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Başmuharrir ve umumi neşriyat müdürü: 1 

ÇARŞAMBA 23 EYLOL 1938 

• HAKKI OCAKOGLU ı Havalarda 
Rekor kırdık 

A.:BC>1'l"E:: ŞE::Fl.A.İT:t 1 
11 '!)~e-v-a~ mUd~etl Tüikiye için IHar~ç içini 

t 

Seııelık . . . . . . . 1300 2a00 ı 
Altı al/Zık .• , . • . 700 IHOO 

Uçman Ferid Almanların 
irtifa rekorunu kırriı 

TELEFON : 2&97 ı 

Fiyatı " s ,, kuru,tur. Cmııhuriyetiıı Ve Cıuıılıuri11et Eseı·iııiıı Bekçisi, Sabahlan Çıkar Siyası Gazetedir Yeni Asır matbaasında basılınışbr. 

K. A tant ve . antı delegel ri 
Dr. ras'ın başkanlığında toplandı 
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Manidar 
iki • 

zıya ret 
Orta Aı·ı·upada ı·t> B(ll1'an
larda.si!Jası ve ildrnaaı ııu/ıız 
miiı:flllelesi yeııidrıı alevleıı· 

di. l81ikl<il aı·:ıı.mıııı lteııiiz 

kcıybe/ıııemi1:1 olaıı .lı'ustıır
ya ili' keııdi ıu·asıwla/;i bıı:
ları t;üzıııeğe mınaf/ak olaıı 
Almanya, biitiiıı Tııııa kıyı
lanıula ı•e Balkaıılarda GER
ME\' ııii11tz11ıııı lııikıııı kıl
mak istiyeıı bir .~iyascl fal;i
biııe koııııl<lu. Villıelııı"il'ase-. . 
tıiıı diplomat/an l'iyaııa 
il,, Pe,.tede elde ettiklui ıırn· 
ı•af{akıyetteıı ceııaı·et alcll'cık 

gu:leriııi Bükı·eşe ve Atiııaya 
çeı•irdiler. Voıı Papeıı' in 
aı•laıı ıııak l'esilesiy!c RO
.lf ASYA Myalıati, Dr. G()}J. 
BELS'iıı ATINA'yı ziyM·eti, 
şitplıe edileme: ki. im yeııi, 

ha11ıletıi11 ifadesidir. 

ROMANY ADAKİ vaziyet, 
bu mahiyette bir ALMAN te· 
ıebbüsüne ümid verecek halde 
nıidir? 

~aliımdur ki, Romanyada 
saglann icra Aleti olan çelik 
miğferliler, büyük Romanyanın 
vücud bulmasına yardım eden 
Fransanın yerine Alman sever 
bir siyaset ikame etmeğe taraf
tardırlar. Buna sebeb olaıak ta 
Ronıanyanın iktısaden Alman
Yaya daha ziyade bağlı oldu
ğunu ileri sürüyorlar. Çelik 
Miğferlilerin bütün teşkilatları 
liitler teşkilatının bir kopyası· 
dır, Aynı zamanda Na
ziler gibi yahudiliğin ~e Bol
şevikliğin can düşmanıdırlar. 
Eğer Almanya Revizyonist 

bir siyasetin başında olmasaydı, 
Romen gençleri arasında çok 
sempati ile karşılanan Yahudi 
aleyhtarlığının dış siyasada 
akisler yapması, hatta Ro
llıanyayı Alman çarkına bağ
laması imkansız olmıyacaktı. 
Fakat Berlin - Roma - Viyana 
Ve Peştenin revizyonist çarkı 
faaliyet halinde iken Çekoslo
V~kya gibi Romanyanın da 
llıılli birliğini dağıtmayı istihdaf 
eden bu siyasetten endişe duy
ıııaması imkansızdır. 
k iki sene evvel bir suikast'ın 
D Urbam olan Romen Başvekili 
. uca, bu tehlükeye o kadar 
~~_?mış. bulunuyordu ki, Çelik 

ıgferlılerin günün birinde Ro-
~en birliğini bir sergüzeşte 
. eda etmelerine mani olmak 
1 • 
6ın bu teşkilatı lağvetmişti. 

ndan sonraki kabineler daha 
za'f ' M·ı· davrandıklarından, Çelik 
B ıgferfiler yine baş !.<aldırdılar. 

ununla beraber Romanyanın 
~~rahaten kendi varlığını teh
• ıt eden bir siyasete kapılaca-
gını ki 'dd' d BR .mse ı ıa e emez. Hele 

1 ~TISLA VA konferansında 
l.':,Yıd edilen küçük Antant bir-
ı . . 

1 ~tn coşkun tezahüratı ku
a. arda akislerini kaybetme
~ışken Von Papenin tecrübe
~ınde muvaffak olması ihtimali 
Yoktur. 

Sonu 2 i11cı salıı/eae -
Şe-vke1. EU.1gl.n. 

