi 
imkinsızlığı albnda inliyen dul 
kadınlar, yetimler ve ancak 
günlük ekmeğini çıkarabilen 
kilçük esnaflar da vardır. 

Eğer umumi hükümlere uya
rak icrai vaziyete geçiJmif 
olsa müterakim alacaklann 
dörtte birini tahsil imkan· 
ıızdır • lzmirde gayri men· 
kullerin kıymeti o kadar düt
müttilr ki bunu, Emlik 
bankasının yaptığı icrai taki
babn ististikleri ortaya ko
yabilir. 

Haydi farzedelim her ne ba· 
haaına olursa olsun • Umumi 
lıllkllmlere inkıyat zaruridir ,. 
diyerek takibat yapmağa ta• 
raftar bulunahm. 

Devlet alacağının yarısından 
fazlasını kaybedecek, birçok 
,.rddaılar evaiz, dlkkloıız 

- :w 
,, 1 

Halkevinde 
Verilen kararlar 

Diln Halkevinde yapılan yön 
kurul toplantısında bazı karar· 

l lar alınmıştu. Bu kararlara gö· 
re, Fikirler Mecmuası ·tekrar 
çıkarılacak, evin himayesi altı· 
na alınan köylere heyetler gi
decek ve beı yıllık kalkınma 
progrıı.mıntn tatbikine ehemmi
yet verilecek, bir köycülük ga· 
zetesi çıkarılacak ve bir kaç 
eser de tabettirilecektir. 

• •• 
Halkevj, dil, tarih, edebiyat 

komitesi dün toplanarak veri
lecek konferansların günlerini 
tespit etmiş ve bazı itler hak
krn da kararlar almııtır. ........... 

Halk türküleri 
Memlekette ulusal muzika 

reformu ve organizasyonuna 
baılandığı ve bunun için ilk 
önce halk türküleri ile kıyafet, 

oyun ve rakslarının doküman
ter bir surette tespit ettirilme· 
sine başlanmıtbr. Bu ulusal ite 
viliyetlerce büyük ehemmiyet 
verilmesi ve derlemenin kısa 
bir zamanda bitirilmesi Dahi· 
liye Vekaletinden viliyete bil
dirilmiştir. -·····-· Elektrik ücretleri 

Alb aylık elektrik kilovat 
ücretinin de su tarifesinden 
sonra tesbiti için bir komisyo
nun toplanacağı malumdur. Ta
rifenin tesbiline esas olmak 
ilzere kömür fiatleri ile amele 
yevmiyeleri ve bayat endeksi 
ticaret odasından istenmiştir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Jete borçlu bulunacak. 

Devlet her gün onun haczi 
kabil bir gelirini aramakla uğ
raşacak. Bu neticelerden ne 
devletin ne de halkın memnun 
kalabileceğini tabayyru bile et
mek istemeyiz. Ferdin zengin
liği, refahı hazinenin zenginliği 
ve genişliği demektir. Memle· 
lekette refah seviyesini yük· 
aeltmek düşüucelerimizin ba
tında geliyor. Şu halde müesses 
ocakları hırpalamaktan bir fayda 
bekleyemeyiz. Gayri tabii şart
lar, gayri tabii düşünceler altm
da cereyan etmiş hadiseleri bu
güniln şartlarına ve icaplarına 
tetabuk ettirmek en doğru ha· 
rekettir. Devlet alacaklarını da 
bağıılasın demeyoruz. Çünki 
bu da adaletsizlik olur ve sui 
misal teıkil eder. Her alacak· 
hnın gözönünde tutması lazım 

gelen bir vazifesi vardır: Borç
luya tediye kabiliyeti bağışla· 
mak. 

Devlet de gayri tabii şartlar 
alhnda cereyan etmiş hadiseleri 
nazara alarak 1932 yılından 
önce yapılan satışlardan, vade
si hulul etmiş veya etmemiı 
alacaklarını faizsiz olarak 1937 
yılından başlamak üzere yirmi 
sene takside bağlarsa hem 
alacaklarına tediye kabiliyetini 
bahşeylemiş, tahsil imkanla· 
nnı elde etmiş ve hem de bir 
çok ailelerin borç yüzünden 
sefalete düşmelerini önlemiı 
olur. 

Hazinenin bu mevzu üzerinde 
ehemmiyetle duracağına itima• 
dımız vardır. Çünkü bu, hem 
halkçı hükümete yakışan bir 
hareket, hem de hazinenin men• 
f aatini emniyet albna alan bir 
vaziyet olacakbr. 

YllUlf AlllR 
2 3 3 

Üzüm kongreSiiıe bazırlik yapılıyor j 

Standardize işi için bir 
komisyon ayrıldı 

Ankarada toplıtnacak olan 
üzüm kongresi için dün ticaret 
odn,.ında bütün üzüm ticare
tile ilgililerin iıtirikile ihzari 
mahiyette bir toplanb yapıl· 
mıştır. 

T oplanbda, üzüm kurumu 
müdürü lsmail Hakkı Vera!, 

Ziraat bankası müdürü Aşkı 
Naili, Ziraat müdürü de bu
lunmuştur. 

Müzakerat baştanbaşa fizüm 
standardizasyonu mevzuu üze· 

rinde cereyan etmiı ve üzümün 
bağdan beynelmilel piyasaya 
gidinceye kadar geçirdiği saf
halar birer, birer tetkik edil
miş, üzümcülüğümilzün umumi 
menfaatlere uygun bir tarzda 

ve pratik bir neticeye varmak 
için birçok mllspet fikirler ve 
teklifler ortaya atılmıştır. Ku
rum müdürü lsmail Hakkı 
Veral, standardizt!den kastedi· 
Jen manayı ve bunun yapılması 
için rençbere, mutavassıta, ih
racatçıya, halli komisyoncu
ya varıncaya kadar vazı
felerinden bahsetmiştir. 

Üzümlerin bilhassa taşsız, 

topraksız ve karaböcesiz ihracı 
imkanları üzerinde beliğ bir 
ifade ile durarak ihraç elliği· 
miz üzOm!erin her ihracatçıya 
ait tip olarak değil bir tip, bir 
memleket bir Türk tipi olarak 
ihracı lüzumunu anlatmıştır. 

V cralın izahat ve mütalia
aında müşterek bir mutabakat 
hasıl olduktan sonra, standar
dize işinin teknik cihet
leri üzerinde bazı esaslar 
tespit etmek üzere ihracatçı
lardan miirekkep bir komisyon 
ayrılmıştır. 

Komisyona üzüm kurumu mü
dürü lsmail Hakkı Veral, tüc
cardan Salibattio, Kizım 
Kırkağaçlı, Mazhar"borsareisi,. 
Nadir "ziraat başmüdürü,. Mü· 
bin, Burnava Ziraat mek
tebi iiıüm mütahassısı ve 
tüccardan Şarl Jiro ve oda 
umumi katibi Mehmet Ali ay
nlmışlardır. 

Komisyon önümüzdeki pazar· 
tesi günü saat 14 de Ticaret 
Odasında toplanarak mesaisine 
başlıyacak ve ikinci ihzari top· 
lanhya bir rapor hazırlıya· 
caktır. ····-Halide imzası mı kullanılmış? 

Eski hukuk· mahkemesi 
başkitibi mahkemede 
Hisseli bir evi satarak Ha· 

lide adında bir kadının hisse· 
sine dii~en bin üçyüz lirayı, 
"Halide,, adına yazıla bir mü· 
hürle alarak zimmetine geçir· 
mekle maznun lzmir sulh hu
kuk mahkemesi eski başkatibi 
Bekir Sıtkının muhakemesine 
dlln ıehrimiz ağır ceza mahke
meıinde batlanmıştır. 

Halide ve Rozanın Karataıta 
110 numarah evde hisseleri 
vardı. Roza, hlssei ıuyuun iza· 
leıi ıçın mahkemeye mü· 
racaat ederek satış karan 
almış ve icra vasıtasiyle 
evi 1'altmp Halidenin hissesini 
o vakit icra işlerini yapan mah· 
kemede bırakmııb. Halide, 
kendi hissesine ait parasını 
almak için mahkemeye müra· 
caat ettiğinde paranın daha 

evvel Halide isminin kullanıla· 
rak alındığını ogrenmiı ve 
Müddeiumumiliğe dava açmıştı. 
Kadın, paranın mahkeme baı
kitibi tarafmdan sahte bir mü
hür kullantlmak suretiyle alındı
ğını iddia etmiş ve tahkikat 
tekemmül ederek maznun 
Bekir Sıtkı ağırcezaya veril
mişti. Dünkll celsede ka
dının ifadesi okundu, bunda 
parayı almadığı ve baıkitip 
Bekir Sıtkıoın aldığı bildirili
yordu. Bekir Sıtkıya soruldu: 

- Halide bizzat gelerek 
mührünü bastı ve parayı aldı, 
dedi. 

Asliyeceza mahkemesinde 
bu meseleye dnir diğer bir 
dava dosyası bulunduğu anla· 
ııldığından dosyanın celbi için 
muhakeme baıka bir güne bra
kıldı. 

Ağırceza mahkemesinde 

Bir kuzu yüzünden mey
danagelencinayetdavası 

Cumaovasında Sandı köyü 
civarında bir kuzu kestiği için 
fütiyar Ahmet dayıyı döğerek 
ölümüne s~bebiyet vermekle 
maznun köy muhtarı Hasanın 
muhakemesine dün şehrimiz 
ağırceza mahkemesinde devaro 
edilmiştir. 

Maznun Hasan, ihtiyarı döğ• 
mediğini ve kendisine ait kuzu· 
yu kestiği için oraya gidince 
k?rkarak kaçmağa çalıştığı ve 
bır uçurumdan aşağı dlifmek 
suretiyle yaralandığım söyle
mişti. Bu celsede dinlenen Ah
met dayının kansı ihtiyar Emmi 
kadm mahkeme reisinin suali 
üzerine demiştir ki : 

- Kocamın yaralı yattığını 
ı&ylediler. Kıra gittim, kendi• 

silmiş bir kuzu vardı. O 
cıvarda yar filin yoktu. Ko· 
camı bu kesilen kuzu ıçın 
!l'~h.tar Hasan dövmüş, kuzu 
ıçın ınsan bu kadar dövülür mü? 
Evvelce karakol kumandam 
bizim ifademizi almııtı. O va· 
kı ta bunu söylemiştim. 

Reisin emrile dava dosyesin· 
deki evrak tetkik ~dildi, 
Karakolda evvelce alınmış 
o!an ifadeler dosyada yoktu. 
Karakol kumandanının celbine 
ve geçen celsede yalan yere 
şahitlik ettiğinden dolayı hak
kında takibata karar veri!en 
Sabri için yapılan takibat neti· 
cesinin sorulmasına karar veril· 
miı •• muhak~me baıka bir 

= 

Göçmen köyleri 
Sıhhat müdürü Dr. Cevdet 

Saracoğlunun riyaaetindeki he
yet g&çmen köylerinin inıa 
edileceği yerleri tamamen teı
pit etmiş ve bu suretle vazife· 
sini bitirmiştir. 

Halkevinde 
Pazar günü saat on beşte 

Halkevinde temsil ko!u umumi 
toplantıSJ yapılacağı haber abn
mıştır. Bu toplantıda kolun 
umumi ihtiyaçları ve yeni sene 

Verem müca 
konferansları 
Ver~m mücadele cemi,. 

mekteplilerimiz aruıoda~ 
ettiği konferanslar aeriıiaitl 
diocisi de diln erkek · off//!!ı 
verilmiıtir. Sekizinci koof t'1 
ta gelecek pazarteai ıiiol lılJ 
riJecektir. Bu koofer-:::-. 
yük bir alaka gösteri 

Kızılay baloı• 
Kmlay Kurumunun bil_.";:; 

sa!oolarıoda ayın on u ·~ 
günü akıamı verilecek bl,. 
balosu için hazırlıklar üıer ~ 
bummala surette çalışıhn~..lif 
dtr. Bu münasebetle saıo_::, 

baştanbaıa boyanmıı ve b•~:; 
den itibaren dekorasyon ır 
rine bilfiil baş!anması tek.ııf 

programı görüşülecektir. etmiştir.. A 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

<~ 

Mükemmel koca tipi 
K.anaatk4ılık nedir, bümiyen bit 

asuda yaşıyo1uz. 
Kadlnlaı eıkeğın en zengınme, 

e1kekJer de kadınm en güzeline diiş
küntiü1ler. lhtıraslamı şampanya gibi 
kaba1dığı b11 devitae ideal tiple! bul
mak ta müşkülleşli. Bir gazele ideal 
kadın naı;ıI olmalıdır diye bi1 anket 
t11ttmmuş1 lıa!Cuilem Jikirlelle siitr.ın
lanm doldu1uyor. Bv tliğeıi ıdeal 
koca tiplcti anyor. ıkisinin de elinde 
Di;·ojen'in Jenni va1... Aradıklonm 
buldıılar mı, orasını al/alı bilir. 

Bir Amenkan gazetesinde " Mii
kemmd bir koca ., tipini ktJ1akte1ize 
etmek icin açılan ankete gelen cevap
la! afasında erı çok beğenileni neş1-

ediyoıaz: 

1 - Sabahlan daima keyı/lidir:. 

2 - Yemek saatlerini Jııç şaşmaz. 
3 - Evirı idaresinde ka1tsını ser-

best bırakır. 
4 - Kansının kendi annesinden 

daha gtizel ye.mek yaptığını söpler. 
5 - Cömottir. ](aıakteıi mil· 

kem meldir. 
6 - KuliibOnden ziyade yuvasını 

sever. 
7 - Sosyete hayalında serimli 

gö1ünmesini bilir. 
8 - /(anın eüzel/iğine ait işleıde 

yanılmaz hi1 hakemdir. Ve ild ile ... 
Bizim bavanlar ne buyunular. 

Vaktinden evvel 
eren deha 

Yüzüncü yıldönümü dünya 
san'at aleminde hararetle kut
lanacak olan büyük Rus edibi 
Puıkinin kanında, bir Fransız 
gazetesine göre, Arap kanı 

vardır. Onu frensiz ve coşkun 
bir işık haline koyan da bu 
kanın tesiri olduğu iddia edi
liyor. Onbeş yaşında Çarlar 
sarayına giren Puşkin daha o 
yaıta iken Rus Çarının demu
vazel donörleri arkasında hır· 
çın bir arı gibi koşuyor, her 
birinden ayrı bal toplamağa 
çalıııyordu. Bir gün sarayın 
büyük dehlizlerinde bir köpek 
ile bir kurt arasında enfes bir 
kadın göründü. Puıkin kafesin
i en çıkan kaplan gibi kadının 
üzerine atıldı. 

Dehlizde kendisinden başka 
kimse yoktu. Kadının çıplak 
omuzlarına ateşli dudaklarını 
koyarak öptü, öptü ... Kadın bu 
atıhıı bir feryatla karşılamıştı. 
Hadiseyi Çara şikayet etti. 
Meğer zamanın en yüksek şah
ıiyetlerinden biııinin karısı İmİf .• 
Puıkin derhal tevkif olundu. 
Fakat o bu atetli aıka karıı 
vurulan zencirin intikamını ilk 
tiirlerini yazmakla aldı. 

DoOdujiu gUndenberl 
Fransız baıvekili Liyonu zi

yaretinde Edouard Herriot'un 
nutkuna cevabında çok eıki 
hatıralara temas ederek şun· 
lan aöylemiıti: 

- Ben Pariste bir ipek 
mensucat mağazasında doğdum. 
Çocukken ipekli kumaılar aa· 
bn almak için Liyona ıık 11k 
gelen babamla birlikte ıehri· 
nize gelirdim. G&rüyoraunuz ki 
güzel endilstrinizi çok eskiden 

Havptmanın avük•• 
aklnnı kaçırmıf 

.u. Reıliy ~ 
· Lindbergin çocuğunu ~ 
ran Havptmanın mubak~ 
dünyayı aylarca işgal e~ 
Bu mühim davada Hayp~ 
lüı.umundan fada harareti~ 
dafaa eden avukah E ''
Reilly unutulmamıştır. ReillY;; 
müdafaası Amerikada _. f1! 
efkarı ikiye ayırmış, H•td' 
manan masum olduğu hakkı iti'. 
kuvvetli bir şüphe uyak I" 
mıştı. Şurası mubakka ili 
avukat Edvarlt Reilly aı67" 
faasında samimi idi. ; 
şahsen Havptmanın masu~ 
doğuna kani oluyordu. ~ 
hükmü infaz edildikten ~~-"' 
Avukat ReiUy'ııin end~ 
uyandıracak kadar şiddetli 51' 
ranlar geçirdiği görüldi1-~ 
günlerde bu asabi buh~ 
bir çılgınlık derecesine ~ 
ğından Metr Reilly BroO 
timarbanesine konulmuftil'• 

Bir bu ak•lktl ~ 
Holivud dünyanm en ~ 

kadınlarını, tahtına ve ~ 
kaybetmiı hanedanlara. tıol' 
sup sürü sürü düıeslerı, , 
tesleri kendi içine çek dl! 
onları tiplere ayırmakta ~ 
vaffak olmuştur. Fakat f~ 
ye kadar diplomatlann ~ 
aıkerlerin Holivuda akıo ~ 119j~ 
leri görülmemişti. AD._,- · 
sıra onlara geldi. .~ 

Holivud stüdyolan aaD,.~ 
nel mukaveleler peşinded ,~ 
Pek yakın günlerde kral ~ 
zinci Edward'ın aşk macez 
canlandıracak bir filme t~ 
bUs etmişlerdi. Son dak c:.~ 
bundan feragat ettiler. . 'ı{ ~ 
de büyük firmalardan barı~ 
Çin isyammn kahraman• -""-

Li• .. general Şang - Hsue • ..tj( ;;M 
ehemmiyetli bir rol tel'P ~ 
miştir. Bu mfttekait geoer 
"Marco Polo"nun har~~ ... 
kıoda hazırlanan bir fıli ... 
alması isteniyor. Mareıal b 
cevap vermemişt r. • •••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • . . 
• • • 

Fikir kırıntlları : 

Ah şu dişl~~ 
insan dişleriyle kendı 

yusunu kazar. Sen~ } 

Aç değilsen ye~e-·· p 
biz İftihanı açar. JilJI# } 

{ f 
Hava gıdaların en kll . 

liıi ve en çok kudre 
dahilinde olanıdır. 

( P. 