Resmi tebliğ neşredilmedi 
~~~~~~~~~ .. ~~~~~~~~~ 

iki antant mümessilleri, dış siyasetler üze
rinde yapılmak istenen tesirlere temas etti 

Belgrad, 22 (Yeni Asır) - 1 gülerek Balkan paktını imzala-
Cenevreden Telefonla: yan devletler, şu veya bu se-

Küçük Antant ve Balkan bepler tahtında dış siyasetleri 
Antantı hariciye nazırlariyle üzerinde yapılmak istenen te-
baş delegeleri, bugün Türkiye sirler, işaa edildiği gibi alaka-
hariciye vekili Dr. Tevfik Rüş- darlar tarafından hüsnü kabul 
tü Aras'ın başkanlığı a!tında görmemiştir. iki antant ayni 
mühim bir toplantı yapmışlar- sulh arzusuyle hareket edere\.. 
dır. Üç saatten uzun süren bu her dürlü değişiklikleri birbir-

' toplantı esnasında Küçük An· !erine haber vereceklerdir. Bu 
tant ve Balkan Antantı bükü- suretle iki antant arasında ye-
metlerinin Cenevreyi alakadar ni bir yakınlık elde edilmiştir. 
eden muhtelif meselelerde ala- İçtima resmi olmadığından ' 
cakları vuiyet görüşülerek tes- toplantı sonunda gazetelere 
bit edilmiştir. resmi bir teblig verilmemiştir. 

iki Antantın baş delegeleri Dr. Aras beyanatta bulıınma-
şu noktada ayni müşahedeyi mıştır. Voıı Nöyrath'uı Peşleri ziyaretinde// iflfıbalar 
ileri sürmüşlerdir ki gerek AV MI YAPIYORLAR man hariciye nazırı Baron Von 1 naibi Amiral Hortinin sayfiyesi ı ve Amiralla hususi bir öğle 
küçük Antant devletleri ve Budapeşte, 22 (Ö.R) - Al- Neurath, Macaristan krallık olan Godollo şatosuna gitmiş - Soıııı 3 ii.ncıt .sau/adcı 
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AL TiNCi IZMIR FUARI DUN GECE 
YARISINDAN SONRA KAPILARINI KAPADI 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ekspozanlara ziyafet verildi 
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: Belediye reisi ziyafet esnasında güzel bir nutuk söylUyerek 937 S 
• 
: yılı fuarının daha mUtekılmll bir eser olarak yUkseleceğlnl : 
: vadetti. Fuarı Uç yUz otuz sekiz bin kişi ziyaret etmiştir s 
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Fuar gaziııosuflda verilen ziya/etten bir intiba ve belediye reisi nutk111111 sö}0lerkC11 
Yirmi iki günlük canlı ve iki saat sonra kapılarını kapadı. başka lzmirin sosyal hayatında 

hareketli bir faaliyet devresin· Iktısadi hayatımızdaki kalkın- oynadığı rol cidden çok büyük 
den sonra arsıulusal altıncı l:ı:- manın canlı bir müjdecisi olan olmuştur. 
mir fuarı, dün gece yarısından fuarın bütün faydalarından - Souu altıncı sav/ada -

......... M~·k·i~r;···ilıtfv~~·~· ·ı~;:i~···~<lii<li····· ·············H·~ık·~·p-~~~; .. ······ 
Yeni Orta mektepler Bataklığı 
ihtiyacı karşılıyacak ~=1~ ıs~::ı1;::.~~:1 

ortadan kalkacak 

Ay sonunda 
fazla talebe 

bir toplantı yapılarak 
mekteplere dağıtılacak 

ilk mekteplere akıu eden mi11imi11ıler 
Şehrimiz orta mektepleri ile lzmirde açılan yeni orta mek· 

liselerinde birinci teşrinin ilk teplere vekaletçe tayin edilen 
günü derslere başlanacaktır. -So1111 ikinci sahı/ede -

Halkapınarda inşa edilmekte 
olan Hava istasyonunda vücuda 
getirilen hangarın beton zemi
ninin dökülmesine başlanmıştır. 
Bu suretle hangarın inşası 
yakında bitecektir. 

Hava yolları umum müdürlü
ğü hava postaları lzmir istas
yonunda yapılacak 80 santi
metrelik imla ameliyesinin kaça 
mal olacağını şehrimizdeki 
alakadarlardan sormuştur. Ya
pılan tetkiklere göre bu imla 
ameliyesi devlet vasıtalariyle 
yapılacak olursa elli bin liraya, 
müteahhide verilmek suretiyle 
~aptırılacak olursa (160) bin 
!ıraya mümkün olacaktır. Bu 
suretle imla ameliyesi sayesin· 
de Halkapınar bataklığı da 
tamamen ortadan kalkmış ola
caktır. ileride burada bir de 
gazino inşa edilecek ve burası 
lzmirin en güzel bir gezinti yeri 
olacaktır. 

lngiliz kuvvetleri arttırılıyor 

Filistinde müessir hadi
seler çıkması muhtemel 

Suriye ihtilalcileri reisi bir 
ihtilal ordusu hazı:-ladı 

Çok kayıp 

Rebia Arif Bilgin 
hayata gözlerini kapadı 
"Yeni Asır •'J yazı ve tertip ailesi 

derin bir yas içindedir 
lstanbuldan gazetemiz ai· 

lesini matem içinde bırakan 

bir telefon aldık : Rebia Arif 

kaybetmiş bulunu-
yoruz. 

Rebia Bilgin 7 ay süren 
ıstırablı bir hastalıktan son
ra hayata gözlerini kapamış 
ve kendisini çok seven aile
sinin ve birçok dostlarının 
şefkatinden ayrılmıştır. 

! Bu şefkat hazinesini kayb· 
eden zavallı kardeşleri Atiye, 
Galip. Şevket ve Behzat Bil
gin ve aileleri için bir tek 
teselli kelimesi bulamıyoruz. 
Çünkü Rebia Arif Bilginin 
ölümü gazetemiz için de en 
acıklı bir darbedir. 

Onu okuyucularımız çok 
yakından tanımışlar ve sev
mişlerdir. Yirmi seneye ya
kın zamandanberi bu sütun
larda çıkan romanları, edebi 
makaleleriyle Rebia Arif 
Türk kadınlığını daima şeref 
ve sevgi ile okuyucularımızın 
önünde temsil etmiştir. Mina 
onun saadeti, hakikat peşin
de, Ayşenin öcü, kadın tip
leri gibi her biri bir san' at 
eseri sayılabilecek on beş 
kadar roman ve müteaddid 
tercemeleriyle Türk roman
cılığında k\Jdretle yer alan 
Rebia Arif Bilgin, en olgun 
eserlerini yazmağa hazırla
nırken ölümün amansız pı:n
çesine düşmüştür. 

Aylardanberi çektiği da· 
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Manidar 
lki ziyaret 

--- --

LERİ 
- Baştata/ı 1 nci Sa!ıifede - · 

ş - "" 
Seriinin takib ettiği yol, Bol

şevizm aleyhtarlığı bandırası 
altında Sovyetlere düşman bir 
cephe kurmaktır. 

Romanya, Sovyetlere karşı 

açıktan açığa ilanı husumet 
eden bir cepheye girebilir mi? 

Filhakika bu memleketin 
Komünizme sempati besle
mediği, hatta onunla mücade
le halinde olduğu muhak
kaktır. Fakat bu mücadele, 
iç reıımı alakadar eden 
bir davadır. Komünizm Romen 
milletinin ihtiyacına uygun düş
müyor diye, Sovyetlerle dost
luk münasebetlerinin kuvvetlen• 
dirilmesi imkansız olduğundan 
bahsedilemez. Bunun en güzel 
örneğini Türkiye vermiştir. 

Türkiye, Faşizm, Hitlerizm 
Komünizm gibi en sağ ve en sol 
doktrinlerin kendi ülkesinde 
yer tutmasına asla müsamaha
kar değildir.Böyleiken Sovyet
lerle dostluğumuz çok sami
mi ve candan dostluklardan 
biridir. 

Von Papen'in, hiç olmazsa 
Romanya - Sovyetler dostluğu
nu bir pakt ile kuvvetlen
mekten men için sarfede
ceği mesainin, biz müsbet ne· 
tice vermiyeceğine kaniiz. 

Dr. Goebels'in ATINA YI 
ziyaretine gelince, Yunanista
nın da Sovyetlere aleyhtar bir 
cephede yer almasına ihtimal 
vermiyoruz. Yunan rejimi bu
günkü tezahüratiyle Faşizmi 
andırsa bile Yunanistanın harici 
siyasetinde rejim ruhunun 
müessir olması beklenemez. 

Yunan başvekilinin dünkü 
sayımızdaki beyanatı bu inan
cımızı takviye edecek mahi· 
yettedir. 

Bunların hepsinin fevkinde 
olarak, Balkan Antantı, Bal-
kanlarda yabancı nüfuz politi· 
kasının ölüm çanını çoktan çal
mıştır.Bu nüfuzu her ne şekilde 
olursa olsun yeniden diriltmeğe 
imkan yoktur. Zira Balkanlılar 
şu veya bu devletin tesir ve 
nüfuzundan kendilerini müs
tağni sayacak kadar kuvvetli
dirler. 

Şe-vk.e1. :EU.1gi.n. 

Ayvalık yolu 

iktisadi 
Ehemmi yeti büyük 

olan köprüler 
münakasaya çıkarılıyor 

lzmiri Manisa vilayetine bağ
layan Menemen-Muradiye, Ma
nisa yolu üzerinde Değirmen• 

dere köprüsü ile Dikili-Ayvalık 
yolundaki Altınova köprüsünü 
Nafia vekaleti bu sene içinde 
inşa ettirecektir. Bu iki köprü 
iktisadi ehemmiyeti çok bü
yük olan köprülerim'.zden ola
caktır. Altınova köprüsünün 
inşaatı şimdiden münakasaya 
çıkarılmı,tır . Dikili - Ayvalık 
yolıınun henüz inşa edilmemiş 
olan kısmı da vilayetçe müna
kasaya çıkarılmak üzeredir. 
, ..........................•.............. 

,,, ,MODA r/,(//, 

Köy kalkınması programı 

Zirai kalkınmaya en 
çok önem verilecektir 

Hayvan mezarlıkları-Süprüntülükler 
köy)üye gübre hazır1ıyacak 

Köy kalkınması için vilayet
çe hazırlanmakta olan beş yıl
lık kalkınma programı hakkın

da muhtelif dairelerden müta-
lealar istenmiştir. Biihassa zi
raat işlerinde köylünün kalkm
masına ehemmiyet verilecek
tir. Köylerde birer hayvan me
zarlığı tesisi muvafık görül
mektedir. At gübresi bütün 
gübreler arasında en mükem
mel ve en kuvvetli olanıdır. 

Bu suretle hastalıklı hay
vanlardan ölen veya telef edi
lenlerin de vücutlarından has
talık intişarına mani olacak 
tedbirler alınması mümkün ola-

I 

El işleri 

caktır. Bir kilo at gübresinin 
iki araba hayvan gübresi de
recesinde kıymeti vardır. 

Köylerde süprlintülerin bir 
yerde toplanması için bir de 
süprüntülük yapılması pro!{ra
mın zirai maddelerinden birini 
teşkil edecektir. Köylerin ha
vasını bozmıyacak yerlerde ya
pılacak olan köy süprüntülük
lerinde toplanacak süprüntü
lerden birkaç sene sonra 
gübre halinde !stifade edile
cektir. 

Köylerin baştan başa ağaç
landırılması ve nümune fidan
lıkları tesisi programda mühim 
yer almaktadır. 

• • 
sergısı 

29 teşrinde açılacak sergi için 
bir nizamname yapıldı 

Iktisad vekaletinin 29 birinci 
teşrinde açılmak üzere hazır
ladığı "Ev ve el işleri" sergi
sine iştirak etmek üzere şimdi
den birçok müracaatlar olmuş
tur. Bu sergi için hazırlanan 

nizamnamede, verilecek müka
fatlar ve ekspozanlara göste
rilecek ko 1aylıklar tesbit edil
miş ve alakadarlara bildirilmiş
tir. Sanayi umum müdürlüğü 
ve Türkofis serginin mükem
melliğini temin için müştere

ken çalışmaktadır. 

Sergiye girmek istiyenler 2(} 
Eylüle kadar bulundukları yer
lerde ticaret ve sanayi odala
rına müracaat edeceklerdir. 
Gönderilecek eşyanın üzerinde 
asgari satış fiatları yazılacaktır. 

Eşyaların Ankaraya kadar nak
liyesi, muhafazası, sigorta ve 
geri gönderilmesi için yapıla

cak masraflar Vekalete ait ola
caktır. 

Teşhiri muvafık görülmiyen 
eşyalar sahıblerine iade oluna
cak, bunların masrafları da 
yine vekalete aid olacaktır. 

Sergide satılacak eşya, an
cak sergi kapandıktan sonra 
alan adama verilec:ektir. 

Zi ıarete gelenlerden 29 - 30 
birinci teşrin günleriyle salı 

günleri yirmi beşer, diğer gün
ler beşer kuruş duhuliye alına
caktır. 

Sergide muvaffakıyet gös
terenlere nakdi mükafatla be
raber madalya da verilecektir. 

Bu mükafatlar: 2000 lira Ata
türk mükafatı, 1000 lira Anka
ra mükafatı, ayrıca 6 tane 
2SO şer liralık ve 40 tane 100-

zer liralık mükafat. Muvaffa
kıyet gösterenlere diploma da 
verilecektir. 

Aııkarn sergi evi 

Ayle sanayii, küçük sanatların 
t~viki için hazırlanan ve 29 
birinci teşrinden IS ikinci teş
rine karlar sürecek olan bu 
serginin eski devirlerde çok 
ihmal edilmiş olan bu sa
natların yeniden büyümesi ve 
alaka uyandırması için çok 
iyı neticeler verecegi mu
hakkaktır. Vekalet sergiye iş
tirak edeceklc!re hiçbir külfet 
yüklememektedir. Esasen teşhir 
edilecek eşyalar da iki kısma 
ayrılmaktadır: Mükafat almak 
istiyenlerin haricinde dedeleri
mizin, ninelerimizin yapmış ol
dukları eski eserler de teşhir 
olunacaktır. 

Sergiye iştirak edecek küçük 
sanatlar erbabı şunlardır: 
Kadın terziler, kunduracılar, 

şapkacılar, dökmeciler, bakır
cılar, mermer ve sair taşlar 
üzerine iş yapanlar, halıcılar, 

brodöri üzerine iş yapanlar 
tiftikten elle iş yapanlar, 
sa def üzerine iş yapanlar, yor
gancılar, toprak sanayii ile 
meşgul olanlar, kutucular, sun'i 
çiçekç ler, sepetçiler, Fil dişi 
mamulatiyle uğraşanlar, tentene 
oya yapanlar, Eskişehir taşı iş
liyeııler, milli kıyafet ve sair 
işler yapanlar. 

Bd. k~iyks Nı~~'b?S.~,~Rki1 !. : l .. ~.~ .. !! .. ~ .. !Y.! .. ~.~ ..... ~:~.;:;.~ ... 
ı ış o u unuan ırıncı ı e ve 
aitın mada'yalarla mezun Bugün matinelerden itibaren Amerilsan donanmasının 

Terzihanesi iştirakile aşk, vazife ve heyecanlı fedakarlık 

Donanmada Cinayet Dünya modasını icat 
Parisin Janpatü müessese~inin 

1937 
,~ftıdı!u·ı111 1 , pa,ı, ı!aıı J.J t '! ll ıniştıı 

~ cpı 11 1 otan ·11 nıode/ler ÜZt'I İnf 

ıoj 11 ı~ kabutrı ı" e bııştadı~111 ı ı ·e 

ıe1zı/ın11es •niıı ,.ı ı,anrak Oazi ka· 
d111 ını Numara 21 e nak· 
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Mektep ihtiyacı temin edi!di 

Yeni Orta mektepler 
ihtiyacı karşılıyacak 

Ay sonunda 
fazla talebe 

biı· toplantı yapılaral<
ınektt>plere dağıtılacak 

- Baştntafı I ınci sap/ada -
muallimlerin isimleri bildiril
mekte ve şehrimiz kültür di rek
törlüğünce her mektebin kad
rosu hazırlanmaktadır. Busene 
orta mektepler talebesinin çok
luğu karşısında açılan yeni 
orta mekteplere çok muallim 
lazımdır.Bilhassa Fransızca mu
allimlerine fazla ihtiyaç vardır. 

TALEBENiN MIKDARI 
Orta mekteplere müracaat 

eden erkek ta!ebe binden, kız 

talebe ise yedi yüzden fazladır. 
YENi ORTA MEKTEPLER 
Lağvedilmiş olan Nkek mu

allim mektebi binası tamamen 
orta mııktep haline getirilecek 
ve kız orta mektebi haline kal· 
bedilecek olan Karataş orta 
mektep talebeleri bu mektebe 
nakledileceklerdir. 

BASMAHANEDE ORTA 
MEKTEP 

Basmahanede ayrıca bir orta 
mektep binası tutulmuştur. Bu 
mekteplerde Ankara ve lstan
bulda olduğu gibi çifte tedri
sat usulü tatbik olunarak ihti
yacı tamamen karşılamak ka
bil olacaktır. 

Eski Erkek Mualliııı Mektebi 
binasında açılacak olan orta 
mektebin bazı sınıflarında tam 
tedrisat usulünün tatbik edil
mesi mümkündür. 

KARŞIYAKA ORTA 
MEKTEBi 

lzmirdeki (ismet paşa, Ülkü, 
Topaltı, Yu3uf Rıza, vali Ka
zım paşa, şehit Fethi,, yıldırım 
Kemal ve Gazi) ilk mektep
lerinden busene mezun olan
lar Karşıyakada yeni orta mek
tep olarak açılan dam dosyon 
mektebi binasında okuyacak
lardı. ilk mekteplerden çıkan 
talebenin fazla tehacümü kar
şısında buna karar verilmişti, 
fakat son vaziyet bu tale
belere . de lzmirde yeni açı
lan orta mekteplerde yer bu
lunabilı:ceğini göstermiştir. Bu 

Koşular 
Vilayet koşu heyeti bugün 

toplanacak ve pazar günü Kı
zılçullu'da yapılacak olan at 
koşuları için handikap sıklet· 

ferini tesbit edecektir. 

Fen memurları 
Şehrimiz nafıa fen memur

luğuna Ferit ve Ali Çetinay 
tayin edilerek şehrimize gel
mişler ve işe başlamışlardır. 

Isparta-Burdur 
yolu küşadı 

Isparta· Burdur demiryolunun 
inşaatı tamamen bitmiş oldu
ğundan bu hattın açılma me
rasimi yapılacaktır. Açılma 
merasimi için geniş bir program 
hazırlanmaktadır. Açılına me
rasimi 1 birinci teşrince yapıla· 
caktır. 

Köıniir ınüsaadesi 
Kış mevsimi yaklaştığından 

birçok kömür tüccarı ve köy
lüler ormanlarda kömür imali 
ıçın orman müdürlüğünden 

müsaade istemişlerdir. Vuku
bulan bu müracaatlar üzerine 
hangi ormanlardan katiyata 
müsaade edıleceği tesbit edil
mek üzere tetkiklere ve keşif
lere başlanmı~tır. 

mekteplerden mezun olan ta
lebelerin velileri mütemadiyen 
kültür direktörlüğüne müraca
at ederek çocuklarının lzmir
deki orta mekteplere alınması
nı istemekte idiler. 

Bu suretle şikayetlerin onu 
alınmış olacaktır. Bu talebelerin 
:ki gün içinde Karşıyaka orta 
mektebine müracaat ederek lz
mirdeki orta mekteplere nakil 
muamelelerini yaptırmaları la
zımdır, Karşıyaka orta mekte
binde tam tedrisat usulü tatbik 
olunacaktır. Lise birinci sınıfının 
ihtiyaç nisbetinde şubeleri, 
mülga erkek muallim mektebi 
binasındaki orta mektebde vü
cuda getirilecektir. 

SIRALAR 
Yeni ortamektepler için lazım 

olan sıraların şimdiden ima 
ettir'lmesi için teşebbüslere gi
rişilmiştir. Kültür bakanlığı sıra 
yerine dörder kişilik iş masa
ları yaptırılmasını münasip gör
müş ve bunların modellerini 
göndermiştir. 

Bunların inşası için Kültür 
bakanlığı tahsisat ta gönder
miştir. 

iLK MEKTEPLERDE 
ilk mekteplere gelince bazı 

talebe velilerinin lS Eylıila 
kadar gelip mektebe ka-
yıt yaptırmamaları yüzünden 
hala kayıt muamelesine devam 
edilmektedir. 

BÜTÜN MÜRACAATLAR 
KABUL EDiLECEK 

Sınıf kadroları dolduğu için 
bazı talebe velileri sızlanmak
tadırlar. Bu vaziyet karşısında 
müracaat edenlerin hepsinin 
de kayıtlarının yapılması Kül
tür direktörlüğünden mektep
lere bildirilmiştir. Ayın sonla
rında kültür direktörlüğünde 
bir toplantı yapılarak bazı mek
teplerdeki fazla talebenin diğer 
mekteplere ne suretle dağıtıla
cakları kararlaştırılacaktır. 

Zabıta hah~rleı·i: 

Sarhoşluk 
Dolmada lhsanıhüda yelken

lisinde Hasan oğlu Ali sarhoş 
olarak arkadaşı Mustafa oğlu 
Kemal'le kavga etmiş ve tu
tulmuştur. 

Kayıktan hırsızlık 

Salapuryacı Yusufun gümrük 

önünde bağlı bulunan kayığın

dan 13 lira kıymetinde iki zen-

ciri ile 25 lira kıymetinde 
muşambası çalıoı:ıııştır. 

Hırsızlık 

bir 

Damlacık caddesinde Naci

ye ve anası Şadiyenin evlerine 
hırsız girm;ş, 8 lira para :le bir 

çift çizme ve sairesi çalınmıl'
tır. Hırsız aranıyor. 

Sarhoş kavgası 

Çukurç:şmede Bayram ye
rinde Hasan,- Mustafa ve kar
deşi Hüseyinin fırınlarına sar

hoş olarak giden Muharrem 
fırın sahipleri ile kavga etmiş 
ve kırılan camdan başından 
yaralanmıştır. 

21 lira uçmuş 
Kemeraltında Sadullah ha

nında yatan Bekir'in odasın
dan 21 liras;nı çalan arkadaşı 
Salih tntulmuş ve hakkında 
takibata başlanmıştır. 

··--------ı•ı 1 KÖŞEMDEN 1 
·------~ Görgü 

Kültür parkta biraz gezin
dikten sonra kalabalığın arası
na karışıp, Kordona çıktım : 

Sırtında ipekli bir rob, ba
şında son moda bir şapka, 

elinne bir çanta amma, bazen 
eline alıyor, bazen koltuğuna .. 
Yüzünde allık mükemmel, pud
ra bol.. Kollarında altın bile
zikler, pa rmaklarında, sahici mi, 
yalancı mı, bilmiyorum, elmaslı 
yüzük ler, gerdanında gerdanlık, 

muhteşem bir kadın gördüm. 
- Mübarek kadın güzeldi 

de ... Arkasında ihtiyar bir ka
dın, kaynanası mı, anası mı, 

yoksa hizmetçisi mi bilmiyorum 
amm, ço~uğunu kucaklaırıış ge
liyordu. 
Şu tarifle hatıra gelen kadın 

tipi ekseriya gördü~ümüz bir 
şeydir. Lakin kazın ayağı öyle 
değil.. 

Bu kadın ayakkaplarını eline 
almış, "lap! lap!., Çorapla yü
rüyordu. 

Bir kıyafetine, bir elindeki 
iskarpinlerine, bir de Kordon 
kaldırımlarında adım atan 
çoraplı ayaklarına baktım. Gül
medim, içimde birşey sızladı. 

Hadi, ded:m, ayağını iskar· 
pin vurmuş, iskarpinini giyemi· 
yor. Mademki iskarpin vuru
yor, çıkmaına!ı idi. Mutlaka 
çıkacaktı ise bu kadar külfeti 
üstünde taşıyan bir kadın, aya
ğmı vurmıyan bir iskarpin ala· 
bilir, aldırabilirdi, yahut biner
di bir arabaya veya otobüse 
değil mi? 

Bu müş~hedemden hemen 
birkaç ay evvel, yine böyle bir 
kadının çorapla yürüdüğünü 

işitmiş, gülerek: 
- Hiç olur mu böyle şey? 

Demiştim. Fakat gözümle gör
dükten sonra o rivayetin haki· 
kat olduğuna inandım. 

Asranın birisi, kapısına di
lenmeğe gelen bir Çingene 
kı71na tutulmuş, gözü karar· 
mış, nikahlamış, almış Çingent.> 
kızını ... 

Çingene kızı bir gün, beş 
gün ağanın sarayında kaldık
tan, bin tantana ve debdebe 
gördükten sonra, canı sıkıl
mağa başlamış. Huy canın al
tındadır derler. Can çıkma
yınca o da çıkmaz. Çingene 
kızı sandalyalara, koltuklara, 
minderlere, yastıklara lokma 
lokma ekmekler koyarak, 
pejmürde bir elbise giymiş 
odanın kapısını da kilit eyip; 
dilencilik taklidi yapmağa ko
yulmuş. Yalınayak, başı kabak, 
bir sandalyaya gider: 

- Allah yoluna! Der elini 
uzatır, ötekine gider, ayni di
lenciliği yaparmış ... 

Masalın gerisi lazım değil 
ama, verdiği intiba insanı dü
şündürüyor. Hele, böyle çora
biyle kordon kald•rımlar.nda 
gezen bir kadını görenlere 
göreneğin ne demek olduğunu 
öğret ı yor. 

TOKDIL 

Ziraat 
Umum Müdürü 

geldi 
Ziraat Umum Müdürü Abi· 

din Ege lstan buldan şehrimiı.e 
gelmiş ve lzmir vilayeti ziraat 
işleri üzerinde tetkiklere baş
lamıştır. lzmir vilayetinin zirai 
ihtiyaçları üzerinde y~rlerinde 
tetkikler yapacak ve buradan 
Istanbula dönecektir. 

- 1 ._ W"'! 

BiÇAK 
Çorakkapıda Hasan ve Ça 

kır Mehmette birer biçak ve 
Mehmetle bir kama bulunarak 
zabıtaca alınmıştır. 
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FRANSA 
lsveçte Sosycdlstlerln 

seçim zaferinden 
memnundur 

Paris, 22 (Ö.R) - "Popu
laire,, gazetesinde B. Bracke 
lsveçte sosyalistlerin kazandık
ları büyük seçim zaferi müna
sebetile diyor ki: 

"lsveçteki sosyal demokrat 
arkadaşlarımızın ve işçi sınıfı
nın kazandığı zaferi büyük bir 
sevinç!.: •elamlarız. Bu zaferin 
ehemmiyeti bugünkü şartlar 
İçinde iki kattır. Zira dünya, 
faşizm ile demokrasi arasında 
her an bir tercih yapmağa da
vet edilmektedir. Demokrasi 
müesseseleri artık, nazariye 
olarak ihtiva ettikleri esasları 
hakikat sahasına isale meyyal
dirler. Hürriyet ve sulh dava
sına hizmet eden bu zafer 
dolayısile lsveçli arkadaşları
mıza teşekkür edelim.,, 

Resmi"t'~'b'iiğ 
neşredilmedi 

- Baştarnıı buıncı sav/ada
Yemeğinden sonra bir av eğ
lencesine iştirak etmiştir. Av
dan dönüşte Amiral Horti Al
man nazırı şerefine bir akşam 
Yemeği vermiştir. Almanvanın 

Budapeşte sefiriyle sefaret er
kanı da ziyafette hazır bulun
muşlardır. 

Roma, 22 ( Ö.R ) - Horti, 
Yon Neuraht mülakatını tefsir 
eden " Peşter Lloyd " Macar 
gazetesi bunun Almanya ve 
Macaristan arasındaki ananevi 
münasebetleri teyid eden dos
tane bir görüşmeden ibaret 
olduğunu ve Alman - Macar 
dostluğunun sulhden başka 
gayesi olmadığını kaydetmek
tedir. 

SIY ASI ANLAŞMALAR 
Budapeşte 22 (A.A) - Al

ınan dış bakanı Von Nurat 
Naib amiral Hortinio davetine 
icabet ederek geyik avı yap
mak üzere Budapeşte civarın
daki Godollo şatosuna gitmiştir. 

Prag 22 (A.A) - Almanya
nın Viyana büyük elçisi Von 
Papen ile Çek ziraat partisi 
reisi Seranın Karpatlarda mü
lakatta bulunduğuna dair çı
kan haberler salahiyettar me
hafilde tekzip edilmektedir. 

Seran Karpatlarda tesadüfi 
olarak Von Papen ile aynı za
nıanda bulunmuştur. Esasen 
Yon Papenle herhangi bir Çek 
siyaset adamının mülakatı asla 
derpiş edilmiş değildir. 

. Atina 22 ( Ö.R ) - Başve· 
kıl General Metaksas Alman 
Propaganda nazırı B. Göbels 
Şerefine bir ziyafet vermiştir. 
~unda Almanyanın Atina sefi
rı, sefaret erkanı, haricine ne
zareti müsteşarı B. Papadakis 
Ve B. Göbelse refakat eden 
zevat hazır bu:unmuşlardır. 
Fransız Ticaret Nazır-ı 
Belgrat 22 (Ö.R) - Paristen 

resmen bildiriliyor: 
Yar,ova ve Berfin seyahat-

Iarından avdet eden Ticaret 
Nazırı Bastid pek yakıoda 
Belgradı z:yaret edecektır. 

Reşid Saffet 
Yugoslavyada 

Belgrad 22 (Yeni Asır) 
Türkiye Tur•ng kulübü reisi 
' eşid Saffet bugün Splid'e 
geldr. Reş.d Saffet Balkan tu· 
rıznı birliği reisi sıfatiyle seya· 
tat etrı_ıekte ve Dalmaçya sa· 
ılleı;nı tedkik etmektedir 

Prof. Jeze 
Peris, 22 (A.A) - Necaşinin 

eski hukuk milşaviri Jeze Ha
beş d~Iegesi sıfatiyle Milletler 
Cemiyeti toplantısına iştirak 
ctnıiyecektir. Fransız hükumeti 
F.ransadaki resmi memuriyeti-
nın N · · C . ecaşınm enevre delege-
Iıı;i il k b·1· '"f 1 • " e a ı ı te•ı o amıyaca-
gını ltze'ye bild"ımiştir. 

T-.::NI ASIR 

Bir av acı ık zaferimiz 
Uçman Ferid, Almanların kurduğu 
irtifa rekorunu 250 metre farkla kırdı 
Karadeniz sahil mıntakalarındaki halktan bazıları iç 

Anadolu ya mı nakledileceklerdir? 
lstanbul 22 (Yeni Asır muhabirinden)- lnönü 

kampında uçmanlarımızdan Ferit Orbay, motör
süz tayyare ile 4000 metreye kadar yükselerek, 
A imanların kurduğu irtifa rekorunu 250 metre 
farkla kırmıştır. 

lstanbul, 22 (Yeni Asır) - Şehrimize gelen 
Bulgar gazetecilerine bugün matbuat cemiye· 
tinde bir çay partisi verildi. 

İST AN BUL 22 (Yeni Asır Muhabirinden ) -
Haber, Ankaradan aldığı bir haberi neşrediyor. 
Bu habere göre Karadeniz sahil mıntakalarında 
dar parça üzerindeki nüfus kesafeti, buranın 
tabii servetile balkırı geçimine kafi gelmediğini 
nazarı dikkate alan Dahıliye Vekaletı, bu mın
taka halkından bir kısmının, nüfusu az olan iç 
Anadoluya nakli mevzuu üzerinde tetkiklere 
başlamış .. Bu şayia resmen teeyyüd etmemiştir. 

Türk- Bulgar dostluğu 
Bulgar gazetecileri yeni bir dostluk 

devresi başladığını söylüyorlar 
lstanbul, 22(Yeni Asır-Telefonla)- Şehrimizde 

bulunun Bulgar gazetecileri bu akşam mem
leketlerine dönmüşlerdir. Bulgar gazetecilerine 
riyaset eden Nikof beyanatta bulunarak Bulgar
Türk dostluğunun yeni ve mes'ud bir devrenin 
başında olduğuna işaret etmiş ve demiştir ki: 

neslinin, davalarına ne kadar samimiyetle sarıl
dıklarını göstermesi bakımından mühimdir. 

Gazeteciler arasında bulunan Bulgar matbuat 
umum müd~rünün eşi de şunları söylemışlir: 

- Türkiyede bize gösterilen yüksek hilsnü
kabul Avrupalı kafasiyle düşünen yeni Türk 

- Bulgar kadınlarına siyasi hak verilmesi 
için çalışıyoruz. Bu henüz verilmemiştir. Türk 
kadınları bu yo!da bizi geride bırakmıştır. Ken
dilerini gıpta ediyoruz. 

Karar ver e üşküldür 
........ ı-.-. ... mm-=----m::m._._ ... .-ı.--

Memleket İ Il İ terkeden bir hükümdar 
delegeler nasbetmeğe salahiyetli mi? 

Aras'ın, Eden'in Dr. 
bulunduğu komisyon 

ve Litvinof'un da dahil 
henüz bir karar almad! .,...----..... ---------·~----~--~ Cenevre, 22 (Ö.R) - Tür- mekle ve hazıne . er.ni ala-

kiye dış işleri bakanı Rüştü rak ecnebi memleketlere kaç-
Arasla, lngiltere hariciye nazırı mak!a tahtını ve hükümet;ni 
Eden, Fransa hariciye nazırı 

Delbos ve Sovyet hariciye ko
miseri Litvinofu azaları arasın
da bulunduran salahiyetname
leri tetkik komisyonu henüz 
Habeş delegasyonunun salahi· 
yeti hakkında hiçbir karar ver
memiştir. Bazı azaların ve bil
hassa - şimal devletlerıni de 
temsil eden- Hollanda murah· 
hasının fikrince Habeş dele
gasyonunun salahiyeti hakkın
daki bu karar komisyonun ve 
hatta asamblenin salahiyetini 
aşmaktadır.Zira münhasıran hu
kuki bir meseledir. Binaenaleyh 
Lahay yüksek mahkemesine 
havale edilmesi lazımdır. 

Bilakis birçok delegelerin 
telıikkisince bu yolda hareket 
edilmesi çok münasip olur. 
Zıra me~elenin Lahay divanına 
havalesi kabul edilirse, bu di
van ancak birkaç hafta içinde 
kararını verebilecektir. Bunun 
neticesi olarak bu uzun miihlet 
esnasında ltalyan delegasyonu 
Cenevreden uzak tutulmuş ola
c<rk ve bunun Romada nahoş bir 
aksülamel uyandırması tehlükesi 
de hasıl olacaktır. Bu hal Mil
letler cemiyetinin Temmuz dev
res:r.de lıazır ·anan ve Milletler 
cemiyeti umumi sekreteri Ave
nol ile Düçe arasındaki müla· 
kat neticesinde teyit edilen 
bütün anlaşma eserini mahve
decektir. 

Bu delegeler şu mü!aleayı 
serdediyorlar: Komisyonun kar
şılaştığı müşkülat hukuki ma
hiytte değildir. Bilakis bir fi'Ji 
vaziyet karşısmda bulunulmak
tadır. NegÜli devletini terket-

.. 

I 
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Dr. Aras 
bırakmıştır. Şu halde, mu•lla· 
zam bir şekilde delegeler nas
betmesinin muteber olması nasıl 
mümkün o'abilir? Bu suretle 
tayin ediltn delegeler Habeşis
tanda saltanat süren impara
toru değil, ancak Haile Se'asi
yenin şahsını temsil edebilirler. 

Cenevre, 22 (Ö.R) - Tay· 
yare ile Cenevreye vasıl olan 
Nel{üs'ün Habeş delegasyonu 
Milletler cemiydinden ihraç 
edildiği takdirde, Lahey'e mü
racaat niyetinde olduğu teyid 
edilmekted:r. 

Roma 22 (Ö.R)- Salahiyet
nameleri tetkik komisyonu sa
bah top!anraak Habeş delegas· 
yonun un salahiyetnamesinin tet
kikini daha sonraya talil·c ka
rar vermiştir. 

Asamble de sabah kısa bir 
celse yaparak büyük komis
yo~larını intihap etmiş, son.ra 
salahiyetnameleri tetkik komıs-

yonunun yeniden toplanabilmesi 
için celse talik edilmiştir. 

Roma, 22 (Ö R) - Salahi
yetname'eri tetkik komisyonu 
bu sabah saat 11 den 13 e ka
dar yeniden top'.anmıştır. Ko
miteden sızan bir habere göre, 
Haı!e Selasiyenin Habeş dev
letini temsil edip etmedi
ğinin ve bir murahhas heye
tine salahiyet verıp veremi
yeceğinin tay:ni için Lahay ada 
lel d.vanından i~tişari rey iste· 
nilmesine karar verilmiştir. 

Berlin 22 ( Ö.R ) - Alman 
matbuatı Cenevrede başgöste
ren müşkülat sebebiyle r.1illet
ler cemiyetinin sonu gelmez 
münakaşalariyle alay etmekte
dir. Bu gazetelerin fikrince 
akıl ve mantık Habeş delegas
yonunun tasdik edilmemesini 
emretmektedir. 

Roma, 22 (Ö.R) - "Paris -
Midi,. gazetesi Milletler cemi· 
yetinin Habeş delegasyonunu 
tanıyamıyacağını yazıyor. "Pe
lit Parizien., de Haile Sela$i
yenin bile bile tahtını bıraka
rak Habeşistan'dan bazinelerile 
kaçtığını ve eski haklarını ye
niden ele geçiremiyeceğini 

yazmaktadır. 

Londra 22 ( Ö.R ) - " Dai
ly Telgraph ,. gazetesine göre 
Habeş delegasyonunun salahi
yeti refedilecektir. Zıra Edenin 
Habeş:standa kanuni hiç bir hü
kunıetin mevcut olm:ıdıfrını söy
lediği gündenberi vaziyette hiç 
bir degişiklik hasıl olmamıştır. 

Şüpheli haber 
Roma, 22 (Ö.R)- Varşova

dan bildirildiğine göre Stalin 
vahim şekilde hasta imiş ve 
Mareşal Voroşilof'un onun ye
rine geçmesi mevzuu bahsolu
yormuş!. 

-:ı 
Belçika --
Parlamentosu 
toplanıyor 
Brüksel 22 (A.A) - Par:a-· 

mentonun milli müdafaa mese
lesini müzakere etmek üzere 
Sonteşrin toplantısını bekleme
den 15 llkteşrinde fevkalade 
içtimaa çağırılması mevzuuba
histir. 

Milli müdafaa bakanı asker
lik müddetinin piyadeler için 
18 aya ve diğer sınıflar için 
12 aya çıkarılmasını teklif ede
cektir. 

Brüksel 22 ( A A ) - Polis 
tarafından Belçikanın her tara
fında yapılan taharriyat neti
cesinde tabanca ve sair silah
larla ecnebi bir memlekete ait 
silah gönderildiğini tesbit eden 
vesikalar ele geçirmiştir. 

ihtilalci sosyalistlere ait olan 
bu vesikalar mezkur parti ile 
Troçki arasında da münasebat 
bulunduğunu tesbit etmektedir. 

Keza polis bir ihtilal haur
lanması ve çıkarılması hakkın· 
da da muhabere evrakı ele 
geçirmiştir. 

Brüksel, 22 (A.A) - Silah 
kaçakçılığı mese!esinde yapılan 
taharriyat üzerine polis gizli 
bir silah imalathanesi meydana 
çıkarmıştır. Bu husu>ta tafsi
lat verilmemektedir. 

Ateşli Haç 
Mensuplarlle sollar ara
sında vuruşmalar oldu 

Roma, 22 ( Ö.R ) - Fran
sada vaziyet sakin değildir. 
Dün Puatyede dağıtılmış olan 
Ateşli Haç mensuplariie Sollar 
arasında arbede 1er olmuştur.Bir 
çok yaralı vardır. Müteaddit 
tevkifat yapılmıştır. 

Diğer taraftan grev tehdidi 
devam ediyor. Rube maden 
sanayii amelesinin işi bırak
maları bekleniyor. 
Ankarada yer sarsınhs 

Ankara, 21 (A.A) - Meteo
roloji enstitüsünden verilen ma
lumata göre, bugün şehrimizde 
biri saat 13/42 de 30 saniye 
şiddetli ve ufki diğeri de 14124 
de onbeş saniye süren şakuli 

iki yer sarsıntısı olmuştur. 

s et 

Sahlf~lll 

TITÜLESKO 
Siyası bir cinayete 

kurban olmu,tur 

717ÜLE~l(V 
Saint • Moritz, 22 ( Ö.R) 

Yapılan üç kan nakli ameliye
sinden sonra Titüleskonun sıh
hi vaziyo:ti hala vahimdir. Bu
nunla beraber Romen deYlet 
adamı hafifçe gıda alabilmiş

tir. Hastayı tedavi eden pro
fesör Abrami, Bordoya hareket 
etmiştir. Perşembe günü Saiat 
Moritz'e dönecektir. 

Saint Moritz 21 ( A. A ) -
lsviçre telgraf Ajansına göre, 
Doktorlar hastalığın menşeini 
uzun uzadıya tetkik etmi~ler 

ve aralarında bir kaçı Titüles
konun bir zehirlenme teşebbü
süne kurban olduğu ve bunun 
Titülesko iktidar mevkiini 
terketmeden çok önce vuku
bulduğu neticesine varmışlar

dır. Bu cinai teşebbüsün tari
hini tesbit fevkalade müşkül 
görülmektedir. 

lvon Oelbos 
ispanya ile s~lah ticareti 

işini açmıyacak 

Cenevre, 22 (U.R)- Fransa 
hariciye nazırı lvon Delbos is
panya ile silah ticareti mese· 
lesini Milletler Cemiyeti asam
blesinde açmak niyt:tinde de
ğildir. Çiinkü böyle bir teşeb
büs Milletler Cemiyetini çok 
nazik bir lspanyol dahili ışıae 
karıştırmış olur. 

Londra, 22 (ÖR) - D"n 
Forayn Ofiste ispanya işlerine 
ademi müdahale komitesi yeni 
bir içtima yapmıştır. Verilen 
kararlar malum değildir. Bu
nunla beraber ispanyaya gaz
lara karşı himaye gaz:arının 
ihracı bitaraflığı ihlal mahi
yetinde telakki edilmiyecektir. 

Ambargo tedbirlerini mües
sir kılmak içın lıizımgelen ted · 
birleri almak devletlere bıra
kılmıştır. 

•• n 
Dün Anl<araya dönd··. 

Hararetle uğurlandı 
lstanbul, 22 ( Yeni Asır - Telefonla ) - bir müddcttenberı 

Heybeliadada istirahat etmekte olan Başvekil lsnıel lnönü bu 
akşam Ankaraya hareket etmiştir. Atatürk Başvekilimizi Hav
darp:ışaya kadar beraber gelerek teşyi etmiştir. 

istasyonda Adliye Vekili Şükrü Saracoğlu, ·Nafıa Ve'.ili Alı 
ÇetinKaya, Sıhlı:ye Vekili Refik Saydam, General Salih, 
General Halit ve bir çok zevat ta hazır bulunuyordu. 

Başvekilin hareket ettikleri treni~ Maarif vekili Saffet le 
Ankaraya dönmüştür. 

• nema 
Bu hafta 1 şaheser ilim birden 

1 - ç· p SE 
Kate de Nagy ve Pierre Blanchar'ın lcms.l ettikleri 

fevka~ade e&er. 

2 - BiTMEMiŞ SENFONi 
Umumi arzu üzerine tekrar edi ecek o!an Martha 

gertlı'ın temsil ettiği ve Franz SchuLcrt'in aşk ve hay t ı 
gösterir ŞAHESERLER ŞAHESER. 

Ayrıca : Paramunt Jurnal 
Fiyatlar : so - 40 - so kuruştur. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

EANS SAATLARI 
Hergün 2,30 - 5,45 - 9,15 Çin Prensesi 4,10 7,25 'Bitme

miş Senfoni. Cumartesi ve Pazar günleri saat 1 de Bitme· 
miş Senfoni ile başlar. 
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kaplanlarla dolu idi Rebia Arif Bilgin YAZAN : MIŞEL ZEVAKO 
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Kaplan - Panter Yunan i13hlarmdan a yata gözlerini kapadı 
-44-

Siyonias - Bakas'ın remzidir 
~~~~----· ·---·----~ Ba Us ayinlerinde rakki seler 

Panter postları giyerlerdi ... 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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"Yeni Asır ,. yazı ve tertip ailesi 
derin bir yas içindeJir 

- Baş latalı J ına salutede -
yanılmaz ıshrablardan sonra 
bu ölüm onun için bir kur
tuluş sayılsa bile kardeş'eri 

ve ailesi için, ve b zim için 
kapanmaz b!r yara ola caktır. 
Bu müdb"ş darbe karşısmda 
hayatın bu haksız ci:ves"ne 
boyun e~mekten başka bir 
şev yapamıyoruz. Bütün mu

hitine. ailesinden başhyarak 
bimnye heyetine dahil ol
duğu mektep çocuklarına 

k~dar sonsuz şefknt ve sev
g isini yaymış, bunu hayat ının 

en yüksek gayesi saymış 

olan Rebia Arif apansız ge
len amansız bir hasta1ığa 

kurban giderken onun yaşa· 

yışı bir ibret ve büyüklük 
!evbası gibi gözlerimiz önün

de yükseliyor: Çünkü o fik
rini, ruhunu ve kalbini daima 
en güzide düşünce!ere, hisle· 
re ve sevgılere bağhyarak 
yaşamış, etrafında saadetler 
bazırlamağı, ıstırablara azat
mağı daima en büyük saadet 
bilmişti r. Ne yazık ki fe lek 
en ıstıraplı bir hastalığı bu 
m ~lek has!etli kıza musallat 
ett ı! 

Bu acı lrnrşısında, onun 
asil ve daima canlı hat ı rası 

önünde gözyaş larımız a ve 
saygı 'a rımızla eğilmekten 
başka bu sütunlarda yaucak 
b ir söz bulamıyoruz. Zavallı, 

zavaHı Rebia ! 

Pani Garola, manastırdaki 
böcres!nin, Hüknolann, imhası
m ve rakibi Mariyakın sureti 
tetefini tasavvur ediyordu. Bes
lediği kindar aşk ve muhab
bette bu itikatsız rahibin ha-
beri 'llma'ksızın, mukaddes eo
kiz"syon cemiyetinin elinde müd
hiş bir a let olmuştu. 

Zalimane bir belagatle, kin
dar kalbinden feveran eden 
aşkla son derece şiddete malik 
o'an Marki kürsii hitabetinden 
kin ve garaz, buuz ve adavet 
ateşleri yağdırıyordu. 