•Şubat 1937 
r--= 

/!!!,K U il !."oiNL&YJll 1 

" Mahallilik ,, başka 
"Mahallelilik,, başka 

(Taşra) Osmanlı tarihinden 
kalma bir tabirdir. Taşralılık bu 
tabirin ve bu tarihin zorundan 
kurtulmasına çalışıyor. Bu kur· 
tuluşa (lzmir) hesabına ben bir 
parça yardım edeceğim: Evvda 
anlatayım bakm! 

i • 

Teşkili.tı 

YENi ASllf 

~;/ 

~~~~===~~===~' 
esasi yede tadilat 

................................. bR~Z~~~7.rLZT.i/27j ............................... ... 

Ş ·· krii Kaya nutkunda, Türk milleti beşeriyete, 

$ahlfe • 

ıt2~~~j 
Fena mı 
yapıyorum? 

Fıkracılığa başlıvahdanberi 
gün geçmez ki bir tanıdık 
" Sana bir mevzu vereyim "le 
karışık yazıhaneye gelmiı ol
masan. 

Kimisi, şu Celal Bayar bul
vannın çamurundan bahset.Son 

Hükümeti şahsında temsil 
eden Padişah, oturduğu bel
deyi de (Eşherülbitad) tela!iki 
ederdi. Hatta bütün ehemmi
yet, hukuk ve hakimiyet sa
dece payitahta münhasır ka
lırdı. 

beşeriyet için de medeniyete 1 

zamanlarda belediye yük ara
balarının ikinci kordondan geç
mesini menetmiş, bütün nakli
yat bu bulvardan yapılıyor, 
dizlerine kadar çamura gömü· 
len zavallı hayvanların perişan 
halini tasvir et, der. 

Bütün Osmanlı tarihi ( ser
had ) le (lslambul) dekor~ ara· 
sında cereyan eder. · 

,.Taşra,, lılık tarihinden ve 
'Verasetinden kurtulmak çok 
güçtür. Öyle her ~ey (ol!) ti'f

Yince oluvermiyor. Her işte ta
rihi bir determimizm caridir 
benim bildiğim... Bu itibarla 
hala lstanbuldan ötesinde 
(taşra) kokusu vardır. Bu koku 
(ıtil) de (sokakta) (adet) te kal
dıkça o kadar zararlı değildir 
81lla kültür varhklaunda bil
hassa yayın vasıtalarında du
Yulursa tahammül edilmiyor 
doğrusu .. 

On üç yıl evvel tesadüfen 
~ir Izmir gazetesi alıp okudu· 
&um zaman gülmekten katıhr
dıın, Kırılırdım gülmekten .. Ek
a • 
erıya kronikler şunlardı: 

k.-:- Vilayet mektubi kalemi 
atıplerinden ... efendi birade· 

tir_niz meıuniyetini bitirerek lz
ınd ır~ gelmiştir. ( Hoşgeldin ) 
erız. 

d - Muht~rem hemşerilerimi~
b~n karabıber tüccarı .... beyın 

1~ kız çocuğu dünyaya gcl
lrııştir. (Gözünaydın) deriz .. Ilah. 

T enkiUer makaleler, bele 
~debi yaııla~ birbirinden güldü-
ı .. .. 
Ucü şeylerdi. 

* * • 
Geluman, gitzaman normal 

!tkiınül yolu üstünde epey 
1 erledik. Zaten bunun böyle 
olrn · k··ı t.. aınası ayıptı. BıJhassa u • 
ur sahasında neden lzmir 
(toşra) .• olsun. lzmirde Istanbul 
gazetelerinin okunmasına .ben 
de okuduğum halde- her ıa
lnan Şaşar ve kızar dururum. 
-:ıınanyanın (Kolonya)veya(Mü· 
hıh) şehirlerinde çıkan bir gaze· 
te (Berlin) de çıkandan aşağı 
telakk' ı b' ı edilmez.Haşa .. Böy e ır 
t~y hatıra bile ~elmez.. Bili· 
b ıs kültür müessesderi itibarile 

azen küçük bir üniversite ka· 
•~bası ( Berlin ) den yüksek 
e enımiyet alır. 

* B •• 
1• u malüm şeyleri şu meşgu· 
ıyet saatinde tekrar etmekte 

inana d. d. k d' ne ır ıye en-
! kendime soruyorum. Belki 

Sız d b 5- 1· e ana sorarsınız. oy ı· 
Y_cyiın: On gündür şu köşede 
aıze bazı şeyler söylenip duru
Yoruaı s· . b' t k k.. . · ır gazetenın ır e 
.. t~esı yokya... Diğer köşele· 
v~ e mırıldananlar da var. 
d akıa bir gazetenin dört bun· 

u, dört zaviyesi birbirine mü· 
sa ·d· vı ır amma. Söylenenleri ve 
:,;ıhteviyatını bu müsavata 

yarar. insanlık tarihi Türklerle haşlamıştır, dedi.! 
Atatürk bu milletin mevcut olan bütjin yüksek seciyeleri ve 3licenapl 

hasletlerini nefsinde toplayarak azı11ü iradesini 
kendi azmü iradesiy~e birleştirerek milleti mahvolmaktan kurtarmıştır. 

Ankara, 5 (Yeni Asır - Te
lefonla - B. M. Meclisi bugün 
toplanerak teşkilatı esasiye 
kanununda yapılması teklif 
olunan, Başvekil ismet lnönü 
ile 153 meb'us arkadaşı tara
fından imzalanan takrir üze
rine hazırlsnan tadilatı müza-

kereye başlamıştır. . . 
Bu münasebetle Dahılıye 

Vekili ve parti geoet sekreteri 
Şükrü Kaya ile mebuslardan 
General Refet, Ali, Hakkı 
Kılınç ve Hüsnü Kitapçı ve 
daha birçok hatipler söz söy
Jemiş!erdir. 

Şükrü Kaya dutkuna şöyle 
başlamıştır: 

Muhterem arkadaş?ar; 
- Başta Cumhuriyet Halk 

partisi ikinci umumi reisi Baş
vekil ismet lnönü olduğu halde 
Partinin mebuslarından 153 
arkadaşın imzalariyle verilen 
takrir üzerine hazırlanan teş· 
kilatı esasiye kanununda yapı· 
lacak tadilat huzurunuza sunul

muş bulunuyor. 
Bu kanur.umuzda tadilleri 

icabettiren zaruretleri huzuru
nuzda arzetmeği büyük şefle
rim bana vazife olarak verdi
ler. Bu ödevimi yapmak için 
müsaadeniıi rica edeceğim. 

C. H. Partisinin umdelerİ, 
programında vazih surette tes· 
bit edilmiştir. 

Bu cihanca malumdur. Bunun 
ne dereceye kadar doğru tat
bik olunduğu da bugünkü Türk
lere Türkiyeye bakmalda ka-
••••••~••••••••••• ················•·····•· 
ithal etmek doğru değildir. 

Görüyorum ki yavaş yavaş 

beni içine çekmek istiyen bir 
bava var ..• Ben bir az (Ma
haJli) olmağa razi o'.m~şsa~ da 
asli (Maba11e) 1i olmaga nı~e
tioı yok. Bunları da kenaım 
. . yazmadım. İçinde on beş 
ıçın d 
yıl geçirdiğim ve yur umun 

üneşli bir parçası olan 
e~b gdegw er lzmiri (taşra) kad-
cı an . 

• ·nde görmek ıstemeoıek-rosu ıçı . 
r w. dendir (Nerede bır ışık 
ıgım ora~ı aydınlanır'. Bil

varsa 
h Izmiri lzmir matbuatını assa ' 

küçük manasile (Istanbul) 
:':kyasına çıkarmak lazımdır. 
Bu gayenin husulüne okuyucu· 
lardan çok yazıcılar hizmet 
edecektir. Gaflet olunmıya ... 

K. ErgUneş 

fidir. Biz tarihin önünde çe- •ki, Türkler için aciz olmak emirde Türk milleti tarihte ve 
kinmeden açılabiliriz. Zaten mahvolmak demektir. beşeriyette layık olduğu me-
insanlık tarihi Türklerle başla" (Alkışlar. doğru sesleri) deniyet Reviyesine çıkarmak 
mışbr. Türk olmasaydı belki Atatürk, Türk tarihini kur- lazımdır. 
tarih de olmazdı. Muhakkak tarmakla beşeriyete çok Bu izahatımla tadil zaruret-
ki medeniyet te başlamazdı. yüksek hizmetler yapmış- lerini yüksek huzurunuzda 

insanlık tarihinin başlangıcın- tır. Tarih Atatürkten ve yük- mubtasır an arzetmiş bulunuyow 
dan son günlere kadar beşeriye- sek vasıflanndan bahsederken rum. Eğer bunu yapabilmişsem 
tin geniş hamleleriyle müessir en büyük vasfı beşeriyete yap- benim için büyük şereftir. 
olan Türkler, son asırlarda, tığı hizmetle almıştır. Türksüz Bundan sonra birçok hatip-
son devirlerde lehlükeler ge· bir tarih ve hele Türksüz ka- ler söı almışlar ve söylemişler-
çirdi. Türkleri coğrafyadan lacak bir beşeriyet ne kadar dir. Tekrar kürsüye gelen Da-
kaldırmak, istikbali tarihten eliındir. biliye vekili Şükrü Kaya şun-
silinmek istendi. Biz tarihe ko- Türkün olmadığı bir tarihte ları söylemiştir: 
za ve kaderin bir neticesi na- ancak zulüm aktif bir şekil - Türk Cumhuriyetinin kur-
:zarlariyle bakmadığımız için alır. Zaten Türklüğe bu kastı duğu rejimin esası ve pren-
böyle kaza ve kader za· yapanlar fena niyetin, fena sipleri; ulemanın kendi hüc-
ruri ak\hetlerden gelen hü- tecrübelerini de kendileri gör- relerinde, dimağlarında haıır-
cumlara ve hatta boyun eg~ ladıkları mücerret vasıfJarn • müşlerdir. 
megı bilmiyen bir mille- Türkün hergün daha faz!a uydurmak için yapılmamış-
tiz. "Alkışlar, Bravo sesleri,, adım atması şarttır. Mazisinin hr. Bunlar tarihin zaruri 
Şükrü Kaya sözüne devamla: boşluklarmı doldurmakla mü- icaplarından alınmış esaslardır. 
- ATATÜRK bu milletin kellefiz. Biz fena miras aldık, Bir yürüyüşün tayinidir. Tabii 

mevcut olan bütün yül:sek fakat bırakmıyacağız. Mazide bunlar konurken diğer mem-
seciyeleri ve alicenap haslet- yapılan hataları telafi ederek leketlerde geçen hadiseler, ve 
ferini nefsinde tophyarak az- istikbali ona göre hazırlama görülenler nazarı itibare ahn· 
mü iradesini kendi azmü ira· lazımdır. Türk milletini, beşeri- mıştır. 
desile birleştirerek milleti mah- yete, beşeriyet içerisinde me- Bundan sonra daha birkaç 
volmaktan ku~tardı. Şimdiye deniyele yarar, sulha badim hatip söz almışlar<lır. Şükrü 
kadar Tiirk tarihi ispat eder bir camia yapmak için r.vvel Kayanın ;nutku çok uzundur. 

···················~i·~··~~~~···~~~~~~·~~~~·························~~~·~~~~~······ 

iki makine parçalandı 
insanca Zayiat. yoktur 
Istanbul, 5 (Yeni Asır muhabirinden) - Dün Adana hattında 

b·r tren kazası olmuştur. Buraya gelen malümata göre hidise 
şöyle olmuştur: . 

Mersinden hareket eden yolcu katarı Y enıce istasyonuna 
kadar gelmiş, fakat bu istasyonda durmıyarak yoluna devam 
etmiştir. Bütün süratile gitmekte iken Yenice istasyonu ileri
ısinde kar temizleme makinasiyle karşılaşmış ve müthiş bir 
müsademe olmuştur. Bu çarpışmadan gerek kar temizleme maki 
nası ve gerekse yolcu lokomotifi hasara uğramışlardır. insanca 
zayiat yoktur. 

Iskenderun seferleri hakkındaki 
Projenin tetkiki tamamlandı 

Istanbul, 5 (Hususi) - lskender~na denizyolları idaresinin va
purlar işletmesi hakkındaki projen!n lktısat Vekaletinde tetki
ki ikmal edilmiştir. Bu proje, vekıller heyetince de tetkik edil· 
dikten sonra karara bağlanacaktır • 

Iskenderun seferlerine yaz mevsiminden itibaren ve haftada 
bir defa olmak üzere başlanacaktır. 

Bahkçılar kanununa göre, askere 
haftada birgün balık verilecektir 
Ankara, 5 (Yeni Asır muhabiri~d~n) - lktısat Vekile~in~e 

hazırlanan balıkçılar kanunu pro1esı BaşvekAlete verilmışhr. 
Projenin bir maddesine göre, askere haftada birgün et yerine 
balık verilecelctir. 

Vekili lstanbulda 
Ankara, 5 (Yeni Asır - Te· 

lefon) - Dah\liye vekili Şükrü 
Kaya bu akşamki trenle latan• 
bula gitmiştir. 

Odalar 
Para ayıracak 

Ankara, 5 (Yeni Asır-T cle
fonla)- Ticaret odaları kanu
nunun 125 inci maddesinde 
değişiklik yapılmıştır. Buna 
göre, odalar aidatlarından yliz
da onunu ihtiyat akçesine ayı
racaklardır. Bu paralar kuru
lacak Ticaret odaları bankasına 
sermaye teşkil edecektir. 

Evlenme işleri 
Ankara, 5 ( Hususi ) - Ev

lenme işlerinde kullanılan evrak 
h~kkındaki kanun Jayihasına 
göre, bilumum ilmühaberler, 
cüzdanlar Dahiliye Vekaletince 
hazırlanarak alakadarlara mec
canen verilecektir. Bütün bu 
evrak damga resminden muaf 
bulunacaktır. 

FEVKALADE PROGRAM - 2 FiLM 

Diğeri; bizim otelde üç tane 
yangın söndürme aleti var. ls-
tanbuldan bir zat gelmiş, bu 
aletlerdeQ getirmiş. Şimdi be-
lediye filan markadan daha liç 
dane alacaksın diye zorluyor. 
Günah değil mi? Bu parasız· 
Jıkta ne diye lüzumsuz masraf 
yapayım ? Rica ederim bunun 
hakkında birşey yaz, diye yal
varır. 

Halbuki bunlar benim için 
fıkra mevzuu olacak şeyler de-
ğil 1 Hem ne diye sevd'ğim bir 
arkadaşa çatayım ? Ya o da 
cevap verir de; 

'
1
Zaten bazı tarafları çökmüş, 

bazı tarafları kanburlaşmış, 
yürünecek hali kalmamış olan 
ikinci kordonu kurtannıyalım 
mı? Hayvanlarm beline kadar 
çamura batmasından sana ne! 
Siz Karşıyakalılar her yağmur 
yağışta dizlerinize kadar suya 
batmadan evlerinize gidebiliyor 
musunuz? Kt-ndinizi düşünse
nize ... 
yangın söndürme fil etinin 

çokluğu bir zarar vermez. Siz 
yangından korkmaz mısınız ? 
Karşıyaka itfaiyesi gibi yük 
arabasına konmuş yetmiş iki 
yerinden patlak hortum mu 
kullanın diyelim bu otelcilere!. 

Derse ben ne cevap vere· 
yim, iyisi mi müracaat eden bu 
arkadaşlara (peki yazarım) de
yip atJahyorum, fena mı yapı
yorum sankif .. 

N. Özeren 
••• 

Suriye 
Heyeti gitti 

lstanbul, 5 (Yeni Asır mu
habirinden) - .Şehrimize gel-
dıklerini bildirdiğim Suriye 
başvekil, dahiliye ve hariciye 
vekillerinden mürekkep olan 
heyet bugün şehrimizden ay
rılmıştır. 

··-·····-Doğru değil 
Kemer altında Hilal Ecza

nesi sahibi Eczacı Kemal Ak
taş lzmirde nasırdan şikayet 

doğru değildir diyor. ( Nasırol 
Kemal ) adlı ilacını böyle rek-
lam ediyor. Memleketimizde 
Amerikalılara taş • çıkartan in-
ce buluşlarile reklarular yapan 
Eczacı Aktaşa göre, (30) ku
ruşla temin edilen ( Nasırol 
Kemal ) varken nasır taşımak 
onun acılarına katlanmak cid
den doğru değildir. 

Çünki ( Nasırol Kemil ) i_n 
dört günde nasırlara yok eth
ğine memlekette binlerce şahit 
vardır. 

TAYYARE 
SiNEMASI 

On binlerce figuı·anın iştiraki ve ınilyon 1arca dolar sar1iJe yapılan hiiyük 

IC aam t raliçesi 
Jilin1 

TELEFON 3t51 Tamamen TÜRKÇE sözlü ve büyük mizansenli 
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Dünya Havadisleri 
Filmi 
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ERKEK HALA 1 .. 
Lucieıı Baroux'nun insanı kalıkahaJara boğau enfes konıedisi 

--------------------------------~ .. ----------------------------------
Seans saatleri : Hcrgün 3,15 - Cumartesi ve pazar günleri saat 1,15 te başlar. 
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Ödemişliler aksini söy üyor ar 
•• 
O emişte do"' 
farın ekserisi • • 

ş ... 
Bozdağ eteklerinde yetişen Ödemiş kızlar\ çalışkan 

ve sıhhatlidir. Son senelerde doğan çocukların 
ekseriyetini kızlar teşkil ediyor ••. 

Bundan üç gün önce ayni kız bofluğu daha bariz bir şe-
aütunlarda Foça delikanlıları· kil almıştır. Boıdağ ve Gölcük 
oın bir müracaatlerinden yaylalarının saf ve temiz ha-
babsetmiştik, Muhitlerinde kız vası estikçe kız nisbeti arh-
azlığmdan evlenme imkanım yor. ·Hemen her evde evlene-
elde edemediklerini bildiren cek çağda kız bulmak müm-
"F oça!ı gençle"e Ödemişten ce- kündür. Ne çare ki, muhiti-
vap veriliyor. mizde erkek sayısı nisbeten 

Memleketimizin bazı kısım• azdır. 
farında kız, bazılannda erkek Bizim kırlarımız, muhitin na• 
doğumu fazladır. 935 yılı nü· dir yetiştirdiği güzellerdendir. 
fus tahririnin bütün Türkiye Yüzlerinin pudrası, hilesiz 
için hakiki rakamlan henüz Bozdağın temiz havasiyle iş• 
tamamen neşredilmiı olmamakla lenmiş ve güzelleşmiş.. Sahte 
beraber kız sayısının yüzde iti· tuvalete, süse ve saireye ihti-
bariyle daha fazla olması da yaçlan yoktur. Ege mıntaka-
~ümkündür. Doğum nisbetıiz· sının en çalışkan, tütllncü, pa· 
liği hazan F oçada olduğu gibi mukçu. incirci zürra kızları 
kızlar aleyhine, bazan da Öde- Ôdemiştedir. 
miştc olduğu gibi erkekler Bu yıl dünyaya gelen çocuk· 
aleyhinedir. )arın yüzde elliden fazlası kıı-

Ôdemişten gazetemize gön- dır. Erkek nisbeti daha azdır. 
derilen bir mektuptan aşağı- Kızlarımız arasında, pek yakın-
daki sabrları çıkarıyoruz: da elli sekiz yaşında gelin 

- " Sayın bay; olanlar bile vardsr. 
Bu mektubumuzla Yeni Foça Bir istihsal merkezi olan Ô· 

delikanlılanna bir müjde vere· demişte istihsal işlerinde çalı· 
ceğiz. Onlar muhitlerinde kız ıan kızlarımız, mıntakanın elde 
bubranandan bahsediyorlar. Biz, ettiği verimli netice üzerinde 
Ödemişliler ise erkek buhra· müessirdirler. Bu itibarla kız-
nından bahsedeceğiz. larımızm fazla olmasından ne 

Tabiatın garip bir cilvesi müteessiriz, ne de endişedeyiz. 
olarak Ödemişte halkın üçte Yeni Foçalı delikanlılara çok 
ikiye yakın nisbeti kadın ve selam ... 
kızdır. Hele bu son senelerde Ödemişli : Mustafa ........... 
Fransanın Polonya i e münasebetleri 

ransız hariciye azırı 

utku Delbos~un • 
ır 

" olonya ile ittifakımızı kuvvetlendirdik" 
- Baştaıa/ı birinci sahi/ede - edebilecek tehlükeye karşl 

ler. Leh ordusu başkumandanı müş~erek bir şuurla ve bundan 
Mareşal Ridz Smiglinin geçen ileri gelen vazife hissiyle bir-
Paris .seyahati .esnasında .bu birine bağlıdırlar. Böyle bir 
dostlugu daha zıyade takvıye ananeye dayanarak tesis edilen 
ettik. Bu anlaşmanın esaslarını tesanüt müşterek bir emniyet 
ihtiva eden Rambouillet mu· unsuru olduğu kadar Avrupa-
ka\•elesinin gerek Fransız me- nın umumi sulh ve sükununa 
busan mecli~i, gerekse Varşova da bir esastır.,, 

Diyet meclisi tarafından itti· K"ız' 
1 

• ,·L· . Al • y 
fakla tasvibi göstermiştir ki 
ittifakımız hükümetlerimizin gö· 
rüşlerine olduğu kadar iki mil
letimizin devamlı arzusuna da 
mutabıktır. Zira milletlerimiz 
a yni idealle, ı~ endilerini tehdit 

ı::.:. 

Kızılay kurumu Karşıyaka 
kolunun 1937 yılı kongresi 
7-2-1937 Pnzar günü saat on 
beşte Karşıyaka halk parti 
evinde toplanacaktır. 
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•• iilijiii~C:tiiitiil""(;E;;;;;.·it·r.··;····························~i'\'ji"·~·~iil··· 
Robert : Bu gülünç azametinle kime gösteriş yap· 

mak istiyorsun Morgan 1 Diye bağırch 

- Kendinize gelin! diye ba· 
ifırdı. Nerede bulunuyorsunuz .. 
Sizin disiplin denen şeyden hiç 
haberiniz yok galiba .. Maaşları
nızın biraz daha kesilmesini mi 
istiyorsunuı? 

13 ve 17 b;rdenbire kendi
lerini top~ıyarak, siit dökmüş 
kedi gibi geri çekilip biizül
düler .. 1-!ele patronun ağzından 
çıkan (maaş) ve (ke5ilme} ke
limeleri ötlerioi koparmıştı. 

Morgan: 
- Anlaşıldı, dedi. Gidebilir

sioiı: .. 

'3 ve 17 2ittikten ıoara. 

Morgan ayağa kalkarak bir 
pilro ateşledi ve odanın içinde 
dolaşmağa başladı .. 

Gordon hala koltuğunda 
ayak ayak üstüne atmış bir 
vaziyette oturuyor ve bir ta
raftan sakızını çiğnerken, diğer 
taraftan da göz ucuyle Mor
ganla Robeıti kıritik ediyordu. 

Robert çok perişan ve bit
kin olmakla beraber, hiçbir 
korku eseri göstermeden, 
ayakta dimdik duruyordu. 

Kimin yanında olduğunu 
derhal anlamıştı. işte a rtık, 

Hamiltoo'!arın hayatta kajabi-

YENi BiR 

Be çika ile olandanın bitaraflığ! 

me ikadan mali 1 any 
yardım_ is emiyor bir yol m 

k kaça 
aramaktadır? 

Paris, 5 (Ô.R) - Amerikan Brüksel, 5 (Ö • 
kulübü taı-afından verilen ziya· R.) - Kral Leo· 
fette Fransanın Vaşington se• pold dün akşam 
firliğine tayin edilen eski tica- Brükselden İsviç-
ret nazırı Bonnet demiştir ki: reye hareket et· 

"-Demokratik milletler ara· miştir. Orada bir 
sında birlik hiç bir zaman kaç gün istira· 
şimdikinden daha lüzum!u o1a- hatten sonra ge• 
rak kendini hissettirmemiştir. lecek hafta Brük· 
Fransa ve Amerika cumhuri· sele dönecektir. 

Brüksel, 5 (A. yetferi müşterek demokrasi an· 
analariyle birbirine bağlıdırlar 

XIX nci asırda Fransanın hürri
yetleri tehdide uğradığı zaman 
Fransız cumhuriyetçileri ilkönce 
Amerikaya dönerek ya kalp 
kuvveti, ya ders bulmak iste
diler. Amerika cumhuriyetinin 

misali onların gözünde daima 
hazırdı. Amerika cumhuriyetçi· 
leri, Ruzveltin idaresi altında 
zaruri fedakarlıkları kabul et· 
mek suretiyle ve hürriyetlerin· 

den hiçbirini feda etmeden 
buhranı yenerek demokrasi 
ananelerinin bayat kudretini 
bir kere daha ispat ettiler. 

" Fransa bu asil misali takip 
niyetindedir. Zira İngiliz ve 
Amerika demokrasileriyle ayni 
gayeyi aramakta ve ayni ideali 
takip etmekteciir. Fakat eğer bu 
demokrasiler gayretlerini birleş
tirirlerse ve müşterek bir eko· 
nomik siyaset takip ederlerse 
yolu katetmek daha ziyade 
kolaylaşır.Vazife açıktır.Fransa 
bir mali yardım i4Jtemiyor. Me
sele, sulhun tahkimi için iyi 
niyetleri birleştirmekten iba· 
rettir." 

Bonnet ticaret nazırı sıfatiyle 
Fransa ve Amerika arasında 
bir asırdanberi yapılan ilk ti· 
caret muahedesini ekte muvaf· 
fak olduğunu hatırlatarak ilave 
etmiştir: 

" - istatistikler mübadele· 
nin her iki istikamette arttığını 
şimdiden göstermektedir. Lon
dra ve Cenevrede 1933 ve 
1935 te husulünü temenni etti
ğimiz anlaşma finans Nazırı 
Auriol tarafından mesut şekilde 
yapılmıştır. 

Bu lngiliz • Fransız - Ame· 
rikan para anlaşması para is· 
tikrarına imkan vermiştir ve 
Fransa bu esasa sımsıkı bağ· 
hdır. Bütün bu hadiseler bu 
üç memleketin refah yolunu 
mübadelelerin serbestisi ve ser
mayelerin serbest tedavülü re· 
jiminde aradıklarını göstermiş· 
tir. Ümit ediyoruz ki üç dev· 
letin bu siyaseti teyit etmeleri 
diğer milletleri de refahı ko
laylaştıran ayni yola çekecek
tir. Bu da büyük sulh idealine 
hizmet edecektir.,, 

len son çocuğu ile, Morgan 
karşı karııya bulunuyorlardı. 

Rf)bert, artak ölümiio muhak· 
kak olduğuna inanmakla bera· 
ber, kat'iyyen üzülmedi. Sanki 
içinden bir ses ona, " korkma, 
metin ol, başına hiçbir felaket 
gelmiyecektir ... " diyordu ..• 

Morgan bir müddet sessizce 
dolaştıktan sonra, tekrar kol
tuğa yerleşti ve ayaklarını 

masanın üzerine attı ve yeni 
bir püro daha ateşledi. 

Odanm içine büyük bir ses• 
sizlik çökmUştü .. Kimse bir tek 
söı söylemiyordu .. Gordon bile 
ağzından sakızı çıkararak se· 
pete fırlatmış ve koltuğuna bir 
az daha gömülmüştü .. 

Morgan niçin konuşmuyor ve 
niçin birşey söylemiyordu .. 

Robe•t yavaş yavaş sabırsız
lanmağa ve asabileşmeğe baş· 
ladı. Patron dedikleri adamm, 
odanm içinde dola~ırken takın· 
dığı vaziyet, masasına oturduğu 
zaman aldığı mağrur ve hakim 
tavır kime idi ?. Ve ıon-

A.) - Dernier 

Heurc gazetesi· · ~~~~~~~~~~~~~~~;~~~ nin haber verdi- J; 
ğine göre Belçi· 
ka hükümeti Hit
lerin Belçika ile 
Hofandanın bita· 
raflığını deruhte 
edeceği hakkın· 
da ki beyanata 
hakkında Alman Belçika kralı tivaffoda (Kraliçenin mevkii bflşfut) 
hükümetinden izahat istemiştir. yanın kaçamaklı bir yol aramış 

Ayni gazeteye göre Alman olduğunu iddia etmektedir. 
hükümeti müphem ve umumi Hükümet mabfiJierinde Al-
beyanatı ihtiva eden ve Hollan• manyanın mi1phem ve şarta mu• 
daya sarih hiçbir teklifi mub- allak şartlarının lngiltere ile 
tevi olmıyan 30 Mart tarihli Fransanın sarih teklifleriyle 
muhtırasına atfen izahat ver· ayni plana konulacağı beyan 
miştir. edilmekte olduğu rivayet edil· 

Gazete bu izahat ile Alman· mektedir. 

........ C~~~bi .... Ai ;ik~ .... ·~~ .. ·ı~·gfii~;~ ......... 

Başvekil G. Hertzog 
mühim sözler söyledi 
''Artık lngilterenin malı değiliz" 
Kap, 5 ( A.A ) - Royter ~~ 

Ajansı bildiriyor: 
Cenubi Afrika birliği meb

usan meclisi 16 reye karşı 88 
reyle tetevvüç yemini hakkın· 
daki kanun projesini tasvip 
eylemiştir. 111.-ııııl'lo..-.!l~':ı.. 

Başbakan Hertzog, kralın bü
tün dominyonlar için birden 
kollektif yemin etmesinin ka• 
rarJaştırıldıianı bildirmiş ve 
sözlerine şöyle devam etmiştir: t~t1~f~-

" Artık Britanyanan malı de· 
ğiHz. Büyük Anne eteklerine 
yapışık vaziyette bulunmuyo
ruz. Büyük anneye karşı bn
yilk hürmet besliyoruz. Fakat f~Dt~Ji' 
onunla ayni mibavat mertebe
sindeyiz." 

Cenab! A!tika ittihadı başvekili 
General flettzog 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Bir takrir reddedildi 

Londra, 5 (Ö.R) - Ottava 
parlamentosu Avrupada bir 
harp halinde Kanadanın bita· 
raf kalmasını teklif eden bir 
takriri reddetmiştir. 

ra, uzun müddet hiçbir şey 

söylemek istemiyerek Roberti 
azab içinde mi yıpratmak isti
yorlardı? 

Robert buna asla tahammül 
edemezdi. Birdenbire odaoın 
sllkutunu ihlal eden vakur bir 
sesle Morgana hitap etti: 

- Bu gülünç azametinle 
kime gösteriş yapmak istiyor
sun, Morganl dedi. Sen onu 
yalnız kendin gibi sefil olan 
adamlarına söktürebilirsin .. De· 
mindenberi bir tek kelime 
söylemeyişinin sebebi nedir? 
Karşında beni saatlerce e!pen
çe bekletmekten, büyük bir 
zevk mi alacağım sanıyorsun .. 

işte karşında atlamlarına ve
receğin yüksek ve asil emir
lerini bekliyorum. Ne söyleye
ceksen söyle ve ne yapacak
san yap. 

Gordon hiç ümit etmediği 
bu sözler karşısında, gözlerine 
ve kulaklarına inanamıyarak 
hayretle Roberti süzmeğe baş
ladı, O bu sözleri kime sarf 

Afganistan 
Başbakanının temasları 

Londra, 4 (A.A) - Edenin 
misafiri olan Afaganistan baş-
bakanı bugün dış iş'eri bakam 
ile bir mülakat yapmıştır. 

ettiğini bilmeyor miydi acaba ? 
Morganı bu şekilde hakaret 

etmek... Doğrusu şayan hayret 
bir işdi. Hemen nerdeyse pat· 
ronun ayağa kalkarak Roberte 
bir kaç tokat aşk edeceğini 
veyahut da. bir kurşunda 
beynini parçalayacağmı zan
nediyordu .. 

Lakin Morgan başını bile 
kaldırmamış ve hiç kıpırdama-
dan bütün bunları lakaydane 
dinlemişti.. Pürosundan birkaç 
nefes daha çeL ti ve sonra ya
vaş yavaş Roberte doğru dö
nerek, tebessümle: 

- Bu kadar sinirlenme de
likanlım, dedi.. insanın ödünü 
koparcscaksm.. Hem doğrusu 
sen cesur bir gence benziyor-
sun. Ben korkan insan:ardan 
hoşlanmam. Hele şöyle koltuk-
lardan birine buyur da rahatça 
konuşalım .. 

Robert ayni vakur tavriyle: 
- Başkalarmın parasile satın 

alınmış koltukların senin olsun! 
diye cevap verdi. Ben ayakta 
daha rahatım .. 

- Deııam eillr.elt · 

1 
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Mütahassıs 
kim miş? 
Bir süslü va{!on pençcresüzdtıı 
Etrafı temaşa ediı1otdum 
Bilmem bu cilzanın neresindti1 

Bir lıap/J ötesinden heJisindtfl 
Ouva uçavoıdum gidivoıdunı 
Meçhul idi sellıaddi seı1alı~I ., 

Fakat benim seyaha~ı~d' 
serhaddi hiç te mehçul deg!l•e• 
lzmirin on bir kilometre 11

•• 

sindeki Karşıyaka nanı batı ' 
yöye gidiyordum. 

Kompartimanda beş altı gellf 
bir de ihtiyar zat hararetli h~ 
raretli konuşuyorlardı. Geoçl~e 
den birinin elinde bir ga~ 
vardı " ihtisas ve muharrıt ' 

' d~ 
serlevhalı bir makale okuyor·di 
Münakaşa bunun üzerine ı 
Gençlerden biri: 

- Muharriri bırak ta ınli1~ 
hassısa bakalım, dedi. Mub8 

rirleri biliyoruz. Hergün ga: 
telerde yazılaıını okuyor U 
isimleri de ezberimizde. f-lal 
isterseniz Alfabe ııraaile y~ııı' 
A fashndakileri sayıverelı~ 
Fakat ben miltahassıı kiııı 
ve nedir onu öğrenmek istiY0

' 

rum, 
1 Münakaşa gürültüye boğıl: 

du. Tam bu esnada Hilal istııf 
yonundan kalkmıştık. , 

ihtiyar zatın yerinden f~~ı 
yarak pencereye abaodıgı 
ve gençlere dönerek: d 

- Delikanlılar ! müsall e 
ederseniz şimdi size mütahassısl 
göstereyim, 

Dediğini işittim. Hepsi de: 
- Aman bay baba liitf eP 1

1
, 

Dediler. Yaşlı zat elini uıa 
tı, Kemer bahçe1erinden biriod:. 
dolapta su çıkaran bir a 
gösterdi: 

- lfte mütahassıs ~udııt; 
görüyor mısınız? Vira aynı yet 
de dönüyor, ayni işi yapıyor· 
Gözlerini kapayan bağı sıyırıP 
da biraz ötesine bakmak, d~": 
yada daha ne var ne yok gor 
mek aklına gelmez • , . Aııı~ 
mütahassısı olduğu işi yapar 
yapar .• 

TC>:J?°Cf~ .•. -
Yarınki maçlar 
Yarın Alsancak sahasırıd' 

Lik maçlarına devam olunaca1'' 
·r· 

tır. ilk maç Egespor - oerıı1 

k ~e spor arasında yapılara 1, 
bilahare lzmirspor - Buca, A, 
tınordu • Burnava ve Gözteı>~, 
Altay takımlan karşılaşaca 

lardır. 

Güneysu vapuru , 
Mersinden şehrimize çarşaoJ, 

ha günü gelmesi beklenen peı1 
niz yolları idaresinin GüneY5 

vapurunun sekizbin üçyüz ~a; 
ça yükü ve yolculan baııııl ., 
ancak bugün şehrimize geleb

1 

leceği öğrenilmiştir. 
0 Bergama mezbahasııı .:. 

Bergama mezbahasında ll<1

8
4 

cikanun ayında 140 koyun, 19 
keçi, 65 kuzu, 14 manda, , 
öküz, 11 inek, 32 dana, 10 o>'e 
lak ve 1 deve olmak üıer 
826 baş hayvan kesilmiştir. ...... -

Sinopta 
Bet senelik çahtrrt" 

programı . el 
Sinop, 5 (A.A) - y11.aY

9
, 

işleri için beş senelik bır ıo>J3ıl 
programı hazırlanmaktadır: •ı1' 
programa göre Sinopta elh Y ır 
taklı bir hastane ile bir 0Y~i· 
deposu ve bir de nümuoe r 
danhğı bu yıl yapılmasına b:J 
lanacak işler arasındadır. J , 

Bir haftada yak~• il 

nan kaça kç laf ,, 
Ankara 5 (A.A) - Ge!~· 

bir hafta içinde gümrük 
9

os 
hafaza örgütü 16 kaçakç•;-or1' 
kilo gümrük kaçağı, 50. ıoS 
lirası, 75 altm lira, 87 b.•" tS 
defter sigara kağıdı ılc .,., 

• 1111 .. 
kaçakçı hayvanı ele geçır 
tir. 
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TENi A5ff\ .. ... 
Japonya 
Başvekili 
Beyanatta bulunacak 

Asilerin hedefi a agayı almaktır 
Fakat ilerlemekşöyle dursun,~erilemeğemecbur 

ev e • 
ıy al lar. Muharebe ço · e le r 

r 

Roma, 5 (Ö.R) - ispanya
da Bask hükümetinin merkezi 
olan Bilbaoda vaziyet karışık· 
tır. Burada b\rbirlerile anlaşa

mıyno komünist ve anarşistler 
arasında çarpışmalar olmuştur. 

Diğer taraftan milisler nasyo
nalistler arasında harp etmekte 
olup ellerine esir düşen Al
man baron Heki kurşuna diz
mişl~rdir. Yine Nasyonalistler 
hesabına harp etmekte olan 
Alman tayyareci Scbmidt'te 
esir edilmiştir. Bu tayyareci 
yarın muhakeme edHecektir. 

BordodRn bildirildiğine göre 
Fransadan ispanyaya mütema· 
diyen gönüllüler hareket et
mektedir. Amerika harp mal
zemesi hamulesiyle bir Yunan 
vapuru Fransanın Havr lima· 
nından cumhuriyetçi bir lspan· 
yol limanına hareket etmiştir. 
Asilerin Malagaya hücumu de
vam etmektedir. Nasyonalistler 
harp gemilerinin top ateşinin 
himayesi albnda kesif ysğınlar 
halinde ilerliyorlar. iddia ettik
lerine göre Malagaya giden 
bütün yollara hakim bir tepeyi 
ele geçirmişlerdir. 

Malaga, 4 (A.A) - Asilerin 
MarebeJla ve T eliege mmtaka· 
larındaki şiddetli taarruzları 
püskürtülmüştür. 

Ecnebilere ait olduğunu gös
leren işaretleri hamil bir tah
telbahir sabiJleri bombardıman 
etmiştir. Hasar. yoktur. Tele
fat da yoktur. 

Patis. 4 (A.A) - Eko Dö Pa
ris gazetesi lspanyol hükümet 
kuvvetlerine iltihak etmek 
üzere giden yeni gönüllü se~
kiyabnı haber vermektedır. 
Bu gazetenin yazdığına gö
re Çarşamba ve Cuma 
günleri otuz kadar gönüllii 
Bnrdeaux şehrinden ispan
yaya gitmiştir. 20 ikincikanun
da Toulous'tan gelen takriben 
240 gönüllü Portbron yakınin· 
deki Fransız-ispanya hududun
dan geçmiştir. 29 ikicikanunda 
Rita Garcia gemisi Santandere 
müteveccihen Bordeaux'tan ha
reket etmiştir. Bu vapur 66 
gönüUü ve mühim miktarda 
harp malzemesi taşımakta idi. 

Barsc!on, 5 (A.A) - Malaga
dan bildirildiğine göre, bu 
mıntokanm bütün cephelerinde 

şiddetli muharebeler olmakta· 
dır. Asiler büyük bir tazyik 
yapmakta iseler de hükümet
çilcr şiddetli bir mukavemet 
göstermekte ve mevzilerini 
muhafaza eylemel<tedirler. Ymi Japon başvekili ge11c10l ltayaslıi 

MilJiyeti belli o!mıyan bir Tokyo, 5 (Ö.R) - Başvekil 
denizaltı gr.misi Mcnril c"va- Hayashi 12 şubatta harici si-
rında Costa De CosteJJ yolunu yaset hakkında beynnaltn bu-
bombardıman etmiştir. lunarak yeni hükümetin bu 

Malaga cephesinde beş hü- sahada Hirotn kabinesinin siya-
kümet tayyaresi üç asi bom- sefo1den ayrılmıyncağını söy-
bnrdıman tayyaresine hücum liyccek ve esld hariciye nazırı 
ederek bunlardan ikisini düşür- tarafından 21 son kanunda 
ı:ıüş ve birisini de yere inmeğe tesbit edilen tsaslarda hiçbir 
nıcC:.ıcr etmiştir. Hükümet tay- değişik olmadığını teyit ede-
yarcler:ndcn ikisi hasara uğ· cektir. Domei ajansı yeni ha-
ramiŞ ise de üssülharekesine 
dönmeye muvaffak olmuştur. riciye nazırının Diyet meclisi 

Malaga, 5 (A.A) _ Havas müzakerelerinin tekrar başla-
Ajansı muhabiri bildiriyor: masandan evvel tayin edilmiye-

Hükümet kuvvetleri asileri ceğini bildiriyor. 
Marbella cıvarına kadar geri Tokyo, 5 (Ö.R)-Başvekilin 
püskürtmüşler ve asiler bu su- teklifi ü:ıerine imparator diyet 
retle bir kaç kilometre geri- meclisinin içtimaını 12 şubata 
!emişlerdir. kadar ehir etmiştir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Yugoslavya 

ordusu 
sulh siyaseti i güdüyor. Fakat 
icabında kendi hudutları için 

birbuçuk ilyonluk 
harp edebilir 

lstanbul, 5 (Yeni Asır) -
Belgraddan bildiriliyor: 

Milli müdafaa bütçesinin mü
zakeresi münasebetiyle Yugos
lavya başvekili Dr. Mifan Sto
yadinoviç parlamentoda aşa
ğıdaki nutku söyJemiştir; 

- Kahraman Yugoslav or
dusunun yurdun korunmasıoda 
ispat ettiği sarsılmaz kuvvetini 
takdir buyuran heyetinize son
suz: teşekkürlerimi arzetmek 
isterim. Orduya geçen se· 
neden fazla tahsisat istiyen 
hükümet projelerini müza
kere bile etmeden kabul et
meniz, hükümete gösterilen 
teveccühten ziyade orduya olan 
itimadınızın eseridir. 
Ordumuı çok kuvvetlidir. 

Geçen sene harbiye nazıriyle 
birlikte yaptığım teftiş seyaha· 
tinde bunun hakikat olan 

J 
tezahürlerini görmüştüm. Ordu
muz vazifesini ifaya muktedirdir. 
Onu Avrupa ordularının fev
kine çıkarac:ığız. 

Bu vesile ile şunu söylemekten 
zevk duyuyorum ki Yugoslav· 
ya ordusu, Yugoslavya harici 
politikasının mühim bir amili
dir. Politikalar kuvvetle ölçll· 
lür:Cr. Zamanımız da böyledir. 

Harp zamanları için kadro
muz Bir milyon 500 bin kişi
liktir. Bu orduyu memleket 
hudutlarının korunmasında kul
Janacağız. 

Yugoslav ornusunun, yaban
cıların dış politikalarına oyun· 
cak olacağını sananlar alda
nırlar. Biz daima hnrba ha
zır olmakla berabear barbı, 
son tedbir olarak düşünürüz. 
ve böyle bir ihtimali, kendi
mizi tehlükede gördüğümüz 

nnda hatırlarız. 
Yugoslavyanm dış politikası 

sulh ve müsalemct politikası
dır. Ulusumu:z: sulhu olduğu 

kadar harbı da bilir. Bilhassa 
iyı harbetmesini bilir. 

Bizim hudutlarımız iyidir. 
Başkalarından arazi isteğimiz 
yoktur. Hudutlarımızda barışın 
muhafazasını istiyoruz. Sulh ve 
müsalemetin amili olan Cenevre 
müessesesini takviye edenlerle 
beraberiz. Onun muvaffakıyeti 
barışm tehlükeleşmesi değildir. 
Biz zecri tedbirleri, iktısaden 
aleyhimize olarak, sırf sulhu 
istediğimiz için, prensip itiba
riJe kabul etmiştik. 
Habeş harbıoda hiçbir ala· 

kamız olmamakla beraber, ba
rışa olan prensip yakınlığımızı 
göstererek uluslar sosyetesinin 
bu kararına iştirak etmiştik. 

J 
Biz küçük antant devletler 

zümresinin azasıyız. Neden ôza
sıyız diyeceksiniz. Çünkü küçük 
antant sulhun nrzulayıcılarmdan 
teşekkül eder. Romanya ve 
Çekoslovakya ile beraberi:z:. 
şimal hudutlarımızı bu suretle 
takviyeyi kabul ettik. 

Türkiye, Yunanistan ve Ro
manya ile beraber Bnlknn an
tantına da dahiliz • Balkan 
antabtı sulbü Balkanlarda 
organıze eden ideal bir 
teşekküldür. Bu iki camia 
70 milyon nüfusluk bir kütleyi 
meydana getirirler. Son za
manlarda bu anlaşmalarımıza 
iiçüncü bir kıymet daha ilave 
ettik. Bulgaristanla ebedi <\ost
Juk anlaşması yaptık. 

Biz bu anlaşmayı yap
mazdan önce Ankara, Atina, 
Bükreş ve Pragm mutabakat-