Bu suretle intikam şerareleri 
saçarken kalben Mariyakı dü-
şüniiyordu. Rakibin n telef ola
cağı binbir kıtalden dökül
meye sebebiyet vereceği kan 
deryası içinde bir hayat kesbe· 
d ecek ve herşeyden pak ve 
nezih bir hale gelecek, Alisin 
kendine aiti bulunacağı zaman 
yaklaşıyordu... lşte hep bun· 
Jarı düşünerek mes'ud olaca· 
ğına zahib oluyordu. 

Dük dü Giz de bu ulvi fü-

Sukle bir IMpfan t k• spanyaya tuhat için hazırlanıyordu. Planı 
Tigre gibi Panthere ''Kap· üzerine binerek gezer. r e lZ müdhiş bir sadeliği muhtevi 

lan" ismi de garp dillerinde Diyonizos mezhebi lzmirde - idi. Kral, Protestanları, tama-
müşterektir. Aslı Yunancadır. ve rv i r1 illıde çok ileri gitmişti. komiteye giı·miyor Ne kadar yardım mile imha ederek Katolik di-
.. Pan, panda" ile "tir" kelime- lzmirde,teasta (Sığacık" ve Mi· nini kurtaracak din mücade-

dıllide büyük Diyonizos mabet Cenevre, 22 (A.A) - Por· yapıldı? litına mukavemet edecek gibi lerinden mürekkeptir. Yunan- p 
leri vardı. tekiz dış bakanı Monteiro or- göründüğünden bu kıyamm 

cada "panda,, daima, "tir,, T · t k. · ı · ı · d · p · 22 (A A) H · k k Meşhur mimar el'.maıen e ızın spanya ış erme a emı arı~. . - umanıte sonunda herhalde Paris so a • 
gaddar, %ilim demektir. tarafından yapılmış olan Teas· müdahale anlaşmasına sadık gazetesinin bir tahminine göre larında dehşetli !utalm vuku 

Avrupada kedi cinsi yırtıcı daki Diyonizos mabedinin dı- bulunduğunu teyid, etmiş fakat Komünist partisinin ispanya buJması zaruri idi. 
hayvan olmadığından Yunanhlar varlarını süsleyen büyük mermer Portekizin coğrafi vaziyetinin Cumuriyetine yolladığı yardım O vakıt, Giz, Hüknolarla 
kaplan memleketi olan ''garbi firizler müzeded 'r.Bu firizler de icap ettirdiği garantiler ol- 500000 frangı bulmuştur. müşterek bulunduğunu bahane 
Asya-Anadolu,, ya hicret ettik- mabud Diyoniyas (Baküs) fin maksızın Londra kontrol ko- Populaire gazetesinin bildir- ederek kralı itham edecekU. 
leri zaman onu burada tanıdı- kaplanlar üzerine binmiş oldu- mitesine iştirak edem1yeceğini diğine göre, Sendikalar fede- Kendisini katoliklerin başku-
Jar ve tabiatinden kinaye ola· g-u halde maiyeti ile bera .. ber söy emiştir. ·ı d k · · mandam nasb ve ilan ettirecek, 

d 
. . ı~ .......................................... rasyonu J e tesanü omıtesı k p 

rak ooa "Pantir,, adrnı verdi- gerip alay göster iğı gorü ur. Kap an dıyarı oıan yerleri- 4,228,180 franklık bir meblağ katliam başhyara aris yan-
Jer. Avrupalılar da Yunancs.· Her yıl baharda yapılan mizdeki köylüler kaplandan toplamaya muvaffak olmuşlar· dığı. sokaklar kan deryasına 
dan ayni kelimeyi ayni bayva- Baküs ayinlerine, bayramlarına adeta memnundurlar. Çünki dır. garkolduğu, ahali gazabe gel· 
aın adı olarak aldılar ve dille- bütün şehir ahalisi iştirak diği zaman Lovr sarayına bü-

d O l d h. k kaplan domuz ile keçiyi çok Hu gazete Belçikadan lspan· f 
rinin şiyveaine göre telaffuz. eder i. gün er e şe ır a· sever. cum edecek ve Hükno tara • 

d ya deniz yolu ile 14,000 kilo· tarı olan kral tahttan indirile-
eltiJer. paoır ı. Yaban domuzlarının ekinle· Diyoniyas ayinlerinde dini gram et yollandığını ilave et· cekti. Mareşal Dü Tavan ken· 

Yunanlılann kaplana daima rakslar icra eden ve Bak:ınt rimize, mabsu1Jerimize nekadar mektedir. disile hem efkar olduğu 
gaddar, yırbcı manasındaki adı denilen kızlar ile diğerleri zarar ettikleri malumdur. Bu· Japon gibi Damoyl'da bulunan üç 
koymalara onun tabiatinden ki- sırtlarına kaplan derileri giyer· nun için, domuzları pek seven bin süvari ile dört bin arki· 
naye olduğunu söylemiştim. )erdi. işte bu ayinlerde, bay· ve onlan yiyen, paralıyao kz.p- bahriyelileri vizci askerinden mürekkep bir 
ç~okü kaplanın yaradıhşı, işi ramlarda taşınılan bu yüzlerce laoların bulunmasını köy!ü!eri· ordu ile kendinin muin hazırı 
jlÜCÜ yırbcıhk, kan dökmektir. kaplan postları bmir ve civa· miz ister. Tokyo, 21 ( A.A) - Japon olacak, pastil müdürli Ketalan 
Kan akıtmak ıçm doğmuş nmn kap!anlan ile avlar yapı- Sana hem korkunç, hem bahriye askerlerini nakleden da dokuzuncu Şarl için zmda-
bir müfteris; her zevkini, her larak tedarik edilirdi. tuhaf bir hikaye söyliyeyim. müteaddit distroyerler Çine nın en müthiş mahzenini ha-
ha k la "d -dh. Evvelce lzmirin içine kadar dog· r l 1 kt d 1 k t k l u·· ızını an gı eren mu ış Evvell<i sene Değirmendere köy u yo a ma a ır. zır ıyaca , ve şaye ra m • 
bir canavardır. yakın yerlerde kaplan vardı. lülerinden bir karı koca dağ· Charcot'nun dafaaya kıyam ederek muha-

Terbiye edilmesi de en güç Hali da öyledir. iz.mirin ma- daki kulübelerinde, gündüzün fızlarını imdadına çağıracak 
olan bu canavardır. Hayvanat haltesi demek olan Değirmen- oturuyorlardı. hatırası olursa, bilhassa maiyet askeri 
mürebbileri en çok kapJandan dere ile Güzelyalı üzerindeki Bir de ne görsünler? Açık kumandanı Kossen eliyle efen• 
korkarlar ve en ihtiyatlı olarak Çıfte kardeşler - Çatalkaya ol::ın kapıdan içeri yaman, ko· Paris, 22 (Ô. R)- Fen aka· disini tevkif eyliyecekti. 
kaplanla bulunurlar. dağlarında ve onun yamaç'arı, caman bir kaplan girmez mi? demisi " Pourquoi - pas? " ge· o vakıt, Giz bizzat katlia

vadileri olan Seferihisarda var· 
Evvelce lımirin civarı, Kar· Kaplan odamn ortasına ka· misiyle batan kutub seyyahı mm önünü alacak ve bu suretle 

<111yakanm Yamanlar dag· Jarı bi- dır. Bu bahar orada vurulup d li O d 1 D doktor Cbarcot'nun hatırasını de hem bir mevti muhakkak· 
7 üç buçuk metreden fazla bo- ar ge r. ra a çöme ir. u-
le kesif ormanlarla kaplı idi. daldarını yalar. Sonra arkasına taıiz etmiş ve on:ın şahsında tan kurtardığı Hüknoların mu· 

yunda olan kap.andan geçen· 
Herodot de tarihinde zikreder. dönüp pıt pıt çıkar gider. Ka- Fransanm psişiyotri (ruhi bas· habbetini kazanacak ve hem 

de bahsetmiştim. 
Bu ormanlarda kaplan dolu Şurasını da söyliyeyim ki dm bayılır, erkek te akla ka· talıklar) ileminde büyük bir de intikama sevketmiş oldu~u 
idi. kaplan tabiaten çok yırtıcı ol- rayı seçer. simayı kaybettiği kaydedilmiş- Katoliklerin hürmetini celbe-

Kaplao = Panter, Yunan makJa beraber Izmir, Anadolu Daha böyle, memleketimiz- tir. Söylenen nutuklarda, Fran• decekti. 
esatirinin büyük tanrılarından kaplanları; öteki, yabancı mem- de, pek çok kaplan hikayeleri sayı hariçte iyi taoıtao Cbar· F r.ansa, Fransız olarak yaşa· 
"Dıyonjzos • Bakas,, ın ananevi leket kaplan1arına göre cen- 1 vardır. cot'nun hatırasının daima aziz yamıyacağı için zaten amcası 
remzidir. Diyonizos koplanların tilmendir. • - flifmerlı - kalaca~ı bildirilmiştir. o!an Kardinal Dö Loren dahi 
ıY~..ZV-~~~~~~~~n:72•?Ywzırnaıqa'W(~2$!'U?..ZL.ZJCIZY..7.Z-A'.El2' "'6WYM MI,.._.. Xi&z%Z:t zı1t'--MrlilWlfıUTH•••,~ıtt21?ZWt~fiiTili~l:~'fiıiTıı;;ı~22~_,zı:mıa 

• = *' belindeki can kurtuanı yokh- Kalagan doğrulmağa çalıştı. 

KANLI ELMAS yordu. Fakat tahlisiye yerde Fakatfevkalide zayıf düşmüştü, 
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, 
:t~gıUz:cede:o. çe~re:n.: Sezal. Şadi. 

Bir ar.da mUth1f bir çallrdı lşldlldl motör kayalara 
bindi sademe o kadar •lddetli oldu ki bir saniye 

sonra Kal"gan kendini denizin dibinde buldu 

iki kızı da lrnJlarmdan ~aka· 
Jıyarak sürükleye sürükleye 
güverteye çıkardı. Ortahk 
cehenneme dönmüştü. Her 
taraf çabrdıyordu. Güverte 
su içinde idi. Bu sırada Cava
mn sesi işitildi. Fakat gürül
tüden rıe dt>d iği anlaşılamıyor

du. Elilc işaretler yapıyor, bir 
şeyler söy!emek istiyordu. 

Kalagan kızlara yardım ede
rek onları Cav<mm yanına dü
men kamarasına götürmek is
tiyordu. Yavaş vavaş ilcrlıyor-

Bırao ellerini bıraksalar hemen 
denize fır.ıy3cttklardı. Öteye 
beriye tuluna tutuna ilerile· 
yorlardı. Cavanın sesi bir daha 
isidildi. Fakatyine bir şe yler 
an!ıyatnadılar. Bu s11ada başım 
gcminın g" ttiği istikamete çe· 
vırcn Ka agan bağırmaktan 
kendini atamadı. Yat bir kaya
Jığın üstü:ıe çıkıyordu .. 

BiT' anda müdbiş bir çatardı 
işidildi. Motör kayalara bindi. 
Sademe o kadar şiddetli oldu 
ki bir saniye sonra Kalagan 
kendini denizin dibinde buldu. 

sürünürken düşmüştü. Şimdi ne yıkıldı. 

yapacaktı. Bütün gayreti!e yüz· - Kımıldama Andi, başını 
meğe başladı. Bu sırada gözleri her halde bir kayaya vurmuı 
biraz ileride çabalıyan bir kim· olacaksın. 

seye takıldı. Ilu Nora idi. He· O zaman Aodi Kalagan ha· 
men yanına yaklaştı. Bir elife fırladı. 

onun beline sarıldı, öbür elile - Hayır kaya değildi. Suda 
de kayalıklara doğru yüzmeğe bir şeydi. AUah belasına ver· 
başladı. Fakat bu o kadar zor sin!.. 
bir işti ki arkasındaki elbise· Başını çevirdi. Bir az ötede 
lerin ağuhğına bir de vücut ateş yakmağa çahşan BJakı 
ifave edilince Kalagan faz!a gördü. Meydanda başka kimse 
dayanamadı. Bir iki kulaç da· yoktu. Yüzünde endişe aliiimi 
ha ahnca kendinden geçti. belirdi. 

FIRTINADAN SONRA - Cavacak nerede ? 
Andi Kalagan uyandığı za· Klz kardeşi titriyen bir sesle 

man kendini bir kumsalda cevap verdi. 
uzanmış buldu. Kız kardeşi Bilmem, me)•danda yok. 
yanında idi. Rüzgar dinmiş, - Gitti ha zavallı !. 
güneş bütün kudretile parlı- - Her halde öyle olacak. 
yordu. Yalmz dalgalar hali Blak'm söylediğine bakılırsa 
es!ti sert ab!ışlarile müthiş gü· bizim kurtulmam\% çok büyük 
rültü' yapıyorlardı. tali eseridir. 

Nora, gözlerini açhğuıı gö- - Öyle. Kolunu kardeıine lardı. Bu müdbş işti bilseniz. 
R!.izgar o kadar kuvvetli dal
galar. o kadar boğucu idi kil.. 

Suyun iistüne çıkıp yüzmeye ıünce bağırdı: uzatb: yardım et de kalka)'lm. 
çabalarken ayni zamanda da - Allahım şükür! - Sakın ha batın çok fena. 

- Haydi canım, bundan 
daha fena olacak değil ya şu 
karşıki kayaya dayayın beni. 

Genç kız Blak'ı yardıma 
çağırdı. Beraberce Andi'yi is
tediği kayaya dayadılar. 

Kalagan gözlerini kapadı. 

Uyumak istemiyordu, maksadı 
ta gözbebekJerine kadar nüfuz 
eden güneşi defetmek içindi. 
Baıını biraz yana çevirerek 
biraz sonra tekrar gözlerini 
açtı. Blak ile kız kardeşi çe· 
kilmişlerdi. 

Deniz köpük içinde idi. Ken· 
dilerini buraya kadar getiren 
vefakar yan aradı, göremedi. 
Herhalde parçalanmış olacaktı. 
Göz'erini adaya çevirdi. Burası 
kayalık bir yer idi. 

Fakat etrafın birçok, çeşit 

çeşit ağaçlarla kaplı olması 
burasının hali olmadığım gös· 
teriyordu. insan yoksa da bir 
iki hayvan mutlaka buluna· 
cakta. Derken birdenbire göz· 
lerini bir keder bürüdü. 

- Ritmedi -

kendisinin Şar1man neslinden 
olduğunu gösteren şecerei hane· 
danı tanzim ettiği cihetle Hanri 
Dö Giz Kral olacaktı. 
Her~ey hazır olduğundan 

vakıt müsaade intizar ediliyor· 
du. 

Bu aralık ta mareşal Dü Da· 
moyl da planını hazırlıyor. 

Tahtı idaresinde bulunan yer· 
lerden külliyetli asker topb· 

yordu. Dokuzuncu Şarlın hal'in· 
de Gize yardım etmek üzere 
bir ordu ihzar etmişti. Fakat 
garip l Bir mucize !.;ahi· 

linden olarak kral da bu ordu
nun yola çıkmasını rica et· 
mişti. 

Fılhakika Damoyl, Kolininin 
Felemenkte Dük Dalp kuman· 

dasında bulumm ve Hüknoları 

imha eden ispanya ordusuna 
karşı tertip ve serdarlığıoı 

deruhde ettiği orduda bir ku
mandanlık ihraz etmeğe çalış
mış ve muvaffak olmuştu. 

Bidayette biç böyle bir fikri 
yok iken Katerinin telkinatile 

fikri zehirlenen ve artık Kolo· 
ninin vücudunu ortadan kaldır· 

mak istiyen Kral ve hatta Ami
rala, bu seferin vukubulacağma 
kandırmak çarelerini araştırı· 
yordu. Binaenaleyh, Damoyl 
Hüknolann Paris'te katledildiği 
gün bizzat bulunacak ve Han· 
ri dö Giz'e muavenet edecekti. 
Şayed Giz telef olacak olursa, 

Damoyle onun yerine geçmeğe 
çahşacak ve heman Louvr sara
yına koşacak, kralın elinden 
saltanat tacım alarak kendi ba· 
şma koyacak idi! 

Eğer, bilikis Giz muvaffak 
olursa, Damoyl de hükümetin 

kraldan sonra en ziyade sahibi 
nüfuz bir adamı olmakla iktifa 
edecekti. Bu veçhile Lüvar 
nehrinin öte tarafında bulu· 
nan vilayetleri birleştirerek 
bir hidiviyet teşkil edecek 
ve bütün lutaahn baş kuman
danı olacaktı. Kendisine bu su· 
retle iki milyon liralık bir vari
dat temin ediyordu. 

Fakat Damoylin en esaslı 

arzusu biraderinin taltif edil· 
mesi idi. 

Jan dö Piyen tarafından 
reddedildiği gündenberi başh

yan ve senelerdenberi devam 
eden kalbindeki kin ve garaz 
artık gayri kabili tedavi, müz
min bir yara şeklini almıştı. 