~~~~l]fJE~~I~~~~~}~~~~~~~~~ r meyin ha!... 1 Bağrışiyle bıyıklı Mahmudun 
ilanını ortalığa salmışJnrdı. 

Mahmut, iki taratma bakı· 

bul edilmemiş olacak ki okşa- , 
mın karanlığı eyice çöktükten 
sonra ayrıldık. Çünkü haber 
alamadık .. Şimdi sana kac'iyyen 
haber '~riyorum. Günah üstü
müzden kalksın, eğer bugün de 
mes'ulümüzü halleylemez.seniz 

- Ne demek bu?.. Nasıl 
~Jur fermana itaat etmemek •• 
Oyle ise, sen bizim geldiğimizi 

Diye delicesine bağırıp Me
nekşe kızın üstüne yürüdü. 
Mahmudun anası oğlunun bu 
halini de görünce, Mahmudun 
kızın üstüne atılması sırasında 
yavaşça ve sessizce kapıya 

koşup, kaçtı gitti. 

Mahmut, Menek~e kızan ya
kasından tutup ortaya atb, el
lerini böğrüne vererek, delice
sine bir kahkaha saldı: 

- Kan görünüyor gözüme! 
Seni de öldüreceğim, sen de 
bana hiyanet ettin. Hadi baka
lım, karımın ölümünü seyrettin, 
ben de senin ölümünü göre
yim .. 

Ortaya saçı, ba:ı yoluk ah
lan Menekşe kız, dehşetli bir 

korku ile ellerini açıp: 
- Mahmut! kıyma, kıyma 

bana! Ben seni seviyorum diye 
yalvardı ammn Mahmut delir· 
mişti. .• 

- Ben sevgi bilmiyorum 
şimdi... Kadın sevmez, aldatır .. 
Diye belinden küçük bir han
çer çıkardı, hızla kapıya doğru: 

- imdat! imdat! can kurta
ran yok mu? 

Çığlığını salıp atılan Me-
nekşe kızın üstüne çullanıp sır· 
tından, bağrından bash han
çeri, onu da kapı dibine yıktı. 
. . . . . . . 

Bu sırada sokaklarda gezen 
delJal sesleri: 

- Duyduk duymadık de-

mp, lcanlar içinde serilen iki 
kadının ölü cesetlerine bir kah
kaha salarak: 

- Şimdi de benim s1ram .. 
Deyip, isyan eden sipahilere 

katılmak iç:n delicesine sokak
lara atıldı. 
. . . . . . . . . 

Y enicami imaretinde topla· 
nan asiler sabah olur olmaz, 
Istanbulun ıçme dağıldılnr, 

· kendilerine daha bir çok insan 
kattıktan sonra yine meydana 
toplandılar. Karısını ve cariye
sini öldüren Mahmut ta bun· 
farın arasmda idi. 

Bıyıklı Mahmut yanına bir 
sürü silahlı alarak Saray kapı
sına dayandı.. Bostancıbaşıya: 

- Ağal dedi. Yalvardık ol
madı, yakardık olmadı, bi:z: dev
let haini olmıyalım dedik ku· 
lağınıza girmedi. Dün saatlerce 
kapıda bekledik. teklifimiz ka· 

fitne büyümüş, isyan çoğalmış
br, katlimize bile fetvalar ve-

rilmiştir. Git haber ver, yahut 
bizi bırak, kendi <lerdimizi ken
dimiz açalım .. 

Bostancıbaşı; bir solukta ve 
kendisine hakkı kellim verilme-

den sıraJanon bu acı sözlerin 
bitmesini bekledi: 

- Peki ağa! bir de beni 
dinle! 

- Söyle! 
- Sizin şikayetiniz huzura 

kadar ulaştırıldı, sizin isyanı· 
nıza sebep olan Vezire ve müf
tü ye namei hümayun gönde
rildi, Jaldn hiç birisi bu davete 
icabet etmediler. 

Bıyıklı Mahmut bu haberi 
alınca birdenbire kabardı: 

tekrar haber ver, talebimizde 
ısrar ettiğimizi söyle, ben 

kendi elimle götürür, alır ge
tiririm onlan .• 

Bnşını yeisle iki tarafa saUı
yan Bostnncıbaşı, zaten heye-

canda olan Kösem sultana si
pahilerin geldiklerini ve bıyıklı 
Mahmudun sözlerini anlattı. 

Aleliicele gelen bir emirle: 
- Onlar mernk etmesinler .• 

Şimdi tekrar huzura davet olun-
mak için Jalanı.za name sala
cağız, sonunu beldcnıek la
zımdır. 

Diyip bıyıklı Mabmudu tes
kin ettiler amma, bıyıklı Mah-

mut Sarny kapısında iken asi
ler küme küme etrafa hücum 

edip, rastladıkları paşa, vezir, 
ağa, saraylarını taşlamağa ko-

yulmuşlardı. Saraydan gelen 
davetçiler sadrazam ve müf-

nes 
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lstaııhul radyosu 
Saat 
12,30-13 Plôkla Türk mu ikisi, 

havadis 
13-14 Konser 
18.30 Konferans 
19 Şehir tiyatrosunda L:ome• 

di kısmından bir temsil 
20 Türk musiki heyeti tara• 

fından u usiki 
20.30 Ömer Riza tarafından 

Arapça söylev 
20.45 Nezihe ve arkadaşları 

tarafından musiki 
21.15 Stüdyo orkestrası 
22.10 Ajans ve borsa haberleri 
22.30 Plaklarla müntelıap par-

çalar. 

Ankara ladyosu 
12.30·13.50 Plakla Türk mu-

sikisi, halk şnrluları 
14.15 Dahili, harici haberlc.>r 
19 Türk musikisi 
19.30 Arapça havadis 
19.45 Türk musi~i heyeti, Hik

met Riza ve arkadaşltn 
tarafından musiki 

20.15 Hukuki konferans 
20.30 Çocuklara Karagöz. Kü

çük Ali tarafından 
21.15 Gazete huliisaları, dahili, 

harici haberler 
21.35 Plaklarla müntehnp par
çalar ..• 

ayvan ihracatı 
~ Ankara, 5 (Hususi) - Şark 
ve cenup mıntaknlarıoda hay

. van ihracatının yalnız birlikler 
: tarafından yapılması hakkında

ki kanun 1uyihasına göre, her 
ruhsatnameyi haiz olan tacir, 
kendi mmtakasındaki ihracat 
birliğine girebilir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
lnrmı Idık. Bulgar hududu· 
muzda dost bekçiler bizim iç:n 
bekliyorlar. Bize z1t.rar gelme
sin diye .. 

Biz maalesef en ziyade kom
şusu olan bir milletiz. 

Dostluğuna kıymet verdi
gımız Adriyatik komşumuz 
Italya ile iyi münasebetlere 
ehemmiyet vcrırız. Italya, 
barışmak için Mussolini kati
yetle bize elini uzatmıştır. Fi
liyat sahasında bunun semere
lerini görmek isteriz. 

Ingiltere ve ltalyamn Akde
niz anlaşmasın: sempati ile kar
şıladık. Bu devletler bize te
minat verdiler. 

Almanya ve Fransa ile mü
nasebetlerimiz çok dostanedir. 
Fransa ile dostlu~rumuza ver
diğimiz kıymet sonsuzdur. Bi
zim bu dostluğumuzu suitefsir 
edenler bulunnbilir. Bnzan biz.im 
Fransız, lngiliz vesair politika
ların tesiri altında bulunduğu
muz söylenmiştir, yanlıştır. Biz 
Yugoslav politikasının sarsıl
maz sulh prensibini güdüyoruz.,, 

tünün: 

- Bizi mazur görsünler, fit· 
nenin def'ine çalışıyoruz, ber· 
devam onları teskindeyiz, şim
dilik gelemeyiz. 

Haberini duymuşlardı. Saray 
zaten Yeni çeri ocağına dayan
mış, ağalarla elbirlik hüküm sü
rüyordu. .Snraym içinde mem
leketi, milleti idare edecek kafa 

yoktu. Bundan evvelki sultanlar 
idaresinin kepazeliğiyle ortalığı 

çorbaya çevirmişler, öldürülen 
lbrahimin tahtına yedi yaşında 
çıkan dördüncü Mehmcdin ida
resi tamıımen kadın'ara mün
hasır kalmıştı. O kadınlar ki . ' 
ıçlerinde en saltanatlısr, en gün 
görmüşü, Türk olmıynn, dinini 
değiştirmiş, e kiden bir ecnebi 
iken Saraya sokulan Kösem 
valdc idi. 

S:lray kubbe altı vezirlerine, 
sadraz mına sözünü tutturamı· 
yordu. Fakat sipahi taifesi o gün 
akşama kadar taşlamadıklnrı 

- Bitmedi -
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BALKAN MERKEiLERİ MİLANO MÜLAKATINI İYİ KARŞILADI 
• 

-
Dün Be gradda iki devlet hariciye nazırları arasında 
a d. en konferansta Dr. Aras gereken izahatı verdi 
Ha. Vekilimiz beyanatında Türkiyenin Habeşistan ilhakını filen tasdik etmek kararında olduğunu söylemiş 

. 
' 

Fransız mahafili, Şarki Akdenizde Türkiye - ltalya -
Yunanistan arasında bir adenıi tecavüz paktı ihtimalini 

Yugoslavya ve 
uzak görmiyor 

-Başüuatı birinci sahifede-
On beş dakika kadar istira-

hat eden Dr. Aras Yugoslavya 
baş ve dış bakanı Dr. Milan 
Stoyadinoviçe mülaki olmuştur. 
iki devletin mümtaz hariciye 
nazırları bir buçuk saat süren 
bir mülakattan sonra Dr. Aras. 
Yugoslavya başvekilinin ver· 
diği ziyafette hazır bulunmuş· 

tur. 
iki ~azır öğleden sonra da 

bulusarak uzun bir mülakat 
yapmışlardır. 

Doktor Aras, başvekille bir
likte saraya giderek Yugos
lavya bükümet naibi Prens 
Pot tarafından kabul edilmiştir. 

Belgrad, 5 (Yeni Asır - Son 
dakika) - Türkiye hariciye 
vekili Dr. Aras, Türkiyenin 
Belgrad elçisi Bn. Ali Hay
darıo verdiği gece ziyafetinde 
hazır bulunmuştur. Ziyafette 
Yugoslavya erkanı da hazır 
bulunmuştur. 

Belgrad, 5 ( Yeni Asır ) -
Öğrenildiğine göre Dr. Tevfik 
Rüştü Aras Dr. Stoyadinoviçle 
akdettiği iki konferanst,fl. Bal
kan antantı devre başkanı ve 
Türkiyenin mes•uı hariciye nazırı 
sıfatile Milanoda ltalya hari
ciye nazırı Kont Ciano ile 
yaptığı mülakatlar hakkında 
izahat vermiştir. Türkiye hari
ciye vekilinin izahatı tatmin 
eder mahiyettedir. Ve Türki
yenin harici siyasetinin esasla
rına uygundur. Dr. Aras yarın 
sabah ( busabah ) lstanbula 
hareket edecektir. 

MÜLAKATLAR 
İstanbul, 5 (Hususi) - Bel

graddan bildiriliyor : Hariciye 
vekilimiz Tevfik Rüştü Aras 
Yugoslav başvekili Stoyadino
viçle öğleden sonraki görüş· 
melerinde Milano mülakatına 
ait intibalarını anlatmıştır. iki 
dost devlet ve müttefik devlet 
adamı bu görüşmelerden mem· 
nuniyetle ayrılmışlardır. 

lstanbul, 5 (Hususi) - Ha
riciye vekilimiz yarın (bugün) 
lstanbula gelecektir. Tevfik 
Rüştü Aras Sofyadan geçerken 
başvekil Köseivanofla istas-

l(ont Uaııo 
yonda görüşmesi muhtemeldir. 
Hariciye vekilimiz Büyük Şefe 
temasları hakkında izahat ver· 
dikten sonra Ankaraya gide
cektir. 

ARASIN BEYANATI 

BeJgrad, 5 (Ö.R) - Tevfik 
Rüştü Aras "V reme,, gaıetesi 

muhabirine şu beyanatta bu
lunmuştur: 

"Milinoda ltalya hariciye 
nazırile görüşmelerim ltalyanın 
yalnız memleketimle değil, 
aynı zamanda bütün Balkan 
Antantı devletlerile münase
betleri bakımından çok faydalı 
olmuştur." 

ltalyanın Montrö mukave
lesine iltihakı ve Habeş ilha
kının Türkiye tarafından tas-

diki meselelerini ima ederek 
Doktor Aras ilave etmiştir : 
,, Bu iki mesele filen bil edil
miş bulunmaktadır. Buna ait 
teferruatın tespiti artık bir za
man ve fırsat meselesidir. Her 
halde şunu kaydetmek isterim 
ki Milano görüşmelerimizde 
Fransa ile dostluğumuza aykırı 
hiç bir mahiyet yoktur. ,, 

Türkiye hariciye vekili ltal· 
yanın güya Türkiyede ltalyan 
mekteplerinin tekrar açılması 

veya musadere edilmiş İtalyan 
emvalinin iadesi hususunda bir 
teşebbüsde bulunduğuna dair 
çıkarılan haberleri kat'i olarak 
tekzip etmiş ve Türkiye ile 
ltalya arasında temasın mutat 
diplomasi yolile devam eyliye-

~~Zl.\N:/WN!AN l3İLGET 

HiSSi, AŞK 
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Senlha hafifçe mırlldandı. Bana hak ver Ümit, ded,. 
sade bir hayatı kabul için kendi kendimi kandıramam 

- Muvaffak olamazdım. Çok 
geç kalmıştım. Bununla bera
ber hala tereddüt içindeyim. 
Acaba başka birine bağlı mısı
nız diye .. Şimdi sizden ricam 
şu .. Sizi\daba evvel tanıyan bi
ri bulunabilir. Eğer böyle bi
ri varsa hiç tcreddlıt etmeden 
bana her şeyi açıkça söyliye
bilirsiniz. Tabii bulurum böyle 
bir neticeyi .. O zaman bana 
düşen vazifeyi takdir ederim. 
Hürmetimden en ufak bir şey 
eksilmez.. Sırrınızı gizlemeyi 
vazife bilirim. 

Seniha dudaklarını ısırdı. 
Konuşan yine Ümitti: 

- O zaman taliime küserim. 
Bu dönüş belki de benim için 
zorlu olur. Belki de acınırım. 
T eessürüm büyükçe olur. An· 
cak, o zaman kendimi kandı
racak bazı noktalar üzerinde 
du:urum. Başkasına ait olan 
birini düşünmenin manasızlığını 
gözönünde tutarım. 
Eğer tahminim yanlış çıkarsa 

bunun da mahzurlu tarafları 
var. Ben Balkanhyım Seniha •• 
Balkanlarda doğdum.. Doğdu
ğum yer Metroviçe.. Orada 
doğanların kendilerine göre bir 
hayat felsefesi vardır. Metro-
viçenin karlı dağlan, oramn 

ceğini bildirmiştir. 

YUGOSLAV GA ZETELERI 

Belgrad 5 (Ö.R)-Belgradda 
çıkan "Politika,, gazetesi ltaly~ 

hükümetinin şarki Akdenizde 
doğru bir müvazene tesis için 

sarfettiği gayretleri kaydede· 
rek şu mütalaayı yürütüyor: 

- Milano Türk-Italyan mü
lakatları sulha hizmet edecek
tir. Türkiye ltalya ile sıkı mü
nasebet kurmakla Balkan an· 
tantı devletleriyle mutabık ola
rak hareket ~tmiştir. 

ATINADA 

Atina, 5 (Ö.R)-Atina gaze· 
tel~ri Milano mülakatına ait 
haberleri, Türkiye ve ltalya 
hariciye vekillerinin resimlerile 
ilk sahifelerinde neşretmişlerdir. 
" Proia ,, müzakerelerin sami· 
miyetini kaydederek Türkiye 
ve ltalya arasındaki mukare
netten dolayı memnunluğunu 
bildiriyor. " Katimerini " ayni 
istikamette mütalaa yürütüyor. 

"Essia,, diyor ki: Aras-Ciano 
mülakatı Yunanistanda bir ra
hatlık hissi uyandırmıştır. Zira 
Baynelmilel vaziyetin tavazzu
huna kısmen hizmet etmiştir. 

Berlin, 5 ( Ö.R ) "Kelnische 
Zeitung,, Milano mülakatını 
Mussolini tarafından takip edi
len siyaset için yeni bir muvaf
fakıyet sayıyor. ltalya ve Tür
kiye artık şarki Akdenizde el 
ele hareket ederek muhtelif 
meseleleri halledeceklerdir. 

Atina, 5 (A.A) - Gazete
ler Milano mülakatlarını büyük 
bir memnuniyetle tefsir etmekte 
ve bunlardan mesut neticeler 
ümit eylemektedirler. 

Belgrad, 5 (A.A) - Havas 
ajansı muhabiri bildiriyor: 

insanlarına vefa hiHini kuv .. 
vetle aşılamıştır. Biz, hayatı

mızda yalnız bir defa severiz. 
Sevdiklerimizi zinhar unutma• 
yız. 

Düşündüğüm şu.. Eğer bu
gün bana vereceğiniz söz, ya
rın bir başkası için de muteber 
olursa benim için felaket olur. 
Unutamam sizi.. Anlıyorsunuz 
tabii. Mahvolurum ben .. 

Genç kız düşündü • . Katil 
derenin sularını takip ediyordu 
gözleriyle .. 

Sordu Ümide: 
- Benden nasıl bir vaat 

istersiniz .. Benim yaşım henüz, 
istikbalim hakkında bir karar 
vermeğe kafi değil ki.. Size ne 
söyliyebilirim.. Hislerimin beni 
yanıltacağını zannetmiyorum .• 
Hoşuma gitmiyor değilsiniz. iyi 
konuşuyor, sevişmesini biliyor· 
sun uz. 

Y ann için birşey söylemek 
elimde değil.. Ancak bugün 
birçok ıeyler söyliyebilirim. 
Hayalci değilim •• Y ann saman• 

Öğrenildiğine göre Balkan 

a!ltantı konferansının toplantısı 

arefesinde vukua gelen ve git~ 
tikçe daha sıklaşan ltalyan· 

Yugoslav anlaşması ile ayni 
zamanda tesadüf eden Aras-

Müdnodan bir gorunuş 

Ciano konuşmalarından ıonra 
bir Italyan-Yugoslavya dostluk 
muahedesinin akdi düşünülmek
tedir. 

YUNAN iT AL YAN
TEMASLARI 

Roma, 5 (A.A) - iyi haber 
alan ltalyan mahafili Kont Ci· 
ano ile Yugoslavya ve Xuna
nistan hariciye nazırları ara
sında yakında konuşmalarda 
bulunulacağı hakkındaki haber
leri yalanlamaktadır. Yalnız bu 
mülakatlar için bu ana kadar 
hiçbir tarih tespit edilmiş ol· 
madığı tebarüz ettirilmektedir. 

PIKOLANIN MÜLAKATI 

Roma, 5 (Ö.R)- "Piccola,, 
gazetesi Türkiye hariciye ve
kili Tevfik Rüştü Arasın Tri· 
yesteden geçerken verdiği bir 
mülakatı neşrediyor. Rü~tü 
Aras Milanoda ikametinden 
çok memnun kaldığını tekrar 
ettikten sonra demiştir ki: 

- Kont Ciano ile konuşma
larım Türk ve ltalyan menfa
atlerini, Akdeniz sahasında. 
ayıracak yerde tekrar birleş
tirmiştir. 

ltalya ile Yugoslavya ara
sında bir mukarenet ihtimalin
den bahsederken Rüştü Aras 
bunu sulha ve Avrupa devlet
leri arasında işbirliğine yara
yacak bir unsur gibi gördü
ğünü söylemiş ve şu sözlerle 
beyanatını bitirmiştir: 

- Kont Cianoya şunu bil
dirmekle mes'ut oldum ki Bal-

dan bir yuva _kurar, içine· gi- 1 
rer, yalnız kendimiz için yaşa
rız diyemem.. Belki sade bir 
hayatı kabule kendimi kandı
ramam.. Her ihtimali düşün
meli.. Hem ileri gitmeye ne 
hacet.. Sizi bugün sevdiğimi 
inkar etmiyorum. Belki de bu
günden arta kalan zamanlar 
için de düşüneceklerimiz olur •• 
Haklı değil miyim bilmem .• 

Gülüştüler .• Bu belki de bir 
anlaşma zeminidir, diye .. 

* • • 
Taze otların kokusu ikisini 

de öyle sarmıştı ki Üzerlerine 
serilerek geniş geniş yatmayı 

tercih ettiler. Karşı karııya 
kaldılar, uzun uzadıya bakış· 
blar. Amma hiç gülmediler. Bu 
bir araştırmaydı. Henüz bilme· 
dikleri gizlilikleri okumuş ol
sunlar diye •• 

Seniha: 
- Siz, diyordu. Cidden iyi 

bir insansınız, Ümit. Hoıuma 
gittiğinizi arbk gizlemlyeceğim. 
Ancak çok fula karanhkatmz. 

kan devletleri yarım ada dev

letleriyle ltalya arasındaki mü
nasebetlerin ıslahına ve sık-

laştmlmasına ait müzakereleri 
memnuniyetle takip etmekte-

dirler. Şarki Akdeniz havzası-

nın ve Balkanlarla Avrupa 
kıt' asının en sakin bir kısmı 
haline geldiğini derin bir mem· 
nuniyetle görmekteyiz. 

BiR ANKARA TELGRAFI 
Paris, 5 ( Ö.R ) - Türkiye 

Italya müzakereleri hakkında 
Ankaradan gelen bir telgrafa 
göre Tilrk hükümet mahafili 
bazı ecnebi gazete ve mahafi· 
linde Türk-Italyan münasebet
leri hakkında yapılan tefsirleri 
şiddetle reddetmektedirler. 
Bu tefsirlerde ltalyanıo gfıya 
Türkiyeyi Sovyet Rusyadan 
ayırmağa çalıştığı iddia edil
miştir. Halbuki resmen bil-
dirildiğine göre Türkiye ve 
ltalya Hariciye nazırlarının 

mülakata esnasında ancak 
Italyanın Montrö Boğazlar 
mukavelesine iştiraki hak
kında fikir teati edilmiş ve 
umumi bakımdan emnGse
limete ve şarki Akdenizde 
sulhun istikrarına ait meseleler 
müzakere edilmiştir. Bununla 
beraber diplomasi mahafilinin 
kanaatince şarki Akdeniz 
için ltalya - Türkiye - Yuna-
nistan - Yugoslavya arasın· 
da bir karşılıkla yard:m ve 
ademi tecavüz paktının im
zası ihtimali asla bertaraf 
edilmiş değildir. Yugoslavya 
ve Yunanistan hariciye nazır-
larının da yakında ltalya hari
ciye nazıriyle görüşecekleri yarı 
resmt olarak öğrenilmiştir. 

ALMANLARA GÖRE 
Berlin, 2 ( Ô.R ) - Berliner 

Zei tung,, Milano muhavereleri
ni şu suretle tefsir ediyor: 

Bu zaif gözlerle size nüfuz ede
miyorum. Bu belki de fazla 
ışıklı olmanızdan. ltık gözleri 
körletirmiı derler. Doğrudur. 
Endişemi gizlemiyeceğim. Hiç 
sevdiğim yok. Yaşım sevecek 
çağda. Sizi sevmek isterim. 
Hatta şu dakikada sevmiye bi· 
le başladım. Sevmek, söz ver
mek olduğuna göre hareketle· 
rimi tanzim mecburiyetinde ka
lacağım. 

Ümit: 
- Müphemsiniz, dedi. Anlı

yamıyorum sizi .. Bu anlamamak 
· istediğimden değildir. Muhitim
de, bütün tanıdıklarım bana 
açık söylerlerdi. iki günlük bir 
konuşmadan sonra gözleriyle 
ıöyliyeceklerini dudaklariyle 
anlatmayı tercih ederlerdi. Bu 
eski alışkanlık beni yoruyor. 

Dikkat ettiniz belki de.. Ben 
henm sizin dudaklarınızı tet
kike . vakit . bulamadım. Çok 
kuvvetlisiniz de ondan.. Ruhu
nuzdaki J derinlikleri anhyamı

,on1111. Beni fena halde meı-

"Avrupanın cenubu şarkisin
deki muhtelif memleketlerin 
ltalya ile münasebetleri üze
rinde bu mülakatın çok mühim 
bir tesiri olacaktır.,, Romanya 
hariciye nazın Antoneskonun 
hariciye nazırı s,fatiyle verdiği 
ilk nutukta Romanya ve ltal
ya arasında iyi münasebet 
lüzumunu bildirdiğini, Yu
nan başvekilinin Atina ve Roma 
arasında ıamimi bir temasın 
iptidai bir zarureti olduğunu 
kaydettiğini ve nihayet Yugos· 
lavya başvekili Stoyadinoviçin 
Yugoslavya ve ltalya arasında 
samimi bir antant lüzumunu 
göstererek ayni zamanda Al· 
manya· Yugoslavya dostluğun
dan da bahsettiğini hatırlatan 
Alman gazetesi şu hükme va· 
rıyor: Görülüyor ki Roma • Ber-
lin mihveri gittikçe genişlemek
tedir.,, 

Amiral Horty 
Macar Liyakat nı,anını 
sefirimizin göjaUne taktı 

Budapeşte, 5 (A.A)- Macar 
ajansı bildiriyor : 

Macaristan kral naibi Ami· 
ral Horty Türkiyenin Buda-
peşte elçisi Behiç Erkine Ma
car liyakat nişanının birinci 
rütbesini tevcih etmiş ve bu 
nişanı hususi bir kabul esna· 
sında bizzat elçinin göğsüne 
takmıştır. 

Bu yüksek tevcih Macar 
efkarı umumiyesinde büyük bir 
memnuniyetle karşılanmıştır. 

Behiç Erkin bu yüksek tev-
cihten ziyadesiyle mütehassis 
olarak bu nişanı çok büyük 
kıymette bir hatıra olarak 
sakhyacağıoı bildirmiştir. 

Eski muharipler 
kongresi 

Berlin, 5 (A.A) - 7 Teşri
nisani 1936 da Romada teşkil 
edilen sabık muharipler bey
nelmilel komitesi 15 ili 18 Şu
batta Berlinde içtima edecek· 
tir. Bu içtimaa Almanya, Avus
turya, Belçika. Bulgaristan, 
Fransa, Yunanistan, lngiltere, 
ltalya. Yugoslavya, Polonya, 
Romanya, Macaristan ve Ame
rika eski muharipleri de işti
rak edecektir. 

gul •ediyorsunuz. Sonra •• 
- Devam ediniz Ümit •• 
- Kendime hayret ettim bu 

defasında.. Hem öyle hayret 
ettim ki.. Sizin kadar ince ve 
güzel bir kızın yanında nasıl 

hareketsiz kaldım diye .• Bütün 
gece gözltrim uykusuzluktan 
yanıyor .. Sizi hayalimden kov
mak istiyorum. Bir hayal ziya
feti, materyalist bir insan 
için ne kadar uzak şeydir. Sizi 
yanımda bulmak, sıcak nefes· 
lerinizi yakınımda hissetmek 
istiyorum. Ancak bu yalnızlık 
zamanıma ait.. Görüyorsunuz 
ki Yanımda olduğunuz halde 
henüz elinizi tutmağa bile ce
saret edemedim. 

- Bu bir hata sayılmaz mı? 
- Belki de hatadır. Sizi tit-

riyerek seviyorum. Korkuyo
rum sizden.. Sizden mi? Hayır, 
aramızda resmi bir yer kal· 
madı. Çok ürküyorum senden .• 
Korkuyorum, beni aldatırsın 
diye .• 

- Sonu var -
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Diller 
Ulm llglsl ile bir asla 

irca edlleblllr mi ? 

-30 -

1 

Denizlide 
spor hare etleri 

Denizli, \Özel) - Türkspor 
kurumu atletizm federasyonu
nun teıtip ettiği ve bölge atle· 

YAZA 

A 
P ARDA YANLARIN AL Ti 

fı IŞEL ZEVAKO 

-115 -
Yazan: Avni Ulusay 

HAREKi VE TEVETTORI 
DiLLER 

tizm ajnnlığı tarafından tanzim 
edilen 5000 lik ikinci kır ko· 
şusu hakem~er huzur~nd_a .D~- · 
niılinio dogusundakı ıstıklal 

- Daha iki bin lsviçreli, 
dörtyüz tirendaz, bin süvari ... 

- Gerek krala ve gerek 
dinin müdafaasına karşı yap• 
tığım hizmetlere mukabil tak• 
dir edileceğimi bili} or muydu• 
nuz? 

Nazariyemizin şu ikiz düs-
o usu 

ınaballes! ile Karakurt araııoda 
muvaffakıyetle icra edilmiştir. 

Bu defa Gizin simasında 
telaş eseri belirdi: 

turunu burad yine hatırlatalım: 
Madde + hareket = bayatt 
Enfüs + tevettür = hüviyet 
ilk insanların ilgisi ve bilgisi 

tabiatta şahidi olduğu eşya ile 
hadise şeklinde görülen hare• 
ketler üzerinedir. ilk konuşulan 
dil de yalnız bunlara taallük 
eder. Madde ve hareket hak
kmdaki idrakinin ancak bir 
tekamülü devresinden sonradır 
ki, eşyanın ve nefsinin hüviye· 
tini ve hareketin mahiyetini 
araşhrmağa başlar. Eşyanın vo 
nefsin hüviyetini araştırmak vo 
onun - hatasız olarak • haki
katini bulmak öyle mühim ve 
öyle güç bir iştir ki, bugünkü 
yüksek medeniyet te, onun 
üzerinde savaşmakta ve daha 
varılacak pek çok merhaleler 
olduğunu anlamaktadır. 

ıı••-·· 

Dış görilnüşüyle o kadar ori
jinal ve güzel ki oknma~an 
bile insanın "mükemmel,. dıye
ceği geliyor. Enfes bir ~ap. 
ince karton kağıt, Amerıkan 
tipinde harfler •. Tertip, ta~zi~, 
renk, her şeyinde hususı bır 
itina gözleri okşuyor. Bu 
güzel eserin içinde bana .güzel 
gelmiyen birici~ . şey' ~kıtabı~ 
sonuncu cümlesıdır. Şoyle bı· 
tivor: Printed in Turkey .•• 

Eser : Ziya Nebi - Osman Nebi 
Basan: Çtlmıs Basımevi 
SavJa : 56. Fi. 40 kuıuş. 
kın tanıdıklarının, tahsil için 
gittikleri Amerikada yu: 1u 
unutarak kaldıklarını görüyor. 
Bu hadiseler onu isyana s~vk 
etmiştir. Teessürünü gizliyerek, 
çekici üslfıbuyle onlara tavsiye 
ediyor: 

Koşuya muhtelif spor kulüp
lerinden 12 kişi iştirak etmiş-
tir. 
Takım itibariyle Mendres bi

rinci ; idman ikinci, Demir spor 
üçüncü, fert itibariyle Mendres-

- Daha? ... Kralın ııadık bir 
hendesi olan Dük hazretlerinin 
önünde hepsini söyliyebilirsiniz? 