Damoyl muhayyelesinde ta· 
savvur ettiği bu hidiviyeti bile 
birader;oin duçarı azap olması 
için fedaya hazırdı. intizar et· 
tiği an ve fırsatın hu!ülünde 
Damoyl biraderinin konağına 
hücum etmeği kendi hissesine 
ayırdığı işlerin başında tutu· 
yordu •. 

ilaveten : Pederinin sağlığın· 
da ikamet ettiği eski Monmo· 
ransi konağım da :tabdetmek ve 
onu yıkmak, yakmak şerefini 
de kendine hasrediyordu. 

Fransovayı }·akahyarak elle· 
rile öldürecekti. Sonra da Jan 
Döpiyeni kendi dairei hidivi
yetine götürecekti. 

Tarih bize : Monmoransi, po· 
litikacılar fırkasının reisi olmak 
dolayısile katledilecek kimseler 
meyanına dahil idi ... Diyor; fa· 
kat bi2 de dc~riıki : Monmoran
sinin katledilmek isteniimcsine 
Rebep, aleyhindeki buuz ve 
adavctten ileri geimiştir. 

* .. _.. 
Şimdi de Monmoransiuin ko· 

nağma gidelim : 
Orada beş kişi bulunuyordu. 
Evnla, iki kahraman aşk: 

Şövalye do Pardayan ve Luiı 
dö Piyen dö Monmoransi.. .• 

- Devam etkv.i -



Cenevre zorluklar · çinde bocalıyor 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~1:.3~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Habeş delegasyon 
tedkik ed ·ıirken 

heyetinin salahiyetnameleri 
bazı zorluklar belirdi .. 

Paris, 22 (Ö.R) - Milletler 
Cemiyeti asamblesinin mesaisi 
bütün gazetelerjn dikkatini 
üzerinde tutuyor. Bu devrenin 
bir rahatsızlık ve endişe ha· 
vası içinde açtldığı umumiyetle 
kaydedilmektedir. Negüs'ün 
apansız Cenevreye muvasala
bna da ehemmiyet verilmek
tedir. 

"Homme Laibre,, Cenevrede 
kurcalanabilecek vahim mese• 
leleri hatırlat.yor. Bunların baş
lıcaları şunlardır : Ispanya da· 
bili harbi. Alman-Rus gergin
liği, Almanyanın tesJihatı, Ren 

nuntakasındaki tecavüz ve ni
hayet celse açılır açılmaz ağır 
müşkülata seheb olan ltalyan
Habeş meselesi. 

Bu meselenin son zamanlar
da sosyetenin nüfuzuna endir
diği darbeyi kaydettikten son• 
ra gazete, bütün hücumtara 
rağmen, MilJeller cemiyetinin 
halen en eyi kurtuluş vasıtası 
olarak ortada durduğunu yazı
yor ve makalesini şöyJe biti
riyor: 

"Bu vaziyet, miUetimizin en 
iyi teminatı olan bir sistemin 
yıkılması için hiçbir tehJüke 
yok mu demektir? Hayır. Fa• 
kat Milletler cemiyetinin harap 
olması Fransaom da harap ol· 
masını intaç edemez." 

"Oeuvre,. gazetesinde Bn. 
Genevieve Tabouw Milletler 
Cemiyetinin bu devresinde ha· 
kim o'an hissi, "Yakın iti için
de bedbinlik ve end şe,, keli
melerile gösteriyor ve sal.ihi
yetnameleri tedkik komitesinde 
Rusya ile ltalyanın Millet
ler Cemiyetine avdeti uğu
runa bazı prensip fedakar· 
lıklarına hazır görünen in· 
giltere ve Fransa arasındaki 
hareket farkım kaydediyor. 
Litvinof, Rusyamn hususi men
faatlarını hesaba katmaksızın 
Mılletler cemiyeti prensiplerine 
sadık kalmak niyetinde oldu· 
ğunu düpedüz söylemiştir. 

"Repüblik., Fransız - lngiliz 
dayanışmasının günün en mü· 
biaı hadisesi olduğunu yazıyor. 
Bu tesanüd üç esaslı temele da
Yannıaktadır. 1 - Fransa ve ln
giltere istediklerine tamamiyle 
~il olan ve hallerinden mem-

Yazan : Tok Dil 

Cenevıe huluanınuı taôti masebbıbi Necaşı 
nun bulunan iki millettirler ve 
sulhtan başka bir şey istemez
ler. Sulhu muhafa.ıa için sa
mimi arzulan vardır. 2 - Fransa 
ve lngilterenin her ikisinde de 
demokrasi zevki ve hürriyet
lere riayet an'anesi vardır. 

3 - İki mem•eketin menfaatları 

birleşmektedir. Fransız · lngiliz 
anlaşması hiç kimseye karşı de
ğildir.Bilakis biltün muhalefetle· 
ri ortadan kaldırmağa matuf dur. 
Çok zamaufogiltere-Fransız·Al
man muhalefetini izaleye çahş· 
mıştır. Bugün de Fransa - in· 
giliz - ltalyan ihtilafmı küçült-

Titüleskonun vasiyetnamesi •• 

Titüleskonun hatıratına 
1000000 dolar veriyorlar 

Belgrad, 22 (Yeni Asır) - lsviçreden V reme gazetes;ne bil
dirildiğine göre sabık Romanya hariciye nazırı Titiileskonun sıh· 
hab henüz tehlükeli bir şekil arzetmektedir. Buhran ve tehlüke 
devam ediyor. 

Titülesko 931 yılında vasiyetnamesini hazırlamıştı. Vasiyetna
meye göre Titülesko emlak ve servetini tamamen eşi Madam 
Titüleskoya bırakmaktadır. Titüleskonun büyük bir kıymet ifade 
eden siyasi hatırata da hazırdır. Bir Amerikan gazete grubu bu 
habratı satın almak içio bir milyon dolar teklif etmiştir. 

Kuvvetli Yugoslav ordusu sulh içindir 
Belgrat 22 ( Yeni Asır ) - Doktor Milin Stoyadinoviç şere

fine verilen bir ziyafet esnasında iradettiği nutukta bilhassa 
demiştir ki : 

- Yugoslav milletinin kurtu1u1 için harplerde bari· 
kalar ynratbğıoı pek ala biliyorum. Bunu. Yugoslavlar karşısın· 
da harbedenler de biliyorlar. Fakat ordumuzun bu kuvveti bi-
zim sulhu arzu etmemize mani de~ildir. 

Kastamonu ve Sinob'da zelzele 
Kastamonu. 22 (A.A) - Dün saat 13.50 de cenub 1an gelen 

ve 5 saniye devam eden şiddetli bir zeJzele olmuştur. Saat 14 
kırk dörtte 4 saniye süren ve yine cenubdan gelen ikinci bir 
zelzele daha olmuş ve sarsınhnın şiddetinden bazı dıvarlar çat
lamıştır. 

Sinob, 22 (A.A) - Dün saat 13.35 de ve 15.4 de şiddetli, 
fakat az devamlı iki zelzele olmuştur .. Zarar yoktur. 

Tefrika No: ~9 

. Mehmet pa,a camiden içeri bu ikram ortasında mimbere J 
gı~erken, camide toplananlar kadar götürüldü, yanına şey-

paşanın a~il ve katlini ve katli 
içiu bize teslimini ve vezir 
Ahmet paşanın yerine mevlevi 
Mehmet paşanm ba fetva se
çildiğini de1i Sultana ulaştarm .. 

~tını bir gürültü halinde ayağa htil'islim, müftü, sipahi ağaları, 
h alkblar, Mehmet paşa, camiin ocak ağaları geldi. Müftü eği-
alılanna ayak basar basmaz lerek: 
~psi etrafını aldı, ellerini tut· - Muhterem paşa! Bit saat-
i lar öptüler, eteğini tuttular, tenberi devletin veziriazamı. 
.. Ptüler, bacaklarına sarıldılar devletlü Mehmet paşasmız; 
~Ptüler, ayaklarına kapanı~ fetvamız verilmiştir. 
0Pt~I f b·ı u er, batta beyaz sakalını Mehmet pafa, kendisinin a -
~~-avuçlayıp öpenler oldu, fedilmesini dileyen ricalan gü· 
n e~et paşa ne yapacağını, rültüye boğuldu, müftü bağırdı: 

e dıyeceğini, naııl adım ata• - Çabuk, Kara Murat ağal 
ca~ını, hatta naınl ıoluk ala- Saraya haber gönder, fetvayi 
ca'lını bile sasırmısb. Bu tazim. _ _ ıerif mucibince . vezir Ahmet 

iki yüz silahlı Yeniçeri ve Si

pahi neferJeri başlarında gelen 
bir elçi ile Sarayın kaptsma 
dayandılar .. 

- Meramlan nedir? Diyen 
deli lbrahime işi o!duğu gibi 
açtılar .. 

Deli lbrahim, gözleri bade· 
kalarından hrlam1ş. odada dört 

meğe u~raşıvor. Bu devletlerin 
herbiri münferiden ve her ikisi 
müştereken bugün Avrupada 
büyük bir sulh unsurunu tem
sil etmektedirler. 

Roma, 22 (Ö.R) - Milletler 
cemiyeti a samblesi tarafmdan 
teşkil edilen salahiyetoameleri 
tetkik komisyonu henüz Habeş 
delegasyonunun vaziyeti hak
lnnda kat'i bir anlaşmaya vasıl 
olamamıştır. Bu sabah müsbet 
bir netice elde edilemezse öğ
leden sonra asamblP.yP- muvak
kat b!r rapor gönderilecektir. 

Roma 22 (Ö.R)- Habeş de
legasyonunun salahiyetinin tas
diki veya tasdik edilmemesi 
meselesi Londra gazetelerini 
pek ziyade a lakadar etmekte
dir. "Morning Post,, Habeş 

delegasyonunun Milletler cemi
yetinden kat'iyen uzaklaştırıl
maması lazım gefdiğini yazıyor. 
Sağ cenah Fransız gazeteleri
nin de mütaleası budur. Bunlar 
tasdik siyasetinin Avrupa sulhu 
için tehlükeli old•ığunu kayde· 
diyorlar. 

Bu gazetelerin fikrince ltalya 
şimdi CenevrecJeo uzaklaştın 
lırsa bir daha geri döndüriil
mesi güç olacaktır. 

Roma, 22 ( Ö.R) - Hicaz 
krahnm Filistin Arap komite
sine henüz metni malum olmı
van bir telgraf gönderdiği 
haber ahnıyor. Bazı Filistin 
mahafili lbnissuudun Arap li
derlerine tesanüdünü bildirdiği
ni haber vermektedirler. 

Paris 21 ( A.A ) - Dün Ce
nevrede Habeş heyetinin ka· 
buJü meselesinde zorluklar be
lirmiştir. Bu sabah gazeteler 
bu meseleden bedbin ikle bah· 
sediyorlar. Bütün gazeteler mü· 
him zorluklar ve hatta bazı 
hadiseler derpiş ediyorlar. Çün
kü salabiyetnamelerin tetkiki 
komisyonu için li"Zım olan 8 
aza dün tedarik edilmemiş bu
lunuyordu. 

Jour gazetesi asamblenin 
taliki imkanından bile bahse
diyor. 

Jurnal gazetesi Habeş hey· 
etinin kabulünden doğacak 
başhca teblükenin, bu yiizden 
Ita'yamn Avrupa teşriki me
saisinden uzakJaşbrılmış olma· 
sında S?Örüvor. 

dönüyordu. 1 
- Validem nerede? Tarhan 1 

nerede? •• 
- Sarayda yoklar, tardet

miştiniz onlan, dediler. 
- Çabuk haber salın vali

dem yanıma gelsin, azim mu
hataradayım.. Oğluna tedbir
lerini göstersin .. 

Elçiler dışarıda beklerken, 
gizlice valide Sultana, deli lb
rabimin ricası yetişmiş, fakat 
valide Sultan: 

- Beni şimdi mi arıyor, 
ben her zaman ona teyakkuz 
telkin ederdim, karısı Tarhan 
benim yammdadJr. Varsın ne 
bali varsa görsün, zira biz ca-
nımızdan bile korkudayıı. Ken
tti umurnnu kendi bi1sin .. 

Dedi. 
Ddi lbrahime aynen nakle· 

dilen bu haber, onu tamamen 
yeist-. düşürdü, eHui ko)unu sa
larak bir sediı e yıkıldı. 

Pekif Dedi peki.. Meh· 
met pa,ayı Veziri izam 

lngiliz kuvvetleri arttırılıyor 
•• • 

ssır 

sı muh e 

• 
ı

el 
Fili ti 
seler çık 

__;:::---~---......~------------~---
Suriye ihtilalcileri reisi bir 

ihtilal ordusu hazırladı 
Londra, ~..,.., . .,.. 

22 (A.A)- 4-,y 
Filistin de· ı · 
ki kuvvet
lerin artı
rılması için 
başlaml an 
hazır hklar 
bitmiş bu· 
lunmakta
dır. Gene· 
ral Dili 
Hayfeya 
gelecek 
olan ilk ta
burları se
lamhyacak 
br. hlistin lı ldisdermdm bır i11tıôa 

Askeri otoritelerin kontro!ier\ yadedilen mmtakada bu:undu-
altında bulunan demiryoHarı ğu söylenmektedir. 
gelecek kuvvetler in nakline l~giliz m:mbaından.gefe°: h~-

h · ı kt 11 t•tAI 'l · her.ere gore, Fevzı Fıhstın ta sıs o unaca ır. ı ı a cı erın 1 1 ·ı· t •t ı · arap arına ngı ız o orı e erme 
trenleri hücum ile tahrip etme- karşı hiç bir müs·-1.adekarlıkta 
lerine mani olmak için liizım bulunmamak hususunda ihtar· 
gelen bütün tedbirler alınmış· 1arda bulunmuştur. Fevzi ku· 
tır. mandası altmda bulunan ku•· 

Suriye ihtilalciler reisi Fevzi vetlerin bir ar~.p ihtilal ordu· 
Tülkerim Jevin arasında hu· sunun nüvesini teşkil edeceğini 
lunup dehşet müsellesi namiyle ümid etmektedir. ............... 

ispanya ve Cenevre 

ispanya işlerinin konu
şulması faydasız mı? 

Fıaıısız lıaıidye 11azın b-011 Delbos 
Cenevre 22 (Ö.R) - Millet

ler cemiyeti asamblesinin dun 
öjleden sonraki celsesi, reis 
intihabına tahsis edilmiştir. Ar-
jantin delegesi reis seçilmiştir. 
Fransa Hariciye Nazırı Delbos 
bir çok şahsiyetlerle ve bil
hassa Eden ve Portekiz Hari
ciye Nazırı Monteiro ile görüş
müştür. 

Fransız delegasyonu, lngiJiz 
dele~elerjyle birlikte Portekizi 

l))arak kabul ettim, gidin, ha
ber verin ki yeni vezirimle, 
Müftü benim yanıma gel!>inler. 

. . . . . . . . 
Bu haber camie vasıl oldu. 
. . . . . . . . 
Konuştular, tanıştılar, yeni 

vezir Mehmet paşayı alay vali 
ile Padişahm yanma gön der
diler, Müftü gitmemiıti. 

Mehmet paşa, Deli lbrabimin 
huzuruna girdi, dc?li sultan 
betbeniz atmış bir halde Meh
met paşayı kabul etti. 

- Seni mi vezir ettiler ? 
dedi. 

Bu ihtiyar zavallı. ellerini 
oğuşturup, yerlere kadar eği
lerek: 

- İhtiyarım haricinde sulta
nım. ben istemiyordum.. Beni 
cebren evimden aldılar, camiye 
götürdüler, ağalar, ve erkan 
toplanmaşh, evelden fetva verH
miş, bu aciz kulunu sizden haber
siz vezirliğe layık görmüşler,affı 
şahane sadır olsun yeter, ben 
Vezirlik istemem .. 

- Sonu var -

Londradaki ispanya işlerine 

müdahale!Cizlik irtibat komitesi 
mesaisine iştirake ve ispanyaya 
karşı tamamiyle bitaraf bir 

, vaziyet takibh:e iknaa çalışa
caktır. 

Yvon Delbos ispanya hari
ciye nazırile de görüşmüştür. 

Son haberlere göre ispanya 
hariciye nazırının ispanya ile 
silah ticareti meselesini asam
ble önüne çıkaracağı tahmin 
edilmiyor. Zira böyle bir te
şebbüs Milletler Cemiyetini, 
hiçbir suretle kendisini alaka
dar etmiyen dahili bir lspan· 
yol işine kanşhrmak gibi na
hoş bir netice verebilir. 

Asamble büyük komisyonla· 
rını teşkil ettikten sonra umumi 
münakaşa başlıyacak ve Eden 
ve Delbos s5ı alacaklardır. 
Fransız hariciye nazm bütün 
delegeler tarafından teveccüb
kar bir sabırsızhkla beklenen 
nutkunu Perşembe veya Cuma 
günü verecektir. 

ISVEÇ 
Kabinesi istifa edecek 

lstokbolm, 22 (Ö.R) - Sos
yal demokratlarm intihabattaki 
zaferi üzerine başvekil Persoo 
sosyalist partisi reisine kral 
lstokholme döner dönmez, ya
ni çarşamba günü kabinenin 
müşterek ·istifasını verecegını 
bildirmi tir. Bir sosyalist kabi
nesınm teşkili artık mu
hakkak sayılmaktadır. Bunun
la beraber bazı mabafilin 
fikrince hfikümet mevkiinde 
olan Agrar partisi mevki kayb· 
etmediğinden ve hatta topla
dığ• rey yckünunu arttırdığın
dan vaziyet hiç sarih değildir. 
Ancak şimdiki hükumet ekseri
yetinin sağ cenahını teşkil eden 
muhafazakarların su götürmi
yen he1imeti karşısında B.Per
sonun istifa kararında ısrar 

edeceği muhakkaktır. 
Bir infilak 

Roma 21 (A.A)-Savon y;akı· 
nındaki Bragnoda Mantekabnı 

şirketine ait amonyak fabrika
smda Cumartesi günü şiddetli 
bir oatJak vukubulmuştur. 



......... 
AL TiNCi IZMIR FUARI DUN GECE 
YARISINDAN SONRA KAPILARINI KAPADI 

......... Ek~'j~~·~~~J~;~ ... ~if af et verildi 
~ ·····a;i·~·di"Y'it"';;;;;;;r··~i'Y"iıi;i···;-;;;.-;.·~~·;.·ii~· .. ı,ü~-.;r"i;i;: .. ;;;;i~k·;ö'Yiü'Y~~;k .. 93';:"·": 
: yıh fuarının daha mUtekamn bir eser olarak yUkseleceAlnl E 
~ vadetti. Fuarı Uç yUz otuz sekiz bin kl•I ziyaret etmiştir : 
................................•.............•.................................................•.........................•...... : 

- Başta!a/ı 1 ind sa '/ada - samimi hasbıhallerle geçen zi- tisadiyahmızın bir toplantı yeri 
Yirmi iki gün ve yirmi iki yafet esnasında belediye reisi- olmalıdır, buyurmuşlardır. Bu 

lspanyol cephelerinde 
Asiler Asturya cephesinde kat'i bir 
hezimeteuğradılar,300ölü bıraktı ar 

gece hareketli dakikalar geçi· miz ayağa kalkarak ekspozan- direktif kendilerinden gördü-
ren lzmiri ziyaret eden 125000 lara hitap ettiler ve aşağıdaki ğümüz yüksek ve müşfik hi-
kişi, piyasada beş, altı milyon nutku söylediler : maye ile ve müşterek çabşma-
Jirahk muvman doğurmuş; her REiSiN NUTKU larımızla hiç şüphesiz yerine 

Rahattan verilen bir habere. göre, hükiimetçi milisler 
cephelere gitmek istemiyorlarmış ... 

Barselon, 22 (A.A) - Ka
talonya hükumeti reisi Com
pan'ysin öldürüldüğüne ve di· 
ğer hükumet azasının kaçtı
ğına dair hariçte çıkan ha· 
herler tekzib edilmektedir. 

ıınıf halkımız bundan derece Kardeşlerim: getirilecektir. 
derece müstefit olmuştur. Son "Kardeşlerim,, hitabı, yalnız Kardeşlerim, 
iki hafta içinde havaların so- -----
ğuk denecek derecede serin 
gitmesine rağmen fuanmızı 

338000 kişi ziyaret etmiştir. 
Bilhassa dün gece ziyaret 
edenler çok fazla olmuştur. 

Mem eketin en uzak köşe· 
ler'nden kalkarak Fuarımıza 
işf rak için lzmire gelen eks
pozanların lzmire gösterdikleri 
hususi ve büyük alaka takdire 
şayandır. Diyebiliriz ki, lzmir 
Fuarı, ilk defa ohnak Tiirki
yede neler yetişdiğini, sanayi
İmiz'n pek kısa bir zaman 
içinde neler hazırladı~ını bu 
sene layıkile ziyaretçilerin ön
lerine sermiştir. Gözlerimiz 
önünde oldu~u halde, hatta 

Bursa fabrikalarında yetişen 

ipeklileri tannnıyanlar ve nefa
seti önünde hayranhklarmı 
ifade edenler çoktur. 

Be!edtye reisi ekSpozanlar/a görüşüyor 

benim değil lzmirin ve bütün lzmirdeki bu Fuar hareketi-
lzmirlilerindir. (Alktşlar .. ) nin yalnız alta yıllık bir tarihe 

Fuar komitesinin vermiş ol- malik olduğunu kabul etmeme-
duğu basit fakat ifade ettiS?i liyiz. Yurdumuzun bu güzel 
mana ve bırakacağı kıymetli şehri, coğrafi vaziyetinin ve 
babra itibariyle büyük olan bu ticarete çok elverişli bir yerde 
şölene şeref verdiğinizden do- kurulmuş olmasının verdiği 
layı sizlere teşekkür ederim. mazhariyetle bundan 1600 sene 

Burada temsil ettiğiniz Tür- evel de beynelmilel mahivette 
kiye cumuriyeti topraklarının bir fuara sahip olmuş ve lzmir 

Seville, 22 (A.A) - Resmi 
bir teblige göre, Nasyonalist· 
ler T oledo cephesinde Madrid
den 80 kilometre mesafede 
bulunmaktadırlar. 
Diğer taraftan Marjorrruedaki 

Nasyonalistler Piza adasını ele 
geçirmişler ve halk tarafından 
sevinçle karşılanmışlardır. 

Malagada babriyelilerle Mar
kisistler sokaklarda çarpışmak
tadırlar. 

Rabat, 22 (A.A) - Madrid
de milisler Toledo cephesine 
hareket emirlerine itaat etmi
yorlar. Şimal cephe!inde gene
ral Molanın kıtaatı Bilbao ve 
Santandere do~ru yürüyüşlerine 
devam etmektedir. 

Oviedoda general Arandanm 
kuvvetleri Galis kolu ile temasa 
girmekte gecikmiyecektir. 

Bunun daha mühim bir fay
dası da memleketimize karşı 
sempati hisleriyle bağlı olan 
dost Sovyet Rusyanın, Yuna· 
nistanm ve Mı!lırın muhtelif 
bakımlardan halkımız üzerinde 
yapbğı faydah propagandalar 
olmuştur. 

her tarafında oturan yurddaş- asırlardanberi cihan ticaret ve 
larımızı ve fuarımıza iştirik iktisadiyatının kaynaşma mer-

Madrid, 22 (A.A) - Bir ln
giliz gazetesi Barselon içinde 
200 tayyare bulunan bir Sovyet 
vapurunun geldiğini bildirmiş 

olduğundan başbakan Kabal
lero bu haberi kat'i olarak tek· 
zib etmiıtir. 

A/Juızaı'daki ltarp sahnelerinden inlıba/ar 

Bu yıl lzmir fuarına iştirak 
eden her firma ayrı ayrı mu
vaffakıyetli hamleler yaparak, 
kendi memleket parçalarında 
yetişen eserleri çok eyi bir 
ıeJ..ilde ziyaretçilerin önlerine 
ıermişlerdir. 

elmek Jutfunda bulunan dost kt!zlerinden biri olmuştur. sizlikler karşısında bir tek ku- mi haberler Asturya cephesin· 

ulusları şabıslarınızda selimla- Bir çok tarihi mazhariyet Carthagne, 21 (A.A) - Halk 
mahkemesi Asilerden 11 topçu 
zabitini idama mahkôm etmiş
tir. 

manda istemekte müttefiktir- de asilerin hezimetini teyid 

makla bahtiyanm. (Alkışlar) ve hususiyetlerin doğurduğu ler. Fakat her parti bu ku- etmektedir. Muharebe tam 10 
Aziz kardeslerim, bu fuar Cumuriyet bükümeti- mandanın kendisinden olmasını saat devam etmiş, asiler biri 

yüzbaşı olarak 300 cesed, 4 top, Bundan yirmi iki gün evel mizin milletimizin arzu ettiği 
arsıulusal altıncı lzmir Fuan tekilde inkişaf edecektir. 
büyük Başbakanımız ismet Fuarın ve Kültürparkın 
lnönü tarafından açılırken bu- bu geniş yangın sahası içinde 

Madrit 27 ( A.A ) - Hlikô
met Azası süel muvaffakıyet-
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

istiyor. 

Baraelonda generalite anar· 
şistJerin elindedir. 

Madrid 22 (Ô.R)- Yan re!-

700 silah bırakmışlardır. 
Cumhuriyetçilere iltihak eden 

Mandes kruvazörü Malagada 
demir atmıştır. 

Fuar komitesi, fuarda muvaf· 
fakıyet kazanan firmalara tak
dirnameler hazırlatmaktadır. 

Bunlar yetişmediği için yakın
da kazananlara gönderilecektir. 

rada ayni masada Fuar komi- kurulmuş olmasını Cumuriyet sadiyatçılarının gayretlerile Fu
arın gelecek yıllarda daha ol
gun ve verimli bir varlığa 
kavuşacağı şüphesizdir. 

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

ZıYAFET 
Fuarın kapanışı münasebe· 

tile fuara iştirak eden firmaları 
temsil eden zevata fuar gazi
nosunda 300 kişilik mükellef 
bir ziyafet verilmiştir. Ziyafet
te valimiz ve şehrimizde bulu· 
nan meb'uslar da hazır buluo
muşlardar. 

Çigan orkestrasının çaldığı 
neş'eli parçalar ziyafete başka 
bir hususiyet vererek günün 
neş'esini arhrmıştır. 

Güzel bir toplantı vesilesi 
olan bu ziyafet esnasında be
lediye reisimiz Dr. Behçet Uz, 
ekspozanlarla temaslar yaparak 
fuar hakkandaki düşünce ve 
temennilerini dinlemiştir. Çok 

tesine, vilayetlere, bütün Türk Hükümetimizin ve UJusumuzun 
sanayicilerine verdikleri yüksek her sahada eriştiği yüceliklere 
direktifler hala içimizde derin bir küçük misal olarak göste-
akisler yapmaktadır. rebiliriz. Başarılması çok güç 

Sayın lnönü'nün bu değerli olan bu iş ancak Büyük 
işaretleri matbuatımız tarafın- Şefimiz Atatürk'ün hepimize 
dan yurdun her köşesine ya· ~şıladığı iş aşkı ve enerji ile 
yı dı. Yüksek bir mana taşıyan vücuda gelmiştir. 
ve her kelimesi üzerinde alaka Bu canlı eser ayni zamanda 
ve ehemmiyetle durmamız la- her işimizde, eski ile yeni ara· 
zımgelen bu şaheser nutuk ko- smda gördüğümüz baş döndü-
mite tarafından tabettirilerek rücü farkın güzel bir ifade-
sizlere ve bütün alakadarlara sidir. 
gönderilecektir. Bu ifade şudur ki Türkiye 

Fuar komitesi bu nutuktan cumuriyetinde yapılamıyacak 
aldığı ilhamla gelecek yıllar bir iş ve yenilemiyecek bir 
kendi hissesine düşen vazifeyi güçlük yoktur. 
azami derecede yapacağı gibi Gece gündüz uyku ve isti-
sizlerin bu husustaki yardım· rahatlarım kaybederek çalıpn 
larmıza da güvenmekte ve hu- şeflerimizin yüksek direktif ve 
SUMİ bir kıymet vermektedir. irşadları; şuur ve bilgi ile ça-

Başbakammız, lzmir milli ik- lışan siz Türk sanayi ve iktı· 

Biz gelecek yıllarda emsalsiz 
şefimizin ve onun aziz arka
daşı sayın ismet Inönünün bü-
yük yardımlariyle daha müte
kamil bir fuarın bizlere vere· 
ceği coşkun neş'eler içinde 
yine bu masanın etrafında top
lanmış bulunacağız . (Sürekli 
alkışlar) 

Kadehimi Atatürk'ün, lnönü· 
nün, Celil Bayar'ın, dost Sov· 
yet, Elen, Mısır uluslarının ve 
siz aziz kardeşlerimin şerefine 
kaldmyorum. (Alkışlar) 

Her cümlesi alkışlarla kesi
len bu nutuktan sonra orkes· 
tranın çaldığı istiklal marşı 

ayakta dinlenmiş ve ziyafete 
son verilmiştir. 

Peştede 
Gizli toplanll yapanlar 

yakalandı 

Budapeşte 22 (A.A)-22 Genç 
komünist sosyalist sendikasının 
bodrumunda gizli bir toplantı 
yaparken yakalanmışlar ve tev
kif olunmuşlardır. 

Budapeşte 22 ( A.A ) - Bir 
çok endüstri mıntakalarında 
komünist faaliyeti yeniden art
mıştır. Sosyal demokrat parti
sinin bir içtimada Madrit hü
kumeti lehinde dostluk teza
hiirleri yapılmışbr. 

Komünistlere çok mütemayil 
olan köylü işçiler sendikası 
son zamanlarda artan faaliye
tinden dolayı polis tarafından 
kontrol altma alınmışbr. işçiler 
umumiyet itibariyle komünist
lerin grev ilin etmek hususun
daki davetlerine icabet etme
mişlerdir. 

UZY~,,l!Z/,7~ ~~ir.T/~:P./Yi Çahşmıya, şunu bunu eğlen· bana dost olmamı teklif edi- - Adın ne senin .. 

• • • dirmiye arzulu değildim. O ge- yordu. Bu sarhoşluk fırtınası - ince kız olduğunu bili-

GIZ~I NiŞANLI 
YAZAN : ADN•N BILGET 

ce fena halde somurttuğum için içinde ona nasıl cevap verebi· yorsunuz ya .. 
hiç kimse beni masasına davet lirdim : - O başka.. Sizlerin birkaç 
etmiyordu. Şöylece bir mas&ya - Biz dost değilmi yiz. Esa- adınız olur da onun için sor· 
ilişerek yalnız başıma içmiye ıen başka türlü dost olunmaz dum. Nasıl Viyolet mi, yoksa 
başladım. içinde bulunduğum ki : Melekper mi? 
müdbiş hayab düşünüyordum. - Haytr, diye cevap verdi. - Hayır .. Emine .. -S-

onun sarho,, takat incecik parmaklar. batımı 
sararken gözlerlml kapıyarak kendimi muhayyel 
bir peri nıasallnı yafıyormut gibi avutuyordum 

Bu sarada masama bir ıölKe- Ben böyle değil; baıka türlii Onun sarhoş, fakat incecik 
nin yakınlaıtağını, bir az sonra istiyorum. Iıtiyorum ki sen iyi, parmaklan başımı sararken göz· 
da bu gölgenin yanı başımdaki bir kadın olasın. Çehrendeki lerimi kapıyarak kendimi mu-

bizim de utanç dakikalanmız 
vardır. Ben karmmı doyurmak 
üzere avuç açbğım zaman aşk 
pazarcıları beni ilk önce bir 
batakhaneye götürmllılerdi.Ora
da kısa bir müddet kaldıktan 

sonra şöhretim artb. Şöhretim 
artınca itibarım da arttı. O za-
m an barlara angaje edildim. 

Ne diyordum.Şimdi esasa gi· 
re biliriz : Bir gece, bir şenlik 
gecesi iznim vardı. Bardan izin 
almışbm. O gece, gündelik ha
yabmdan sıyrılacak ve kendi
me göre bir ıevgili arıyacak-

yurmak için vücutlarını kiraya ıandalyeye çöktüğünü farket- masum mana beni fena halde hayyel bir peri masalını yaşı-
veren insanların da keyif za· tim. Ona: içlendiriyor. Kötü kadın olmak, yormuş gibi avutuyordum. Ha-
manlara gelip çabyor. O gece - Ne istiyorsunuz benden? el erkeklerinin kucaklarına yas• kikaten biri çıkıp ta beni elim-
izinli olduğum halde patron ha- Dedim. Süt dökmüş bir kedi lanmak sana hiç te yakışmıyor. den tutsa ve lekesiz sevgisiyle 
ber almış. pısmklığı içinde bu sarhoş Sen öyle iyi, bana öyle yakın· avutsa ne kadar da iyi olacaktı. 

- Müşteriler bara bastırdı. genç bana bir şeyler söyledi. sın ki her halde mes'ut olma· Mes'ut olmak ve erkeğim diye 
Gelip çalışsın, demiş. Ne şeker çocuktu o.. Bir kaç 01 istiyordum. Adeta bana çok sarılacağım bir mahluku akşam· 

- izinliyim, dedim. Dinle- cümle konuştuktan sonra loca- yakınmışsın gibi geliyor. ları kapımda beklemek bana 
mediler. ya çıktık. O bana dert yandı. Ona cevap veriyordum: müyesser olm1yacak mıydı? 

Gece yarısına doğru bara Ben ona açıldım. Neler konuş- - Sizi böyle iyi konuşmaya Onun konuştuğunu işittim: 
gitmiye mecbur oldum. D .. ha tuk bilmiyorum. Yalnız orada sevkeden hidi41e sarhoşluk ol· - Ah Emine diyordu.. Be-
kapıdan girer girmez bir kaza dört şişe viskiyi yarım saat masaydı sözlerinize inanırdım. nim de Emine isminde küçük 
oldu. Kendini bilmiyecek kadar içinde yuvarladığımızı hatırlı- Fakat görüyorsunuz ki ikimiz bir kardeşim vardı. Bir şenlik 
sarhoş of an bir deli kanla üze- yorum. de sarhoşuz. gecesi annemle ktiçiik Emineyi 
rime yıkıldı. Ben de sarhoş ol- Öyle sarhoıtuk ki konuştuk- - Hayatta sarhoş olmıyan kaybetmiıtim. Sonra .• Bir daha 

... 
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o zaman Se-

Mülteciler 
Siyasetle uğraşmıyacak 

Paris, 22 (A.A) - La Roch
eli belediye reisi lspanyol mül
tecilerine bir tamim göndere
rek hertürlü siyasi faaliyetten 
içtinap etmelerini istemiştir. 