- On iki topumuz var .•• 
Gizin rengi sapsarı olmuştu. 

-Biliyorum dük. Şunu da bi
liniz ki, eğer büyük hadisede 
siz kendi memuriyetinizi, ken· 
diniz eçmemiş olsaydınız, Lüvr 
kumandanlığını ele almanızı ben 
yalvaracaktım. 

* • CI 

ten Ali Ören birinci, idmandan 
Rifnt Sarıoğlu ikinci, Mendres-
ten Şükrü Lengerli üçüncü gel
miş, mükafatları törenle veril· 
miştir. 

Üçüncü kır koşusu için ajan
lık tarafından önemle hazırlık 
yapılmaktadır. 

Beşer; dil tarihinin ilk büyük 
safhası demek olan ve Nemrut 
saltanatına kadar süren uzun 
ıarnanlar içinde "harekt dil,. 
hayatını galip olarak yaşamış· 

Nebi kadrdeşler, ikisi de 
yurda ait orijinalal . y~z.ılar, 
itinalı tetkiklerle keodılerını ta
nıtmışlardır. Ziya Nebi Yedi 
Gün'de memleket reportajları 
yapar. Kardeşi, Osman Nebi 
.. Yücel ., de edebi yazıları ve 
mensur şiirleriyle tanıomıştır. 

Bu güzel eser tamemen yur· 
da ait yazılarla, anne, yurd _ve 
toprak kokusuyle bezenmış .• 
Yurdu anlatan yazı, içlik gü• 
zelliklerini ifşa ederken tabi
atın zengin bahçelerinden bir 
çok şeyler almış.. T opra~ın öz 
kokusu, iki kardeşin ince ve 
orjinal üslubuyle kitabın satır· 

larıoa sinmiş .. 

-"Yabancı diyarların büyük 
sarayları, buradaki toprak ku
lübemiz kadar senin kalbini 
dolduramaz. Her sabah, deniz 
kenarında, yurt hasretiyle ya
narak ağlamıyorsan, Anadolu
nun, taşmdan toprağından ar· 
tırıp sana gönderdiği ekmek 
haram olsun.,, 

Anne hasreti gibi, uzak yıl
ların başkaca hasretlerini de 
kalbinde gizliyen Ziya, Sarı 
Irmakla konuşuyor: 

- Söyle bana Sarı Irmak, 
vaktiyle sen, neden bahtiyar
dın ve şimdi neden ağlıyorsun.,, 

Denizli idman spor kulübü
nün 16 ncı yıldönümü münase
betiyle Halkevi salonunda ka
labalık bir seyirci karşısında 
bir müsamere verilmiştir. (Ma
kasçı) piyesi ve Pramit hare-
ketleri ve muhtelif zengin nu• 
maralıırla müsamere pek canlı 
geçmiştir. e. s. 
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FRANSA 

tır. Yani, o devre kadar gelen 
dillere "hareki diller" diyebiliriz. 
Fakat şurasını da dikkatimizden 

1 ... d'l uzak tutmamalıyız ki, hareKı ı 
devri içinde, eşyanın ve hadi
selerin, teşbih, temsil, ve isti· 
4re yollan ile ifadesinden geri 
kalınmadığı, beşeri zeki ve 
idrakin •İnsiyaki şekilde olsun • 
alemin hüviyetin\ tahkik ve 
ona hulul cezbesinden kendini 
nıennedemiyeceği için tevettüri 
dilin Hk izleri hareki dilde de 
Yer almış olmak liıımgelir. 
Vakıa da bunu göstermektedir. 

Nemrut saltanatı içinde, ha
reki dilde, tevettür\ dil izleri 
o kadar çoğalmağa başlamış
lar ki, meydan alan ikiliği or
tadan kaldırmak veya ikisini 
bir arada telif etmek zarureti 
bütün şiddeti ile baş göster-

miştir. 
Şimdi, burada, Babil kules~ 

ve T ebellülü elsine efsanelerı 
diye _ Tevrat menkulih~d.an : 
tarihe intikal eden badıseyı 
.. Tevratın hikaye ettiği mealde

kısaca batırlıyalım : 
0 Nemrut ,, adında Babilde 

saltanat süren bir hükümdar 
kendi irfan ve iktidarma karşı 
gurur ve ceberut derecesine 
varan bir nefis itimadına ka· 
pıldığı için, zamanının itika
dında yer tutan ilahlara gale
be diiiyesine düşmüş ve bu 
saik ile, başt göklere değecek 
bir kule ynptırmak ve iJu ku· 
leden - güya göklerde yer 
tutan- ilahlara oklar atmak 
tesaddisinde bulunmuştur. Fakat 

Allnh o kulede çalışanların 
dillerini değiştirdiği için biri· 

birlerinin meramını aolamama
ğa başlamışlar, böylece, kule 
tamamlanmadan kalmıştır. 

[Yil'1e, bu Nemrut zamanın

dadır k i; peygamberler babası 
diye anılan lbrabim, hükümda· 

rm emri ile ateşe atıldı, fakat, 
olcş AUahın emriyle yakmadı, 
lbrabim selamete erdi.) 

Efsane ekli ile! ve tevrat 
yolu ile tarihe geçen bu hadi
seyi tarihi bir vakıa olarak 
mütalaa etmek için Tevrat ba
kımından de~il, tarih bahmm
dan görmek lazımgcfir. 

Tarih alim:erinin, hugün, var
dıkları bir hakikat o!arak bili
niyor ki, Nemrut denilen adam, 
Babilde saltanat süren Sümer 
hükümdar'arından ''Yağılmaz" 
adında nüfuzlu ve kudretli bir 

şah~iyellir. 
Merhum Samih Rifat " Ya

ğılmaz ,, ismini Yanılmaz veya 
Yenilmez mefhumunu veren bir 

Kitabın kabı gibi içi de or· 
jinal yazılarla süslü.. iki kar· 
deşde anne hasretini, birbirle· 
rine çok yakın üsluplerle anla
tıyorlar. Belli ki ikisi de anne 
hasreti çekiyor. 

Kardeşi, Ziyadan daha de-
rin, bir çoban olmak kararında 
,, Önüne sürüsünü katarak ya
maçları dolaşmak, onları söğüt 
gölgesine yatırarak kaval çal
mak 

11 
istiyor ve devam edi-

yor : 
- " Koyunlarımın ne iste· 

diğini biliyorum, onları hiç in· 
citmiyeccğim ve onlar bcana hiç 
isyan etuıiyecekler. ,, 

Derinlere dalan kardeşinin 
yanında Ziya Nebi bir artist 
kadar içlidir. Belli ki annesine 
doyamamış .. Anne hasreti par
maklarının ucunda sanki ka
natlanmış gibi, konuşuyor : 

-
11 

Siz ne bahtiyarsıoız ki 
kardeşlerim, akşam yuvanıza 

dönünce kapıda sizi bekliyen 
bir anneniz var. Ben dönsem 
beni kim karşıhyacak ? 11 

Ziya Nebi kollejde orta tah· 
siline devam ederken birçok 
hadiselerle karşılaşıyor. En ya· 

•••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••• 
unvan alması icap ettiğini söy· 

lemiş ... 
işte bu Nemrut adındaki 

Tiirk hükümdarı, kendi zama
nında, milletinin - Babil kulesi 
gibi bir mimari eseri inşa 
edecek derecede - medeni
yette ilerilemiş bulunmasına ve 
kendisi ile mesai arkadaşları· 
nın milleti arasında ve yaban· 
cılara karşı cenkleri, cıavaşları 
zaferle neticelendirmekte gös
terdikleri muvaffakıyetleri gu
rurlanarak, gururun doğurduğu 
batıl ve sakat hevese kapılmış 
ok'annı allahlara karşı kullan
mağa yeltenmiştir. 

Medeniyetin telkini maksadı 
ile vücuda getirilen ve sus ka
bitinden olan bu kule inşası fik
ri gibi, Nemrut ana Türkçe 
olarak konuşulan o zamanki 
dilde görülmekte olan harelıi 
ve tevcttüi ilhamlara raci iki
liği ortadan kaldırmağa da te
şebbüs elmiş, fai<at, bu te
şebbüse lbrahim peygambe
rı muhalif bulduğu için, 
aralannda fikir ve 

-Somı Vaı·-

Benim görüşümle Ziya Nebi, 
sürükleyici v~ çekici usliiboyle 

&eş zırhh daha yaptlracah 
Loodra 5 (A.A)- Daily Tel· 

graf g&zetesine göre Pariste 
yeni bir deniz silahlan prog· 
ramı hazırlanmaktadır. Bu prog· 
rama göre otuz beşer bin toni· 
Jiitoluk btş ı:ırhh yapılacaktır. 
Bunların ikisi inşa halindedir. 
Bundan başka onbeşer bin ton· 
luk iki tayyare gemisi, sekiz 
bin tonluk on kruvazör ve bir
çok torpito ve denizaltı ge· 
misi de yapılacaktır. Yeni in· 
şaatın mecmu tonilatosu 273 

kardeşinden daha ince.. Onun 
konuşmalarında başkalarına 
benzemiyen bir sevimlilik var. 
Her satırmda koyu bir milli
yetçi kokusu .. Yalnız bir nokta 
beni şüpheye düşürdü. Neden 
kitabının sonuna -Türkiyede 
tabedilmiştir- demedi de bu 
ibarenin lngilizcesini kullandı 
diye •• 

Adnan Bllget bin tonilatodur. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Milin o rriü akatı · hak-
nda e s·rler 

- Baştara/t ı inci sakı/ede -
olan suizannmm tamamen hak· 
sız olduğunu tanıması çok mü· 
himdir. 

ltalyanm Lerostaki tahkimatı 
meselesi ile Türkiyenin Çanak
kaledeki müdafaa tertibab 
meselesinin tavazzubuodan son
ra Roma ve Ankara iki memle
ketin menfaatlerine karşı vazi· 
yetlerinin tespiti lıizımgelen 
meseleleri normal diplomatik 
yollarla daha kolay tetkik ede· 
bileceklerdir. 

Paris 5 (Ö.R) - Milanodaki 
Türk - ltalyan görüşmelerinin 
neticesi Fransız gazeteleri ta
rafmdan derin bir alaka ile 
tefsir ediliyor. 

"Humanite" gazetesi bu mü
lakattan önce Sancak hakkın-
da bir Türk-Fransız anlaşma· 
sının hasıl olmuş bulunmasının 

ne kadar iyi olduğunu şöylece 
kaydediyor: "Eğer Türkiye ve 
Fransa arasında bu meselede 
anlaşma hasıl olmasaydı. Mi
Jano seyahati Fransız menfaat· 
)eri bakımından Türk siyaseti· 
nin çok kötü bir yo!a girmesi
nin dönüm noktası olabilirdi ve 
şarkta kollektif emniyet siste
minin umumi çözülmesine se· 
hep olabilirdi. Fransız delege· 
leri Cenevrede anlaşma yoluna 
giderek bu tehlükenin önüne 
geçtikleri için tebrike değerli
dirler. Bu neticeden sonra Mi
lano ziyareti tasavvuru terke· 
diJmedi. Fakat alakasının 
mühim bir kısmını kaybetti. 
Bunu anlamak için görüş
melere nihayet verilen tebliği 
okumak kafidir. Hiçbir mesele 
üzerinde bir anlaşma kaydedil
memiştir. Mesela ltalya Montrö 
mukavelesine iştirak edecekti. 
Bu tehir edilmi~tir. Şu halde 
Türkiye-ltalya münasebetlerinin 
esasıoda hiçbir şey değişmiş 

değildir. 
LONDRANIN ARZUSU 

Paris, 5 (Ö.R) - "Oeuvreu 

gazetesinin diplomasi muhabiri 
Genevieve Tnbouis Milano gö
rüşmelerinin dün uzun uzadıya 
lngiliz mahafilinin dikkatini 
çektiğini kaydetmekte ve şun
ları bildirmektedir : 

F oraynofisin Türkiye ve ltal
ya hariciye nazırlarının müla
katı hakkmdaki iotibalarına 
dair gelen haberler umu· 
miyetle müsaittir. Londra Ital
yanın Montrö mukavelesine 
iştirakini ve Türkiye ile 
barışıp udaşmasını daima iste
miştir. Bu iş de şimdi tahak
kuk yolunda görünüyor. Fakat 
F oreing Officenin görüşlerine 
göre, bu muhavereler bir mü· 
znkere başlangıcından başka 
birşey değildir ve ancak muh· 
telif meseleler üzerindeki gö· 
rüşmelere bir hareket noktası 
olmuştur. 1928 de imzalanan 
Türkiye - ltalya ebedi dostluk 
ve işbirliği muahedesinin yeni
den teyidi bu imkanı vermiştir. 

" Petit jurnal ,, şu suali 
soruyor: Bu görüşmelerin Sov· 
yetlere karşı bir mahiyeti 
var mıdır? Mesela "Messagero,, 
gibi makalelerinin kavgacı ma
hiyetine rağmen istihbar kuv· 
veti inkar edilmiyen bir Italyan 
gazetesi okununca öyle bir his 
hasıl oluyor ki Rus filosunun 
Çannkkaleden geçerek Akde· 
nize çıkmasına müsaade etme· 
mek mevzuubahistir. Roma bu 
meselede Türkiyeoin müttefik
lerinin ltalyanın müttefikleri ile 
birleştiği mütalaasındadır. Bu 
hükme göre Sovyellerin em
peryalizmi Çarlık emperyaliz
minin mirasçısı olduğundan 
Ankaranın ltalyayı Montrö 
mukavelesine iştirake scvkede
cek teminatı kolayca vermesi 
mümkündür 1 Bu hüktimden 
kalkarak Kont Cianonun Tür
kiyeyi Sovyet Rusyadan ayır
mak f ikriode olduğunu iddia 
etmek i~in bir adım kalır ve 

Gayrıihtiynri ayağa kalktı. 
Katerin, Nanseye: 
- Dük hazretlerini temin 

için söyleyiniz. Üç gündenberi 
gelen Sailer, bize ne gibi 
haberler getirdiler 1 

- Bu Sailer t lradah krali
yenin icra olunduğunu ve bet 
vali Parise müteveccihen asker
lerini yola çıkardıklarını bildir· 
diler: 

- Yani 1 
- Yani, sabahleyin altıbin 

süvari yarın sabahleyin de 
sekiz, on bin piyade Parisde 
bulunacaklar ve bu suretle 3 
gün zarfında gerek Parisde ve 
gerekse surlarda Kralan emri
ne müheyya yirmi bcşbin kişi
lik bir ordu bulunacaktır. 

Bu defa Hanri dö Giz hele-
canını gizlemeğe muvaffak 
olamıyaralc 

- Partiyi kaybettim! Diye 
homurdandı. Ve şimdiye kadar 
göstermediği büyük bir say
gıyle kraliçenin önünde eğildi. 
Fakat N&nsey sözlerine devam 
etti: 

- Madamki bu işlerin üze· 
rinde konuşuyoruz, saray as
kerlerinin kumandanlığını ki
min alacağını söyler mi iniz? 
Mösyö Kosen mi? 

Dük dö Giz büyük bir ümitle 
sevince düştü. Kosen kendi 
adamı idi. Fakat bu sevinci ve 
ümidi çok sürmedi. Çünkü, 
sual şu cevapla karşılaşm;ştı: 

- Mösyö Kosen kralın em
riyle amiralın konağını muha
fazaya memur edilmiştir. Ora
da kalsın, Nansey saray asker-
lerine siz kumanda edeceksi
niz. Ne kadar sadık ve feda· 
kar olduğunuzu biliyorum. 

- Uğrunuzda can vermeği 
vazife ve şeref bilirim. 

- Bunu da takdir eyJedi
ğime şüpheniz olmasın. Orta-
lık kararınca silahları doldur
tunuz. Askerleri bütün kapılara 
taksim ediniz. Toplar, do~u 
olarak her istikamete ateş 
edebilecek vaziyette hazır 
bulunsunlar. Dört yüz lsviç-
rcliyi Kralın etrafma koyu
nuz. Eğer Luvr sarayına hü· 
cum edilmek istenilirse bun
lar köylü olsun, şehirli olsun, 
papas, Jantiyom, Hükno, kato
lik olsun derhal ateş ediniıl 
Hepsini öldürünüz. 

- Emriniz yerine getirile
cektir. En l-.üçük bir hücum 
teşebbüsüne silnhla mulmbele 
edeceğim. Lakini Sayın krali
çem etrafında kimleri bulun
durmak istiyor. 

- Benim etrafımda ıoı? Hiç 
bir kimse, beni Tanrı korur. 

Nansey saygıyle tekrar, tek
rar yerlere kadar iğilerek oda
dan \:lkmca Giz titrek bir 
sada ile kraliçeye sordu? 

Giz, lrnnatacak derecede 
dudağını ısırdı. Kendi, kendi· 
sini çukura düşürmüştü. Kra
liçeden şu ricada bulundu: 

- MaJam; kendisine önü
müzdeki gece için emirler ver
diğim bir adamı. Yüksek 
huzurunuza kabul etmenizi yal
varıyorum. Çünkü bu adam 
sizden emir almadıkça iş gör
mek i temiyor. 

- Pek ala gelsin. 
Giz koridora çıkan kapıyı 

açtı. Yaptığı bir işaret üzerine 
ahk suratlı . iri elli, çakık alınla, 
şişman bir adam içeri girdi. 
Bunun ismi Diyanoviç idi . 

Aslen Bohemyalı olan bu 
adama dük dö Giz bütün uşak· 
larıoa yaptığı gibi memleket
lerin ismiyle Böhem ve bunu 
daha fazla kısaltarak Bem diye 
hitap ederdi. 

Kraliçe dev gibi adama hay
retle baktı. Herif bıyıklarını 
burarl\k gülümsedi. 

Katerin : Sordu ? 
- Bu gece için üzerinize bir 

vazife aldınız mı ? 
- Eğer emir verirseniz dec

calı öldürmek, kafasını lrnpar
mal< vazift!sini üzerime alaca· 
ğım. 

- Emrediyorum. Haydi. Git 
aldığın emirleri yerine getir. 

Dev gibi adam, iri bacakla
rının üzerinde sallandı. Dük 
ilave etti : 

- Bemi işittin mi? 
- Evet, lakin bana R'>mayn 

kadar arkadaşlık edecek iki üç 
arkadaşla birlikte serbestçe 
Paristen ;ıl<mak iııterim. Bili
yorsunuz ki kapıların hepsi ka
palıdır. 