Paris, 22 (A.A) - Cumar
tesi akşamındanberi Saint Na• 
zari önünde iki Jspanyol ge· 
misi daha demirle:niş bulun· 
maktadar. Bu iki gemi Santa 
Oruz ve Capricorn vapurlan· 
dır. Ancak muayeneden sonra 
limandan çıkabileceklerini te
bellüğ etmiştir.Vapurlar limana 
girmişlerdir. 
Çin'e takviye kuvvetleri 

gidiyor 
Tokyo, 21 (A.Al - Bahriye 

uazın imparatordan Çin'deki 
Japon kıtaabna takviye kuv· 
vetleri göndermek müsaadesini 
istihsal etmiştir. 

mib bey.. Yanımdaki adamın 
ellerini ittim. Ve ayağa kalka· 
rak konuştum ; 

- Nerede oldu bu, yoksa 
Tikveşte mi ? 

Kardeşim diye bir boynuma 
atılışı vardı ki hayret edersiniz. 
Onunla birçok ağlaştık durduk. 

• .. . 
Semih dalgın dalgın merdi

venleri tırmandıktan sonra evio 
iist katınc çıktı. Zorlu bir mil" 
cadele içindeydi. Bir izı:eti ne
fis acısı onu geri dönmiye ter 
vik ediyor; öte taraftan başka, 
çok başka bir his ona : geri 
dönmiyeceksin, içeri gidecek' 
sin; diyordu. . 

Teras'ta karanlıkta iki kiti 
konuşuyordu. Bunlardan birinİll 
Nuşin olduğunu gürültülü kab: 
kabalarandan anlamıştı. Ildoc:J 
gölge kimdi, Nuşin kiminle g&' 
riişüyordu. Geniş terasın kapı' 
ıından seslendi : 

- Kim var orada ? 
- L:OH'' \'rrr ..-



Tehlükeler karşısında 
Fransa her zamandan fazla birlik

görünmekte ve fikir ayrılık• 
sız 

lar! müşahede 
ALMANY ANIN T AHRIKLERI 

Humanite gazetesinde ko- j 
münist lideri Marcel Cacbin, 
Almanyaya hücum ediyor: 
Görülmemiş bir küstahlıkla 

tahrik edildiği esnada bile, 
Sovyetler birliği, harbçı tahrik
lere sulh teklifleriyle cevab 
veren, kendine bakim ve so
ğukkanlı bir millet manzarası 
göstermiyor mu? Seneletden
beri Mançuride bu aynı soğuk 
kanlılığı göstermiş değil midir? 

Bu hakikatleri inkar edebile
cek bir tek kişi yoktur: 

Soruyoruz: Harba sürükliyen
ler nerededir? Sovyetler birli
ğinde mi, yoksa Nürenbt'rg'de 
mi? 

Komünistlik ve yahudilik 
düşmanlığını vesile ederek, Hit
ler, bütün dünyaya, sakin bir 
memleketin topraklarını gas
betmek niyetinde olduğunu iti
raf ediyor. Bölünmez sulh için 
yapılan bu tehdit karşısında, 

takip edilecek politika hangi
&idir? 

Bu politika sulhu bulandırıcı 
itecavize karşı yardımlaşma 

kollektif emniyet politika
sınJan başka ne olabilir? işte 

Sovyetler Birliği bu politikayı 
takip ediyor. 

Halk cephesinin politikası 
da budur! Milletler Cemiyetinin 
politikası da budur! Bütün dün
ya sulhçularmm politikası da 
hudur! 

edilmektedir 
Avrupa taçlarının müdafii 

olan Kayser nasıl Lenini Rus
yaya zırhlı bir tren içinde sok
duysa, manevi nizamın müdafii 
olan Hitler de, Fran•ada ihtilal 
çıkarmak vaz;fesiyle en kor· 
kulu tethişçneri aramıza yolla
maktadır. Çünkü mücadele et
mek ister vibi göründiii!ü dün
ya ihtilali, Fransayı çi<Tnemek 
"'e Avrupada hakimiyetini tes;s 
etmek için en iyi yardımcısı 

olacaktır. 

Hitler bilmelidir ki Fransız 

nasyonalistleri hu •uzaı·Jara 

düşmezler. Diin Charles Maur
ras, Act ion Française'de şöyle 
yazıyord u: 

"Almanyadan !!'eıen haber1er 
gösteriyor ki Action Françaisin 
politikası na sıl dei!'işm i yorsa 1 
numaralı d üsman da öy'e de
ğişmemektedi r. 

Bu düşman ikinci Frederik, 
ikinci Vilbelm adıuı ta şıdıi{ı 

gibi buvün de Hitler adını ta
şıyor. Rus ordusu bile, bizim 
için, disiplinle, militarize, orga
nize edilmiş ve kuvvetlendiril
miş cermen anarşisinden daha 
az tehlükelidir. Bundan şüphe 
eden muhafazakarlar varsa, 
onlara acının . ., 

Bu sözleri bütün kuvvetimle 
alkışlıyorum. 

FRANSA BiTARAF 
KALMALIDIR 

Bu görüşten La Republique 

MESULİYETI HALK 
CEPHESiNE YÜKLIYENLER 

Sağcı organlara gelince, 

gazetesinde bahseden Flerre 

1 
Dominique de diyor ki : 

Bize göre bir, iki, üç numa• 
ı ralı düşman yoktur. Bir vakıa 
j vardır: Almanya Sovyetler bir-bunlardan bazıları bolşevizmi 

müstakillen ele almakta ve 
sosyal tehlikeyi öne sürmek
tedirler; bazıları da Almanya'yı 
1 numaraiı tehlike görmekte 
devam ediyorlar. 

Birinci gruba dahil olanlar 
arasında B.Leon Bailby Le Jour 
gazetesinde şöyle yazıyor: 

Bilhassa iki seneden beri 
Fransız milletini saran bütün 
manevi ve maddi karışıklıklar, 
iç mücadelelerle, halk cephe
sinin iktidara gelmesi, birçok 
ihtilal teşebbüsleri, bütün bun
ları Rusyaya borçluyuz. 

Eğer Almanya sesini yük
seltiyor ve mümkün bir harp· 
tan bahsediyorsa, Moskova 
Fransızı Almanyaya karşı kul· 
!anılacak asker yapmak iste
diği içindir. 

Bolşevizmin memleketimiz
deki alakasını kestiğimiz gün, 
Stalin'in, Dimitrov'un ve Ko
mintern'in ajanlarını, altın~arını, 

zehirlerini ve sirayet metod
larını beraber alarak yolu tut· 
mıya mecbur ettiğimiz gün, 
harp ihtimali yüzde seksen 
azalacak, Fransızlar kendi ara
larında tam amile dostça ınüoa • 
sebetlere yeniden başlıyacak
lardır. Çalışma normal ritruini 
bulacakhr. Fransa yeniden 
doğacaktır. 

Onun içindir ki Nürenberg 
kongresinde Hitlerin ve Gö
belsin nutukları, T rade Union· 
da Walter Cirtrine'ın beyanatı 
ltalyanın, milli ispanyanın, 
Portekizin bo!şevizıne mukave· 
meti, nihayet Avrupada Sov· 
yet diktatörlüğüne karşı git
~i de sık laşan bütün bu irade
ler şebekesi nihai zafer ı çın 

bize bayırh bir alamet g :bi 
gJrüııüy or. Düşmanı ezmek 
lazımdır. Buna kanaat getir
mek için Fransanın sona kal· 
ınası ne ya~ık. 

1 NUMARALI DÜŞMAN 
B. de Kerilis, bolşevizme 

karşı nefretini söyledikten son
ra Echo de Paris'de şöyle yazı
Vor: 

li ğine karşı bir hareket hazır· 
lıyor gibi görünüyor. Alman -
Rus harbı patlak verirse buna 
karışmamalıyız. Hepsi bundan 
ibaret. 

ALMAN TEHLiKESi 
Le Pelit Journal'da Gabriel 

Cudenet, Alman tehlikesini 
öne sürerek harekete geçilme
sini i~tiyor. 

Eğer Hitlerin Ren'den Ural'a 
kadar vaziyete hakim olma
sına müsaade ederseniz iki 
Avrupa meydan:ı çıkacaktır: 
Birinci faşist ve cerman laşmış 

muazzam, öteki manen zayıf
lamış, maddet~n büyük iktısadi 
yolları kesilmiş bir Avrupa. 

Er!!eç bu Avrupa ötekinin 
yemi o:maya malıkum kalacak· 
tır. 

SULH LÜZUMU 
Qustidien gazetesi de sulh 

lüzumunda ısrar ediyor: 
Kuvvetli bir F ransanın hiç 

şüpiıes z korkacak bir şeyi yok
tur: Bolşev i k bir Fransa harp 
demektir. Ve yalnız bol şevik 
değil, bo!şevizmle zayıflamış 
olan bir Fransa için de vaziyet 
aynıdır. 

ispanya lebiade müdahaleci 
tezahür ierin Führer'i kızdırdığı 
görülüyor. Bu tezahürler onu 
şu cevabı vermeye sevkediyor: 

"Eğer ben Almanyayı bir 
tezahüre davet edecek olur
sam, o zaman bir tek tezahür 
görlı!ecek ve milyonlarca insan 
ayaklanacaktır. ,. 

Bu teıahür harp demektir. 
Ve Hı tler bize anlatmak is

tedi ki bir an içinde Nürenberg 
de top'ananların 20 misii insanı 
scf ,. rber etmeye muktedird ir. 

20 kerre 103 bın, 2 milyon 
insan eder ki derhal üzerimize 
yürümeye muktedirdir. 

Işte vakıa l ar. 

ALMAN SiLAHLANMASI 
KARŞISINDA 

Le Journal'da Paul Azan ya· 
zıyor: 

Askeri .?azırlığı tamaınİ_il_nın-

Markisist IAvusturyada siyasA 
Şefler ispanyadan 

• az ye 
harice gidiyorlar Silahlanma devam ediyor - Bu iş için 
Paris, 21 (A.A) - Eko dö 

Pari gazetesine göre, Markisist borç alınmıyacak- Almanya ile mü-
şefler emniyet altında bulun-

;~a~çinya::~:~a:::~e~;;.:;~ n asebatın inkişafı,Y az mevsimi hesa hı 
hareket ediyorlar. 

Paristeki ispanya büyük el- Viyana. ( Hususi ) _ Diğer 
1 

tıracak teşkilat da ihmal edil-
çilıği hususi vazifeyi hamil ol- bütün büyük ve orta devlet!er miyecektir. Vatanperverler mi· 
duklarıuı soyliyen lspanyol gibi Avu •turya da, kendi nüfu- !isinin başında bu1unan, başve-
mebuslariyle doludur. ~una gört' modern bir ordu kil muavini (Vizekanlar) Baer -

S l \rurmal.: iheredir. Dr. Von Baarenfele son beyanatında, 

Ov yet er Şusni!!"'in bütün tehditlere rağ· orduya yardımcı olacak bütün 
halk kuvvetlerinin bu vatanmen silahlanma serbestisini ve 

T •• d d mecbur• askeri hizmeti ilan et~ perverler milis teşkilatının a yy are gon er i tii!i gündenberi bu yolda çerçivesi bağına alınacağını 
Londra 21 (A.A) - Deyli ep'yce işler ~örülmüştür. Son söylemiştir. Bugün Avusturya-

T 1 f t . C b 1-tt zaman'•rda Avusturya ordusu· da ordudan baska mü•ellah 
e gra gaze esıne e e u a- nun v:ni derecesini "örmek kuvvet ancak bu teşki'attan 

rıktan bildiriliyor : h •. ibarettir. Şimdiye kadar mev-
General Dö Lano tarafından iç;n bir çok fırsatlar zu ur cut olan dii\'er bir çok fırka· 

dün yapılan bir teblige göre, miştir. Geçenlerde yapılan ma· !arın milisleri artık ortadan 
ispanyaya 47 Sovyet tayyaresi nevralarda bulunan yabancı kaldırılmı•l:ırd ı r. 
gelmiştir. Bunun 37 si Valansi· askeri mütahassıslar, Avustur- SIYASi FAATIYET 

Yaya, üı;ü Barselona, ve 7 si ya ordusunun silablannın mü- s··k· .. d b" k 
kemme'iyeti ile talim ve terbi- u un ıçın e geçen ır aç 

KartaJ'ende vapurdan çıkarıl- h ft 1 k t ti'!' den sonra yesini ileri sürerek bu küçük a a 1 yaz a ı n 
mıştır. ordunun ihmal edilecek bir Avusturyada eskjsinden daha 

Troçtl Barselonda ı · · b' f r t b ı kuvvet olmadı i?ını söylediler. canı sıyası ır aa .ıye aşı· 
Paris, 21 (A.A) - Henda- Milletler arası münasebeti- yor. Hariciye müsteşarı Scb-

yeden bi ldirildisône göre, Bar- nin bu lanık ve karışık ha· midt'in Roma seyahati ile 
Selon hükumeti şimdi Norve•·te A Avu•turya.,ın baı:?"ünkü siyasi 

y !ini oözönünde tutan vus- hakimiyef temsil eden ye· 
bu1unan Troçkiye ikamet için turya 

0 

hü\.-ümeti, ordunun bu gane fır' an Vatanperver-
mezuniyet vermiştir. Troçkinin kuvvetlenme planmı yerine ge- ler fp gelecek ay ya-

k '- d B ı - · tirmeö-e devam edecektir. Bu pe yaKın a arse ona ge.ecegı " pacağ ı , ""ı< fırka merasimi 
bild;rilmektedir. maksat için hükumetin dahili yeni siyasi faaliyetin başlan· 

Beynelmilel ticaret bir istikraz yapaca~ı yahut ye- gıcı olacaktır. Avusturya mat-
lfonferansı ni vergiler koyacağı şyiaları- buatı bu ınünasebetle, bütün 

Bükreş 22 (A.Al - Beyne!- nın doğru olmadığı anlaşılmış- aksi şayiaların zıddına Avus-
1• k tır. Resmen ilan edilen 1937 turya büku"metinin idare şek-milel ticaret par amento on-

feransı eski Fransız bakanla- bütçesinden de anlaşıldığına !inde hiçbir değişik 'ik olmıya· 
rından Landy ve Ronnoranın göre, önümüzdeki sene zarfın- cağını ve Avusturya-A lmanya 
ziraat borçları ve beynelmilel da hükümetin varidat kaynak- anlaşmasına rağmen hüküme-
bir mütekabil kredi enstitüsü !arının esası değişmiyecek ve tin şimdiye kadar yürüdüğü 
kurulması hakkındaki tebligle· silahlanma masrafları da diğer siyasi yolda yürümekte devam 
rinden sonra kapanmıştır. masraflar gibi umumi devlet edeceğini kaydetır.ektedirJer. 
,.- bütçesinden verilecektir. An- Resmi matbuat, Sosyalist ve 

•. ıv cak vilayetler büdçelerinin Nasyonali'st gayri kanuni ve 
Üğretmenlerin umumi silahlanma için muay- gizli gazetelerinin, bunun ak-

<CO yen bir para vermeleri usulü sini iddia eden yazılarını bu 
Nazarı dikkatine konulmuştur ki bunun halkı suretle tekzib etmeğe çalışı· 
Yavuz kitap evi sahibi alakadar eden umumi hüdçe yorlar. Hakikaten bu iddialara 

Fahri Kitapcı bu sene Dev- ile hiçbir münasebeti yoktur. esas olabilecek ciddi hiçbir 
let matbaası kitaplarının da Bu, ancak şimdiye kadar geri hakikat yoktur. Avustur~ a hü· 
satış hakkını almıştır. kalan silahlanma işini biran kümet adamları, Avusturya -

Vulrnbulacak s i pariş'c ri evvel bitirmek için büdçene Almanya anlaşmasının inkişa-
en müsaid şartlarla ve son mübtelif kalemleri arasında fına yardım etmek istiyorlar. 
si!ratle göndermeğe amade- yapılacak bir nakilden ibarettir. 
dir.llk, orta ve Lise kitap- HALKIN y ARDIMI Lakin bu anlaşma esasının 
ı · d dur muayyen bir çerçive dahilinde arının yegane epusu • Hükumet ordusundan başka, 

Adres: Yavuz kitap evi bir çok devletlerde olduğu gibi, olmasın'!. da pek çok dikkat 
No. 56 KemeraJtı bütün halkı memleketin müda- edilmektedir. Avusturya ile Al-

•. S7 9-15 (1889) . . faa~ı işinde vazife almağa alış· manya arasında gizli bir mua-
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
caya kadar, esrarlı ve hatta Bu suretle de Avrupada daima, bu oyunda kötüce kul· 
hazan mütebessim kalmaya umumi bir silahlanma yarışına !anılan milletlerin ödemek 
karar vermiş olan Almanya, hız verilmiş oldu. Ucu bucağı mecburiyetinde kaldıkları harb-
bu iş bitince, arzusunu ileri olmıyan bir çarh harekete geç• !arla nihayet bulmaktadır. 
sürerek, bunun müzakeresiz ti ki teoride kalan bütün sulh Politikacıların tarihten asla 
olarak kabulünü isteyebilir. hareketlerine rağmen, bunun bir şey öğrenmedikleri, politik 
İşte Alman tehlükesi. akıbeti harp olacaktır. gayelerine varmak için, eski 