Knterin hemen ayağa kalka
rak bir kağıdın üzerine birlrnç 
satır karaladı ve kralın mührü
nü ba tı. Semin e .ine alıp dik-
luıtle okurluğu bu kağıtta şu 
satırlar ynz.ıhydı: 

'
1Bütün Pnri kapılarından 

geçmek ıçın izinnamedir • 
Bugünkü 23 ağustos tari
hinden itibaren üç gün için 
muteberdir. Bu jzinnameyi 
hamil olan adamın yanındaki· 

leri de bırnkmız. " Herif ka
ğıdı büküp koynuna koydu ve 
kapıya doğru yollandı. 

Katerin arkasından bağırdı: 

- Bunu unutuyorsun. Diye
rek altın dolu bir keseyi 
ona doğru attı. Bem eğilerek 
keseyi alıp dışarı fırladı. Kra-
liçe de müzakere odnı:;ına 
geçti. 

* • • 
Konuşmalar akşamın yedisi-

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

ne kadar sürdü. Öğleden S•>n· 

ra sarayda esrarlı hareketler 
göze çarpıyordu. Kraliçe l>ir 
ltaç kere Krala adam gönder-

bazt gazeteler bu adımı kolay
ca atmışlardır. 

Fakat bu işe Lira'l :ıcelc 
atılmaktır . HakikRUe sıkı 
menfaatlere d:ıyanan bir anlaş
ma Türkiye vı: Sovyet Rusyayı 
birleştirir. Diğer tarnfton ltal· 
yanın Montrö mukav ... ıesinc 
işt\rak için bazı teminat iste
mesi Moskovaya karşı böyle 
bariz bir dip!omasi gayreti 
sarfetmek niyetinde olduğunu 

gösteremez. Her halde Mil5no 
mülakatından sonra yakın şark 
hadiselerinin nasıl inkişaf ede
ceğini takip etmek bir kal 
daha alaka uyandıran bir za· 
ruret olmuştur. 

di. Lakin Kral Hüknolarla top 
oynadığı içln anasının ricalaı ı-

nı açıktan açığa redetti. Z rn 

kendisi bulunmazsa kat'i karar· 
lar alınamayacağını umuyordu. 
Bu suretle kederlerini dağıt· 
mnya uğraşıyordu. gece sa :ı t 

sekizde dük de Gİ7 ' n 
konağında biiyük bir toplar tı 
yapıldı. 

BU.un ümitlerin bağlı bulu"l· 
duğu ve l:endisini Fransa kra'ı 
sayan Damoyildcn, Kossene , 
Suryen Dösen Fuvadan Kitn
!ana varıncaya kadar biitlın 
adamlnr bu toplantıda yeral-
mı~lardı. 

- Ditmtdi -



Sahife a 
• 
(BORSAi 

lzmir Belediyesinden: 
1 - Beher metre murabbaı 

yüz ~ili kuruştan 61 sayılı 
adanın 667.25 metre murab
baındaki 15 ve 16 sayı:ı ar-

Uz Um 
Çu. Alıcı Fi at 

267 inhisar 10 375 12 50 

225 Esnaf Bank 11 625 16 75 

124 S Gomel 12 13 50 
105 Ü Kurumu 12 50 17 25 

76 H Alyoti 15 16 50 

67 AR Üzümcü12 50 15 50 
59 Ş Rize Halef13 50 15 50 

50 Beşikçi oğlu 11 50 12 50 
31 K Taner 15 50 17 

24 Y 1 Talat 14 25 14 25 
20 Vitel 12 375 12 375 
16 Alyoti bi. 23 23 
10 S Emin 16 50 16 50 
9 A inkişaf 14 25 14 25 

9 E Feher 15 15 
7 J Taranto 17 19 

1099 Yekfın 
404635 Eski yekü:ı 
405734 Umumi yeltün 

Zahire 
Çu. Cinsi Fiat 

2877 Buğday 6 275 6 625 
448 ba. Pamuk 47 50 50 

8000 ki. P. çekir 3 25 3 25 
1879 ke. Palam. 250 470 

,ezz7...z.zz7.zz:zzzı'ZZ)rz:T-2"/Z...,_~ .. -

llllm:-c. C> C> 
Mübadil ve gayri mübadil 

bonoları bilumum banka ve 
şirket hisse senetleri Ergani 
Sivas ve yüzde beş ve iki 
faizli ve eski istikrazı dahili 
tahvilleri ve buna mümasil 
her nevi esham satın alır. 

Adres : lzmir Kemeraltı 
Hacı Hasan oteli No. 60 

C AV 1 T 
Telefon 3903 

1-13 (77) S.7 h.3 
CZZ':LZZZZZZZZT..L72 "27..71712XZJ 

FOÇA ASLiYE HUKUK 
MAHKEMESiNDEN: 

Foçanın Bucak mevkiinde 
oturan Kavalalı Ömer oğlu 
Hüseyinin Yakup oğlu Hü
seyin veresesinden Hanire, 

Nazire, ve Hatice aleyhlerine 
ikame eylediği 64060 kuruş 

alacak davasmda müddeialeyh
lcrden Hanife muayyen günde 

daveti kanuniyeye icabet etme
mesinden hakkında ilanen 

gıyap karan tebliğine karar 
verilmiş ve mahkeme 3 - 3 - 937 

tarih Çarşamba günü saat ona 
talik kılınmış olduğundan tarihi 

tebliğinden itibaren beş gün 
zarfında itiraz etmediği takdir-

de mkbkemeye kabul olunmı
yacağı ilanen tebliğ olunur. 

373 (221) 

salara bin lira seksen sekiz 
kuruş bedeli muhammenlc baş 
katiplikteki şartname veçhi:e 
9-2-937 Salı günü saat on al-
tıda açık artırma ile ihale edi
lecektir. iştirak için yetmiş altı 
liralık muvakkat teminat mak-
buzu ile söylenen gün ve saatte 
encümene gelinir. 

2 - Beher metre murabbaı 
yüz eJli kuruştan 58 sayılı ada-
nın 283,00 metre murabbamdn
ki 15 sayıla arsası dört yüz 
yirmi dört lira elli kuruş bedeli 
mubammenle başkatiplikteki 
şartname veçhile 9-2-937 Sah 
günü saat on altıda açık ar-
tırma ile ihale edil~cektir. iş
tirak için otuz iki liralık mu-
vakkat teminat makbuzu ile 
söylenen gün ve saatte encü
mene gelinir. 

3 - Beher metre murabboı 
yüz elli kuruştan 63 sayılı ada-
nın 313,5 metre murabbamdaki 
26 sayılı nrsası dört yüz yetmiş 
lira yirmi beş kuruş bedeli mu· 
hammenle başkiitiplikteki şart
name veçhile 9-2-937 Salı günü 
saat on altıda açık arlırma ile 
ihale edilecektir. iştirak için 
otuz altı liralık muvakkat te
minat makbuzu ile söylenen 
gün ve saatte encümene ge-
linir. 24-28-2-6 240 (143} 

- 6-2-937 tarihinden itiba
ren birinci nevi ekmeğin kilo
sunun on paru tenziliyle 10,75 
kuruştan ve ikinci nevi ekme
ğin kilosunun on para tenziliyle 
8,50 kuruştan satılacağı ala
kadarlarca bilinsin. 

381 (223) 

Turgutlu Hukuk hakimJigin
den: 

Turgutlunun Albayrak ma
hallesinden Sarı Ali kızı Hati· 
cenin kocası Turgutlunun Öz· 
yurt mahallesinden Durmuş oğ-
lu Mustafa aleyhine açhğı ho· 
şanma davasında müddeialeyhin 
ikametgfıhının meçhul olduğu 
iade edilen davetiye varakasın
daki mübaşir yazısından anla
şıldığından davetiye arzuhal 
hülasasının kendisine ilanen 
tebliğine karar verilmiş ve mu
hakeme 2 mart 937 saat 14 e 
bırakılmış olmakla müddeialey
hin tarihi ilandan itibaren on 
g!jn zarfında esasa cevap ver
mesi ve yevmi mezkurda mah
kemede ıspatı vücut etmesi, 
cevap vermediği takdirde cevap 
hakkından sakıt olacağı ken
disine tebliğ makamına kaim 
olmak üzere ilan olunur. 

372 (222) 

l.1.tia~I 

IZM i R 
Pamuk Mensucatı Türk 

. . Anonim Şirketi 
Şırketın Merkez ve Fabrikası : Izmirdc Halkapınardadır. 
Yerli Pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, 

Değirmen, Geyl - ve Leylak markalarım havi berr:evi 
Kabot bezi imal eylemekte olup malları Avıupanın ayni tip 
mensucatına faiktir. 

Telefon No. 2211 Vt; 3067 
'f elgrat adresi : Bayrak lzn1ir 

En Parlak 

Kudreti 

~~imon elektrik piJleri dünyada tanınmı, pillerdir. Daimon 
pıh kullanan hiç başka pil kullaıımaz. 
Umum d~p~su : Sulu han cıvarmda 28 - 9 Hüsnü Öz 

vdemışlı. 

.aarif Cemiyeti büyük eşya 
planı • 

pıyangosu 
1 - Geliri, Türk talebesine yurtlar açmak, fakir ve kim

sesİ'Y. talebenin okumalarına harcanmak üzere (Türk Maarif 
cemiyeti) tarafından her yıl olduğt gibi bu yıl da bir 
(Eşya piyangosıJ) yapılmıştır. 

2 - Piyango 7 şubat 937 gününde Noter ve istiyenlerin 
önünde Ankarada çekilecektir. 

3 - Bir bilet bir liradır. 
4 - Çıkan ikramiyeler taşınma ücreti bilet sahibine ait 

olmak üzere, istenilen yere gönderilir. IstiyenJer çıkan ikra
miyeyi planda yazılı değerin yüzde onu noksanile cemiyete 
bırakabilirler. 

5 - ikramiyeler Ankarada tevzi edilir. Taşrada bulunan 
ilcramiye sahipleri biletlerin; taahhütlü olarak cemiyet mer
kezine göndermek suretiyle ikramiyelerini alabilirler. 

6 - lkramiyeler. listelerin basılmasmdan bir hafta sonra 
dağılmağa başlanır. 

7 - Biletlerini kaybedenlerin, piyangonun çeki1işinden 
e~ aşağı 24 saat evvel cemiyet merkezini haberdar etmeleri 
lazımdır. AI..si takdirde hiçbir bak iddia edemezler. 

8 - Cemiyetin resmi mühürü bulunmıyan biletler ltabul 
edilmez. 

9 - 7 mayıs 937 tarihine kadar alınmıyan ikramiyeler 
Cemiyete bırakılmış sayılır. 

10 - Piyangoya konan eşya kıymetleri aşağıda yazılmıştır: 
Adet Liralık Y ekim Jira 

1 3000 3000 Otomobil veya istenilen yerli malı eşya 
2 1000 2000 istenilen yerli malı eşya 
3 500 1500 istenilen yerli malı eşya 
3 200 600 istenilen yer]i malı eşya 

15 100 1500 istenilen yerli mah eşya 
25 50 1250 Bir kadın bir erkek kostümlük kumaş 
40 25 1000 ,. veya bir erkek ,, ,, 

150 ]() 1500 Bir kadın ropluk ipekli 
250 5 1250 Çorap kıravat 

1800 1 1800 Çorap 
2289 15400 Yekün 

Bu eşya piyangosu biletlerinden alanlar, bilgi kaynaklarını 
bollaştırmak ve bilgi yollarınıia yürüyen gençlerimizin rast
lıyacakları güçlükleri kaldırmak amacile kurulan ( Türk 
Maarif cemiyeti)nin işini kol<tylaşbrmış olacaldarı gibi tali
lerini de denemiş bulunacaklart1ır, 

Umum bayii Hiiseyin Bahri ve bilumum bayilerde bulunur. 

e ayvan 
• • 

erının na-
zar dikkatına 
Hayvanlarmıza pamuk çekirdeğini olduğu gibi yedirerek 
mide cihazlarını ve nesçlerini bozmayınız. 

i 
Turan fabrikaları, yüzde kırk beş mevadı gıdaiyeyi haz 
kabuğu çıkaı ılmış pamuk çekirdeğinden mamul tın ha-
linde küspeleri emrinize amade bulundurmaktadır. 

Hayvanlarıoıza ( Öküz başı ) markalı Turan mamulatı 
küspe yedirerek onların şayanı hayret derecede semiz-
leyip kuvvetlendiğini ve ineklerinizin verdiği sütün fazla 
mikdarda çoğaldığını göreceksiniz. 

Meccani numune ve tarifname için fabrikalarımız ma
mulatı lzmir ve civarı umum acenteliği Nef'i Akyazılı 
ve J. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

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

Hava kurumu lzmir şubesinden: 
Kurban bayr:ımmda lzmir ve lzmire bağlı kamun ve köyler 

halkının kurumumuza bağışhyacağı kurban derileriyle bağırsak
ları 25 1-937 den ayrı ayrı satışa çıkarılmıştır. Kat'i ihaleleri 15-
2·937 Pazartesi günü saat 16 da yapılacağından isteklilerin şe
raiti görmek ve fiat vermek için hergün karşılıklı artırma içinde 
ihale günü saat 15 de şubemize uğramaları. 

Ve İzmire bağlı ilçe şubeleriyle lzmir cıvarındaki il ve ilçe 

şubelerinin deri ve barsak şartnameleri dahi getirilmiş buJuodu
j!undan isteklilerin bu şubeler şeraitini de şubemizden görebi-
lecekleri ilan olunur. 30-6-13 251 (176) 

ardif Kö 
Zonguldaktan sobalar için mahsus getirildi. 

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

TELEFON : asa? 

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

DJKKAT 
Telefon kılavuzu hakkında 

1937 yıh kılavuzunda bazı tashihat yapıldığından saylll 
abonelerimizden, bup-üne kadar kılavuz almış olanların el
lerindeki rehberleri şirk~tteki müsnhhah kılavuzlarla değir 
tirmeleri ilan olunur. Telefon Şirketi 

5-6-7 (218) 

AN 

5 kilodan 30 kilova kadar 
Satış maha1li: Suluhan civarında 

Ôzödemişli mağazasına müracaat. 

terazilerimiz gelmiştir ,,J 
No. 28-9 Hurdavatçı Hil 

6-26 (172) ~ 

Fabrikatörle in, fenni surette ma
kine kullananların ve değ·rmen

cilerln nazarı dikkatine 
On milimetreden 100 milimetreye kadar muh ... 
teJif eb'ad ve kalınlıkta bilyalarımız gelmiştir. 

Adres : NAZiF PAK ve HA~KI ERDOGAN OGLll 
MUHTELiF MARKA OTOMOBİL PARÇALARI SATIŞ YEJd 

lzmir : Yeni Kavaflar çarşısı sayı 39 

Satılık radyo 
Dünyanın en iyi ve en güzel 

radyosuna malik olmak ister
seniz Kordonda Merkez ote
linde misafir bulunan bay Ev-
rengol' e müracaat ediniz. Ken-

9-13 (81) H 3 

disi Viyanadan geliıken ber•'" 

berinde üç adet radyo m•ıı; 
nesi getirmiştir. Radyoları fab

rika fiatine elden çıkaracakt11' 
Meraklılara haber veririz. 

[23J!!ı-

KREM BALSAMIN 

Kumral, sarı,ın, esmer her tene tevafuk eden yegiine sıb 
k?"emJerdir. Cildi besler, çil, leke ve sivilceleri kamilen iı 
eder. Yarım asırdanberi kibar mahfclJerin takdir ile kullandıkl 
sıhhi güzellik kremleridir. 

Krem Balsamin dört şekilde takdim edilir: 
1 - Krem Balsamin yağlı gece için penbe renkli 
2 - Krem Baisamin yağsız gündüz için beyaz renkli 

3 - Krem balsamin acı badem gece için peııbc renkli 
Krem Balsamin acı badem gündüz için beyaz renkli 

lngiliz Kanzuk eczanesi Bcvo2'lu lstnnbul 
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Olivier Ve Şü . 
LIMİTET 

W. F.11. Van iler ~ k 
Vapur Acentası Zee & Co u· n u· 
ROY ALE NEERLANDAIS DEUTCHEG.LEmV. Ab.~HTE.· LlNlE 

KUMPANYASI 

Vapur Acentası 
IRtNCI KORDON REES 

BiNASI TEL. 24 43 
Lllerman Lines Ltd. 

Londra hattı 
S/s HERMES vapuru 6-2-37 MANISSA vapuru 3 şubatta e 

de bekleamekto olup yükünl1 j(elecektir. 6 şubatta kadar a JO ID GRODNO vapuru 25 ikinci 

tahliyeden sonra Burgas, Var- Rotterdam, Hamburg ve Br~-
na ve K&ıtence limanları için men içın yük kabul edecektır. 

MILOS vapuru 17 şubatta 
yük alacaktar. bekleoiluıektedir! Rotterdam, 

Sis UL YSSES vapuru tahmil Hamburg ve Bremen limanları 
için 8-2-937 günü gelerek Rot- için yükliyecektir. 
terdam, Amsterdam, Hamburg ANGORA vapuru 28 şubatta 
limanlarma yiik alacakbr. beklenilmektedir. Hamburg ve 

S/s GANYMEDES vapuru Aoversten yük getirip boşal-
18 2 93 d hl' tacaktır. - - 7 tarihine oğru ta ıye • sın•• . 
İçin bekleniyor. Burgas, Varna American Esport Lmes 
ve Köstence için mal yükliye- Tbe Export Steamsbip Corpo-
cektir. ration - Nevyork 

EXMINSTER vapuru 4 şu-
SVENSKA ORIENT LINIEN batta. beklenilmektedir. Nev· 

S/S GUNBORG vapuru 11 ork için yük kabul eder. 
ıubata doğru beklenmekte olup y EXILONA vapuru 7 şub~t~a 
yükünü tahliyeden sonra Rot- beklenilmektedı r. Nevyork ıçın 
terdam, Hamburg, Gdynia ve yük kabul eder. 
l k d O Mk -~-·--s nn inavya limanlan içın yu Reederei H.Schuldt - Hambarg 
alacaktır. DUBURG vapuru 12 şubatta 

SiS NORRUNA vapuru 27 beklenilm~ktedir. Rotterdam, 
§ubatta beklenmekte olup yü· 1-{amburg ve Bremen limanları 
künü tahliyeden sonra Rotter- i~in yük kabul eder. 
dam, Hamburg, Norveç ve Is· MARITZA vapuru 28 şu-
kandinavya limanlarına yük batta beklenilmektedir. Rot· 
kabul edecektir. terpam, Hamburg ve Bremen 

SERViCE MARITIME limanları için vük kabul eder. ' __ ...... ---oC:iii:J--4. -

ROUMAIN Jobnston Warren Linen Ltd. 
SiS PELEŞ vapuru 12 şubat- Liverpool 

ta beklenmekte olup Pire, Mal- jESMORE vap!.!ru 7 şubatta 
beklenilmektedir. Liverpul ve 

ta ve Marsilya limanlan için Anversten yük getirecek ve 
Yük alacaktır. Burgas, Varna ve Kö9tence 

Sis ALBA JULIA vapuru liman~ktır. 
26-2-937 taribind~ beklenmek- Cie Royale Hongrose Danube 
le olup Pire, Malta ve Marsilya Maritime Budapeşte 
l' DUNA vapuru 15 şubatta 
ımanJarı için yük alacaktır. bek1enilmekte olup Belgrad, 

SUCEA VA vapuru 21 mart Novisad, Budapeşte, Bratislava 
1937 tarihine doğru limanımıza Viyana ve Linz limanları için 
gelerek Pier Malta ve Marsilya yük kabul eder. 
ı· 

1 
l ---•·...-®-11~~---ımanları için hamule ve yo cu Den Norske Middelhavslinje 

alacaktır. Oslo 
Yolcu ve yük kabul eder. BOSPHORUS vapuru 12 şu-
Daba Faz.la tafsilat için ikinci batta beklenHmektedir. Pire, 

k T hl' Iskenderiye, Diyep ve Norve. ç ordonda Tahmil ve a ıye k b Limanlanlan için yükliyece br. 
İnası arkasında FRA TELLi Vapurlann isimleri, ~elm~ 

SPERCO vapur acentalığma tarihleri ve navlun tanfelerı 
müracaat edilmesi rica olunur. hakkında biç bir taahhüde gi-

N rişilmez. 
avluolardaki ve hareket ta· N. v. W. F. Hanri Van Der 

rihlerindeki d ğişikliklerden Zee & Co. 
acenta mesuliyet kabul etmez. Birinci Kordon Telefon No. 
~Telefon: 4142-4221-2663 2007 • 2~08 

Ferit Eczacı başının 
Mütekimil eserlerinden 

Ferit diş macunu, suyu, to
zunu kullanmakla inci gibi diş
lere, sağlam, pembe diş etlerine 
sahip olursunuz. 

Ağız bıfzıssıhbasının bütün 
icaplanoa maliktirler. 

Büyük tüpü 

15 
kuruştur 

UM. Depo. 

S. FERiT 

••••••••••••••• 
SiRKECiDE 

Osmaniye 
OTEL 1 
••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteciri 
Türkiyenin en eski otelcisi 

BAY OMER LÜTFiDiR 
••••••••••••••• 

Kırk iki senelik tecrübeli ida
resile biitnn Eğe halkına ken
disini sevdirmi~tir. 

Otellerinde misafir kalanlar, 
kendi evlerindeki rahatı bu
lurlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten 
fiatlar mllthit ucuzdur. 

kullanıyor! 

Çocuklarınızı kü
çükten Radyolin 
kullanmağa, Rad
yolinle günde iki 
defa dişlerini fırça
lamağa ahştırınız. 
Gürbüz yetişmele
rini temin etmiş 
olursunuz. 

GB 
Niçin daima 

Çünkü 

i 
tercih 

Evvelki gün soğuk almıştı, 
dün yatıyordu, hu sabah 

dipdiri ayağa kalktı 

GRi PiN 
Bütün ağrı, sızı ve 
sancıları dindirir. 

GRiPiN 
Soğuk algmlığına, 
nezleye, gripe, diş, 
bel, sinir, adele, 
ağnlarile romatiz· 
maya karşı bilhas
sa müessirdir. 

ı 

• 
1 

250 den 1500 muma . kadar 
Acentesi • Hüsnü ldemen 

lldnci Kordon 55-3 bmir 
6-10 (173) 

lzmlr Slclll Ticaret me
murluğundan : 

lzmirde Odunpazannda 2 
numarada kağıtçılık ve teferru
atı ticaretini Nafiz Mustafa 

unvanı altlnda yapmakta iken 
bu kerre Nafiz Mustafa Delen 

unvanını almış olduğundan işbu 
yeni ticaret unvanı Ticaret 

kanunu hükümlerine göre sici

lin 1922 numarasına kayıt ve 

tescil edildiği ilan olunur. 
374 (225) 

kiounda Londra, Hull ve Ao
verstt:n gelip yllk çıkaracak •e 
ayni zamanda Londra '\'e Hull 
için yük alarakhr. 

FLAMIN IAN vapuıu 25 ikinci 
kanunda Londra, HulJ ve An
versten geli p yük çıkaracaktır. 

THURSO vapuıu 7 şubatta 
gelip Londra ve Hull için yük 
alacaktır. 

POLO vapuru şubabn so
nunda Londra, Hull ve An
versten gelip yük çıl<aracaktır. 

Liverpool battı 
THURSO vapuru 25 ikinci 

klnunda Liverpool ve Svanıe
adan gelip yük çıkaracaktır. 

· DRAGO vapuru 15 şubatta 
Liverpool ve Svansea'dan gelip 
yllk çıkaracaktır. 

Deutche-Levante - Linie 
GALILEA vapuru 2 şubatta 

Hamburg, Bremen ve Anveıs
ten yüL. çıkaracaktır. 

NOT : Vürut tarihleri, va-
purlann isimleri ve navlun ile· 
retlerinin değişikliklerinden me• 
suliyet kabul edilmez.. 

,~ ............................. l!Jmillll[ .. d w 

HüSEYIN KAYIN 

• 
Mobilye evi ŞEKERCiLER N0.26 

LÜKS VE SAGLAM 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . . 
• • . SIIJHAT BALIKYAGI 
E Norveçya balıkyağlarının en balisidir. Şerbet gibi 
E içilir. iki defa süzülmüştür. 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 

~)' tecrübe ediniz --== .. 
BAŞDURAK 

Büyük Salebçioğlu hanı karşısında 

Her eczanede bulunur. Fiati 7 1/2 kuruştur. 

Salon, Yemek ve yatak odalarınızı 

Haraççı Kardeşler 
Mobilyeleriyle süsleyiniz 

Merkezi Fv~· r. IU. C9 lzmir 
) 

• .u· '.., Telef on 
... 3778 

&. 
Is tan bul 

p 

' . • r ·'' ':. . ... __ .. . ,,,. . 

Iktısat Vekaleti iş dairesi 4 üncü 
bölge amirliğinden : 

işverenlerin nazarı dikkatine 
lı yerlerinde vukubulan iş kaıalan hakkında (24) saat zar

fında dairemize malümat verilmesinin liizumu ve bu mecburiyete 

riayet etmiyenler hakkında 3008 numaralı " lı kanunu " nun 
(144) Oncil maddeıi hükümleri mucibince takibat yapılacağı te-

kiden ilAn olunur. 3 - 6 342 (200) 

lzmir Tramvay ve Elektrik Şir
ketinden ı;: 
Şebeke ameliyab dolayııiyle cereyanın 7-2-937 de aaat ondan 

onikiye kadar Bayrakb, Turan, Karpyaka ve Burnavada kealle• 

ceği aaym abonelerimizce bilinmek Ozere illn olunur. 

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

IZMIRDE 
(Nasırdan) şikayet ayıptır 

Eczacı Kemal Aktaşın 
( Nasırol Kemal ) diye bir 

Nasır ilacı vardır 
( Hilal Eczanesi ) vardır 

30 kuruştur 

lznıir Defterdarlığtndan: 
Pul bayilerine 

lzmir merkez kaza nahiye ve köylerinde pul bayiliği için ruh
sat tezkere5İ a'mı' olanlardan şimdiye kadar kayıtlarını tecdit 
ve te5cil eUirmiyenler 15-2-937 tarihine kadar Damga kalemine 
müracaat ederek bu muameleyi ikmal etmedikleri takdirde ka-
yıtlannın terkin edileceii ilin olunur 379 (224) 
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faaliyetleri bazı elçisinin 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .. Londra Alman 

lngilterede hoşnutsuzluk uyandır 
Ribbentrop bazı muhafazakirlarla. temas edere 

Fransa aleyhinde ittifak teminine çalışıyormuş .. 
Müstemlekeler meselesi koskoca 

Londra, 5 (Ô.R) - Bazı haberlere göre 
Almanya sefirinin Londradaki faaliyet tarzı 

hariciye nazırı Edeııle bazı ihtilaflara sebep 
olmuştur. "Nevs Chronicle,, bu hususta şu 
izahatı veriyor: 

Von Ribbentrop tarafından Rusya ve Fran
saya karşı bir ittifak akdi için bazı muhafaza
kar unsurlarla yapılan temas sefirJik vazifesine 
uygun görülmemektedir. Alman sefiri diğer 
taraftan Londrada Sovyet Rusyaya karşı beyan
name neşretmekle ve sefarethane tamirab için 
logiliz kanununa muhalif olarak lngiliz işçileri 
yerine Alman işçileri kullanmakla itham edil
mektedir. Nihayet sefirler heyetinin hükümdar 
tarafından kabulü sırasmda Alman sefiri diğer 
sefirler gibi kralın önünde eğilecek yer· 
de Faşist usulü elini havaya kaldırmış ve 
Heil Hitler diye bağırarak bükümd~rı selamla· 
mıştır ki bu tavrı çok derin bir teessür uyan· 
dırmıştır. Von Ribbentrop Almanyanın tamnmış 
dostu ve Edenin siyasi hasmı olan Lord Lon· 
donderiyi münhal kalan Berlin sefaretine tayin 
ettirmek için cabalamış olmakla da itham edil
mektedir. 

BiR StY ASI HADiSE 
Londra 5 (Ö.R) - Almanya sefiri Von Rib· 

bentrop Londraya gelir gelmez bazı hareket· 
)eriyle gazetelerin tarizini üzerine çekmiş bulu
nuyor. Bu gazeteler sefirin kral tarafından kor 
diplomatiğin kabulü esnasında hükümdarı faşist 
usulü selamlamış olmasına teessüf etmektedirler. 
Diğer taraftan 11 Ağustosta Londra sefirliğine 
tayininden beri Von Ribbentrop'un Londra ka
dar Berlinde ikamet ettiği kaydediliyor. Führer 
tarafından son söylenen nutkun hazırlanmasında 
Von Ribbentrop'un mühim bir rol oynadığı da 
Dovning Streette bilinmiyor değildir. Nihayet 
sefirin itirazını tahrik eden hareketlerinden biri 
de Sovyet Rusyaya ve tabii Fransaya karşı bir 
Ingiliz-Alman ittifakının akti için bazı muhafaza
kar mabafille ve bazı bankerlerle daimi temas 
halinde olmasıdır. Ribbentrop lngilterenin Berlin 
sefirliğine tayin edilecek zatın selesini ele alacağı tahmin edi-
maruf Alman muhibJerinden liyordu. Sefir şimdi Londraya 
biri olması için de nüfuz sar- dönmüş bulunuyor ve Alman 
fetmek istemiştir. Hül5sa bütün müstemleke müddeiyahnı izah 
bu faaliyet Eden ve dostları eden bir muhtırayı ha-
tarafından hoş görülmemek- mil olduğu söyleniyor. Bu 
tedir. mesele lngiliz hükümetini 

15 GÜN iÇiNDE meşgul etmektedir. Kabine 
Roma, 5 (Ö.R) - Diğer in- Çarşamba günü bununla meş-

giiiz gazetelerinin mütalaaları gul olmuştur. Bu noktada In-
hilafına "Morning Post,, önü- gilterenin mütalaasmı değiştir· 
müzdeki 15 gün içinde Avru· mediği vazihtir . Geçen gün 
pada diplomasi sahasında mü- avam kamarasında sorulan bir 
him hiçbir hadise olmıyacağı suale cevap verirken hariciye 
kanaatine iştirak etmiyerek nazm Eden evelki beyanatını 
Edenin tatile çekilmek için hatırlatmakla iktifa etmiştir. 
zamanı fena intihap ettiğini Fakat logiliz umumi efkarı 
yazıyor. Bu gazeteye göre Hit- bilhassa Führerin silahsızlanma 
lerin nutkundarı sonra halli yoluna girmeği ve kapalı kap 
Jazımgelen birçok muallak mes- ekonomisini terkelmeği reddey-
eleler ort<>.ya çıkmıştır. Fakat lemesinden dolayı büyük bir 
Londradan ayrılmazdan önce hayal kırıklığına uğramıştır. 
hariciye nazırının Almanya se- Dün ajans Havas muhabirinin 
firile bazı mülakatlarda bulun- bildirdi~i gibi Londra şu ka-
ması muhtemeldir. naattedir ki, Almanya n~ ka-

ALMAN MÜSTEMLEKE dar ısrar ederse etsin, müstem· 
MÜDDEIY A Ti leke meselesinin halli ancak 

Paris, 5 (Ö.R) - Almanla- Avrupayı alakadar eden siyasi 
rın müstemleke müddeiyah ve ekonomik güçlüklerin umu· 
hakkında "Populaire,, gazetesi mi bir tesviyesi kadrosu içinde 
şunları yazıyor: mümkün olabilir. Yoksa diğer 

"Almanyamn Londra sefiri meselelerden müstakil olarak 
Von Ribbentropun vazifesi ba· değil ! 
ıına d6ner dönmez Alman "Journal,, muharriri Saint • 
miiatemleke mildddeiyatı me- Brice de bu mlltalia.JI töylece 

teyit ediyor: "Hitler Almanya
nm eski müstemlekelerini iste· 
diğini söylememiştir. Ancak 
kendinden müstemleke almı· 
yanlardan bir istiyeceği olma
dığını bildirmiştir. Halbuki bu 
devletlerin elinde bolbol ilk 
madde yetiıtiren, hatta ahali 

bir fırtına koparacak haldedir 

İki ama11sız rakip Stalın. Hitler 
! iskanına da elverişli olan daha kıymetli parçalar 
vardır. Almanyanm ihtırasını bu parçalara tevcih 
edebilir. Biricik namustu ve açık tesviye yolu 
Almanya ya kat'i bir "hayır,, cevabiyle mukabele 
etmektir. 

zareti Hitler tarafından söylenen nutkUll 
müzakerelere başlamak için faydalı e 
ihtiva et~ediği kanaatindedir. 

Zannedildiğine göre mUstem leke me 
yakında lngiliz ııazırlarile Von RibbentroP 
amda vukubulacak mülAkat esnasında g& 
cektir. Her halde nazırlar arasındaki 
mübayeneti bir şekil ihtilafın dan ibarettir• 
kabine müstemlekeler meselesi hak 
müzakerelere başlamadan evvel Fransa h 
metinin fikrini almak hususunda müttebittit~ 

NUTKUN EHEMMi 
Londra, 4 ( A.A ) -- Da ili Telgraf, 

lerin nutkunun ehemmiyetini bir kere 
h& tebarüz ettirmektedir. Bu gazetenin k 
atine göre, teati edilen nihayetsiz sual 
cevapların hiçbir kıymeti yoktur. Hitler b. 
tekliflerde bulunmuştu.- !ti, bunlarm taba 
kona bizzat kendisini!! önayak olması liZI 

Büyük Bıitanya daima Avrupa meselel 
görüşmeğe amade olmuştur. Fakat Al 
yanın dürüst bir teşrikimesai ile kolayla 
olan Avrupa sulhunun kuvvetlendirilmeli 
hallolunmadıkça müstemlekelt!rİn yeni bir 
ıimine girişmek imkansız olacaktır. 

Londra. 5 (Ô.R) - Hariciye nazırı Ede• 
beş gün kadar Fransanın Riviero sabilindfe 
tirahate karar vermiştir. Cumartesi günii 
sanın cenubuna hareket edecek ve kendi,..,.,. 
Londrada bulunmadığı müddet zarfında 
ciye nezareti Lord Halifaks tarafından id 
edilecektir. 

Paris, 5 (A.A) - Ôvr gazetesine göre, f 
hariciye nazırı Eden Cote Dazura ya~ 

INGIL TERE DE MÜZAKEREYE seyahatten istifade ederek Pariste duracak 
GiRiŞECEK MI? Fransız hariciyesiyle mülakatta bulunacak 

Londra, 5 (A.A) - lngHtere hükümeti müı- Londra, 5 (Ô.R) - Paris sefaretine !• 
temleke talepleri hakkında müzakereye- girişmeli edilen Sir Phipps yerine Berlin büyük elçili 
midir? Yokrıa Berlinden b\1 hususta sarih talep- Buenos Ayres büyük elçisi Sir Neville Heod 
ler gelinceye kadar hiçbir teşebbüste bulun· ıonun tayini teeyyüt etmiıtir. Bu diplomat 
madan beklemeli midir? meslek hayatında parlak meziyetlerini i• 

Kabine halihazırda bu iki tık arasında te· fırsat bulmuş bir iktidar sahibidir. lstall 
reddüt etmektedir. Zannedildiğine göre kabine· lngiliz büyük elçiliğinde bulunduktan ıo 
nin son içtimaında NeviJle Çemberlain, Sir Con Kahirede vazife görmüş ve 1928 • 1929 • 
Saymen ve Sir Samuel Hoare itilif ümitlerini }erinde orta elçi sıfatıyle Pariste bulund d 
~~sbütün kesmeden evvel Hitlerle uyuşmak sonra Belgrada tayin edilmiş ve 1935 te bura 
ıçın her çareye başvurmak lazımgeldiği kanaatini ayrılarak Buenos Ayres büyük elçisi olmllf 
izhar eylemişlerdir. Paris 5 ~A.A) - Delbos'un dün sayla 

Ancak bundan bu üç nazınn Almanyanın müs· kurulu dış işleri komisyonuna verdiği rı 
temleke t l ı · · . tahlil eden Pöti Parizyen gazetesi, ba 

a ep erını tervıç etmek fikrinde ol· Almanyanın koloni dileklerine kat'i ol 
dukları manasının çıkarılmaması lizımdır. muhalif olacağını söylediğini yazmaktadır.·• 

1 
Bununla beraber Almanya Komünist saylav Petrl 

hükümeti tarafından ileri sürü· hükümetin Sovyet Rusya 
len tekliflerin her noktadan olan dostane münasebeti 
tetkiki lazım geldiği, çünkü tt k · t" d ı p oıı'. 
1 ·ı· fk" . ar arma nıye ın e o u 
ngı ız e arı umumıyesinin Al· e 
manyanın müstemleke taleple· dığı hakkındaki sualine c ~ 
rine karşı bir dereceye kadar veren Delbos Fransız - So , 
müzahir olduğu kaydedilmek· münasebetlerinin bir Alıo""' 
tedir. Fransız yakınlaşması ile k•. 

Djğer cihetten hariciye ne- telif olabileceğini söylelllİ!~;.. 
···············································································d· 

Harar ile Zeyla arasın 
Roma, 5 (A.A) - Lavero 

Fascita gazetesinin bildirdiğine 
göre Şarki Afrikada hir nak
liyat şirketi kurulması için ha
len Italya ile lngiltere arasında 
müzakereler cereyan etmekte
dir. 

Kurulacak olan bu şirket 
lbdyan ve lnglliz sermayesi ile 
çalışacak ve Harrar ile lngil· 
terenin Zeyla ve Berbera li
manları arumda mautazam oto-

1 
tecektir. _,,_ 

•kt--Bu suretle çok fazla mı ·botl 
da olan Adis - Abeba .. c;,.... 
demiryolu nakliyatında ~~ 
bir tenezzül vücuda geli 
olacaktır. 

lngllterede 
niyabet kanunu 

Londra, 5 ( A.A J - }. 
kamarası niyabet bak 
kanun layihasını teferruata 
teallik bazı tac:lillt 