Fransa, şimdiden birçok de· Düoya harbının yığın halin- ve hurda vasıtalara baş vur-
falar lurı!mış olan hususi- deki kıtali dolayısile harp malan hakikaten feci bir aki-
yetini muhafaza etmek ve ica· mes'uliyetini herhangi bir ta- bettir. 
hında Almanya ile bir ülti• rafa yüklemek nasıl lüzumsuz Bu sefer de bu yaşlı Avru-
matoma boyun eğmeye mecbur ve zararlı idise, Fransa veya pa silahlanma yarışı ve gizli 
kalmadan konuşmak istiyorsa Almanyanın hastalık halini al- diplomasi yüzünden, tekrar ikiye 
alınması liizımgelen tadbirleri mış olan silahlanma yarışı do- ayrılacaktır; birbirini kateden 
geciktirmeden düşünmeye mec· layısile kabahati, birinden kal- iki kuvvet hattı gittikçe daha 
burdur. dırıp ötekine yüklemek de sarih bir şekilde politika ufuk-

Bundan sonra Alman ve Fran· tehlükeli ve manasızdır. larında belli o~maktadır. 
sız ordularının hazardaki mev· Her ikhi de kabahatlidir; 
cutlarını gözden geçiren mu- ve gene her ikisi de kabahat-
harrir Fransanın anayurt- sizdir; çünki berikisi de, dünya 
taki 407 bin askerine karşı kurulduğundan bugüne kadar 
Almanyanın 1,100,000 kişiyi kullanıla kullanıla eskimiş ve 
derhal hududa sevkedecek yıpranmış ve beşeriyeti rahat 
vaziyette o!duğuna işaret et· bırakmıyan bir parolanın kur-
mektedir, hanıdır. Bu parola ise, whazır 

DÜNYANIN GlDlŞI ol cenge, eğer istersen su\hu 
Noyes Viner Jurnal gazetesi salab'dır ... 

yazdığı bir yazıda diyor ki : Bu parola ise, hiçbir zaman 
Fransanın bir sulh hareke· sulha yardım etmemiş, bilakis 

tiyle ve sulh audlaşmalarını her zaman harbı getirmiş ve 
imzalıyanlann hepsi de taahhüt başka birşey yapamaııııftır. 
ettikler silahsızlanma ile Avru· Birinin kuYveti bir muarıza 
pa sulbuna hizmet etmek için karşı duyduğu korku, keod"s"ni 
onbeş yıl vakti vardı. Günün silahla hesaplaşmak muhatara· 
Alman kudtetinin tekrar dır:I· sını zöze alabileceği güne ka· 
mesiııden korktuğu için, sulha dar alıkoymaktadır. Bir taraf· 
yalnız lafla değil, fi'len de taki kudret büyüyüşü, öbür 
hızmet etmek fırsatını kaçırdı. tarafta kuvvet çoğalışını 

Bu kaçırılan fırsat ise, Al· mucip .olmaktadır; az çok 
manyaya, en sonr:ı bir andlaş· veya tamamiyle gi:ı:li bir 
manın yalnız bir taraflı olan malıiyet ta~ıyan ittifaklar, po-
bağ'.arından lrortulmak ve si- !itik havayı zehirlemekte ve 
lahlanarak müsavat hakkını te- kuvvetlerin miivaı:eneııilli temin 
min etmek salahiyetini verdi. için oynanan bu m:ınasız oyun 

Bugünkü Almanyanın muaz
zam bir askeri kuvvet ifade 
ettiği, yeni ltalyanıo büyük 
değerde bir kudret olduğu, 

kudret grupları içinde bulunan 
küçük devletlerin ehemmiyetli 

telakki edilmesi İcab eden 
partnerler sayıldığı muhakkak 
bulunmakla beraber, bütün 

bunlann fevkinde mükemmel 
ve modern bir silahlanma· 
ya dayanmakta olan elli beş 
milyonluk bir Rus ordusu
nun karşısında ne ehemmiyeti 
kalır? 

Fakat, bu y<!ni diinya bar· 
bmda yalnız devle~!erin politi
ka gayeleri degil, koyu bir 
faassup taşıyan renkli dünya· 
nın dhan hakkındaki te
lakkileri de çarpışacaktır. Is· 
panyadaki sivil harpta hergün 
görülen vahşet, yeai bir dünya 
harbırun nekadar feci bir tarz· 
d:ı yapıhıcağcna küçük bir 
misaldir. 

hede mevcut olmadığından de
vam etmekte olan bu müzake
relerin hudutları çizi l miş de
mektir. Bilindiği gibi Berlin ve 
Viyanada, 11 Temmuz anlaş

ması esasları içinde, bu anlaş
manın tatbik çarelerini arıyan 
komisyonlar kurulmuştur. Avus· 
turya - Almanya iktısadi müna· 
sebetini canlandıracak o1an ilk 
iktısadi kararlar geçenlerde 
ilan edilmişti. Bunların en mü
himmi şüphesiz ki, va ktile Al
man yanın koyduğu, 1000 mark
lık hudut bağının ka l dırılma

sıdır. Çünkü vaktile hudut ge
çenlerden bin ma rk istemekle, 
A lmanya, Avusturyaya A lman 
turist gelmesi imkanlarını orta
dan kaldırmış o!uyordu. Bu bin 
marklık hudut bağının kaldırılma 
sı turist mevsiminin sonuna isa· 
bet ettiğinden bu senel ik bunun 
hiç b'r faydası görülmiyecektir. 
Bu sebepten Almanyanm, Avus
turyaya gelecek Almanlara 
vadettiği yekun 2,5 milyon 
marklık yani (4,5) milyon şilin
lik döviz müsaadesinin de hiç 
bir kıymeti olamaz. Zaten tat
bikatta adam başına 250 mark
lık müsaade işinin müşkülatla 

temin edildiği de görülmekte
dir. Hudut bağının kaldırıldığı 
gündenberi Avusturyaya ancak 
ıki grup yani 10 marklık (14 
şilinlik) müsaade ile kısa bir 
zaman ıçın veyahut seyyah 
grupları halinde gelenler görül
ırüştür. 

Bu sebt'nle Avusturyaya ser
best seyahatın müsaadesinden 
sonra, Alman turistlerinin bir· 
ı:lenbire Avustu,yaya akın ede
ceğini bekliyenler büyük bir 
inkisar hayal ve hayret içinde 
kalmışlardır. 

Bazı yerlerde gurup halinde 
Alman seyyahlarının gelmesi 
Avusturya uasyonal sosya"ist
lerinin demokrasyon yapmala
rına sebep olmuştur. Mesela 
geçenlerde 300 kişilik bir sey
yah kafilesinin Linzte Rybs
kanzler Hitlerin ebeveynınin 

mezarlarını ziyarete gelmesi, 
büyük bir nasyonal sosyalist 
demonstrasyonuna vesile ol· 
muştu. Lakin bu demonstras
yonlar muntazam cereyan et
miş ve polis veya jandarma 
müdahalesine lüzuın gösterecek 
bir şekil almamıştır. Bu suretle 
bu g ibi demol'strasyon~ardan 
korkanların da baltsız olduğu 

anlaşıldı. Yalnız Viyanada 
olimpyat merasimi esnasında 

yapılan çok gürültülü bir nıısyo· 
nal sosyalist deroonstrasyonun· 
da bazı kimseleri tevkif etmek 
mecburiyeti hasıl olmuştu. Bu 
gibi tezahürler tekrarlar madığı 
için artık bükümet Almanya• 
Avusturya anlaşması üzerine 
vadettiği 5000 kişinin siyasi 
hapisten affı kararını yakında 
tatbika koyacaktır. 

Avusturya bu yaz mevsimin
deki turist ziyaretlerinden cid
den memnuu olabilir. Bu •e
neki turist ziyareti her türlü 
tahminlerin fevkinde olnı~tur. 
Bilhassa bütün dünyaya misa· 
firperverli_iini gösteren Salz
burg turist ziyaret!erinde bi
rinci eayı!abilir. Nihayet lngil
tere kralının bir hafa devam 
eden Viyana ziyareti bu sene
nin muvaffakıyet'i turist mev
s i mıni tamamlamış oldu. Siyasi 
bakımdan da bu seneni!\ } azı 
muvaffakiyetli olarak geçmiş

tir. Avusturyanın 1934 yazında 
yaşadığı acı günler hatırlan
dığı takdirde memleketin Dr. 
Şuşnig'in idaresinde erdiği hu· 
günkü sükiın ve terakki cidden 
takdire layık görülmelidir. 



•• 
Oğretmenlerin nazarı dikkatine 

Ahmet Etimao Kitap Evi : Müşterilerinin değer)i ilgilerine 
dayanarak lzmire yaraş2cak şekilde genişletilmiştir. 

Ahmet Etiman Kitae Evi : Kültür Bakanlığının okul ki-
tapları ile diğer bütün ki- taplarm lzmir deposudur. 

1 
Ahmet Etiman Kitap Evinde : Zengin kırtasiye çeşitleri de 

okul kitapları gibi iskontolu fiatlarla satılmaktadır. Kitaplar 
tamamen gelmiştir. Siparişler sür'atle gönderi ir. 

lzmir Hükümet Caddesi No. 58 - 60 Telefon: 2535 ,_ _, 
~1.9',_...~ .... ~~· o 
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TRAS -· BIÇAGINI 
KULLAN\ YOR 
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lzmir tramvay ve elektrik sosyete-
sinden: 

Şebeke ameliyatı dolayısiyle cereyanın: 

1 - 24 - 9 - 1936 da saat 9 dan 15 e kadar: 
Yusuf dede - Çukur çeşme - Mısırlı caddesi - Eşrefpaşa -

Değirmen dağı sokaklariyle mücavir sokaklarda: 
2 - 25 - 9 - 1936 da saat 9 dan 15 e kadar: 
Bütün Bornova nahiyesinde kesileceği sayın abonelerimizce 

bilinmel< üzere ilin olunur. 

lzmir Birinci icra memurJu- ••.-ı----------.
ğundan: 

Batak hanı katibi Mazluma 
360 Jira ve ayrıca masraf bor
cundan dolayı tahtı hacze alı
nan Fred Dikinson kızı Kladise 
ait Alsancak Mahmudiye ma
hallesinin Karakol soka~mda 
kain 69 kapı No.lu üç katlı ve 
altı odayı tulumba suyu ve 
elektrikle mücehhez tamamı 

2000 lira kıymeti muhammeneli 
bir bap evin 9 hissede 7 his
sesi paraya çevrilmesine karar 

verilmiş olduğundan 24 Birinci 
teşrin Cumartesi günü saat 11 
de açık artırma suretiyle satı
lığa çıkarılacaktır. Bu artırma
da satış bedeli muhammen kıy
metin yüzde 75 şini bulmadığı 
takdirde en çok artıranın taah
hüdü baki kalmak şartiyle satış 
15 gün daha uzatılarak ikinci 
artırma 9 ikincit:eşrin Pazartesi 
günü saat 11 de yapılacaktır. 

Bu artırmada dahi satış bedeli 
muhammen kıymetinin yüzde 
75 şini bulmadı· ı takdirde en 

çok artıran istekli üzerine iha
lesi yapılacaktır. işbu gayri 
menkul üzerinde herhangi bir 
şekilde hak talebinde bulunan
lar işbu ılanın tarihi neşrinden 
itibaren 20 gün zarfında elle
rindeki vcsaikle birlikte daire
mize müracaatları lazımdır, 

Aksi takdirde hakları tapu 
siciliyle sabit olmıyanlar para· 
ların paylaşmasından hariç bı
rakılacaklardır. 

4 Teşrinievve 936dan ibba
ren artname herkese açık bu
lunduru acaktır. Yüzde 2,5 del
lahye ile müterakim vergi tcn
v"rıye ve tanzifıyeden o an b -
led ye ni u u ve va ıf ·care i 
art rma ede nden lenz"I o u
nur. Artırm ya i t rak etmek 
istiy nler yüzde 7,5 pey akçe
sini veya mili banka itibar 
mektubunu h-m· en lzm"r b"r"nci 
icra dairesinin 36/4403 do ya
sma ve icra münadisine müra
caatları ilan olunur. 

515 '1923\ 

Ekze~ı·n Sivilce, er
,... genlik, yeni 

ve eski ekzema ile kabuklu, 
kabuksuz cilt yaraları için 
fenni ve kat'i bir merhemdir. 

Sı.nı·rol ~in.ir növbetleri 
sınır agrıları, 

uykusuzluk ilacıdır. 

P 1 ı Eski ve yeni u m o öksürüklerde 
' her nevi gögüs ag~ılarında 

katiyetJe şifa verir her ec
zanede bulacaksınız. 

7-. 77777..7.7. %X '7ZZLT/7.zı&r777,, 

H.Ta~sin Tan 
Diş tabibi 

Muayenehanesini 2 inci 

HeyJer So. Hamam karşısın
da 37 N o. ya nakletmiştir. 

Telefon: 3774 
1-26 (1924) ~ 
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lzmir Belediyesinden: 
Cinsi Mıktarı Tutarı 

adet lira 
2,5 santim çıralı 
tahta 400 380 
2 santim çıralı 

tahta 300 231 
ispit 4000 800 
Parmak 7000 630 
Alt kotana 150 135 
Tim on 300 270 
Takoz 400 40 
Travers 200 60 
Travers 200 60 
iJ t ko ana 4 o 160 
Kapak ağacı 150 75 
Baş ık kara 
av açtan 150 157 50 

2998 50 
Yukarıda cins ve m1ktarile 

mubam en bedeli yazılı mal
zeme fırınlanmış kayın ağacın
dan çatlaksız ve budaksız ola-
rak başkatiplikteki şartname 

vechile 2-10-936 Cuma g:ünü 

En fayda:ı hediye şüphesiz 

G R i Pi N dir 

Çünkü 
şifa 

her ağrıyı keserek 
ve neş' e getirir 

" Radyolin ,, müesseselerinin maruf kimyagerlerı tarafından 
harikalı bir tertible hazırlanan müstahzardır. Menşe ve sebebi 
ne olursa olsun bütün ağrılarla soğukalgıhğmdan mütevellid 
rahatsızlıkları süratle geçirir, hastalığı şifaya, ıstırabı neş'eye 
çevirir. 

BEYOGLUNDA 

Bristol Oteli 
••••••••••••••• 

SIRKECiDE 

Osmaniye 
OTEL l 
••••••••••••••• 

Bu her ik1 otelin müsteciri 
Türkiyenin en eski otelcisi 

BAY OME'R LUTFIDIR 
••••••••••••••• 

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

Otellerinde misafir kalanlar, 
kendi evlerindeki rahatı bu· 
lurlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten 
fiatlar müthiş ucuzdur. 

·-~.·. , -r. . . .· 
... • • •• < • 

F ' . 

FUA DA 
HARAÇÇI 

KARDEŞLERiN 
59, 60 sayılı 

mutlaka 
pavyonlarını 

• • 
gezınız 

Bu müessesenin yaratt,ğı en son modern 
mobllyelerl görUp hayran kalacaksınız 

M Jli emiak müdürlüğünden: 
icar No. Lira K. 
63 Karataş Halil Rifatpaşa C.308 eski No.h dükkan 11 50 
66 Göztepe Akgöz S. 8-10 eski No.lı ev 117 
67 Darağaç sepetçi S.Bila No.lı arsa halinde tarla 18 
68 1\ ersinli Çam dibinde bila No.lı bahçe 42 
72 Kemer caddesinde 127 eski No.h kahvehane 155 
73 lk'nci Kordon yeni S. 4 eski No. Jı arsa 65 
75 Kahramanlar mevdan S. 7 esi i No.lı ev 62 
92 Al~ancak mesudfye Halk s. 16 eski ve taj No. h ev 216 
95 Gaziler kemer caddesinde 208-2 eski No.h ahır 35 
96 Bayraklı Bornova caddesinden 34 eski No.h ev 30 

Yukarıda yazılı emvalin sencl k icarlarma haddi layıkiyle talip 
zuhur etmedi w inden on gün müddetle uzatılmıştır. ihalesi 28-9-936 
Pazartesi günü saat 16 dadır. Taliplerin Milli emlak müdüriye-
tine müracaatları. 520 (1 19) 

saat on altıda açık eksiltme ile 
ihale edilecektir. iştirak için 
225 liralık muvakkat teminat 
makbuzu veya banka teminat 
mektubu ile söylenen gün ve 
saatte encümene gelinir. 

15-19-23-29 390 (1898) 

Zayi 
1936 tarihli mührümü kay

bettim. Y enilediğimden hükmü 
olmadığı iJan olunur. 

Asteymen : ŞAKIR 
507 (1920) 

, 

RADYOLIN 
Sıhhatinizin bekçisidir 

unutmayınız ki 
Ağız bütün 
mikroplara 
açık bir 
ka jıdır 

Fl.A.1 >Y"C>LIN9 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Fevkalade kuvvetli terkibile mikropları öldürür ve sade 
dişlerinizi değil; vücudünüzü de korur. Fakat günde iki 

defa dişlerinizi R adyolin ile fırçalamağı kat'iyyen 
ihmal etmeyiniz. 

.................................................................................. -HÜSEYiN KAYIN 

Mobilve evi 
LUKS 

ŞEKERCiLER No.26 
VE SAGLAM 

ve yatak odaları takımları sipariş üzerine kabul edilir 

•a-r.ım--•• "' 

Çiftçi ve hayvan 
sahiplerinin na
zarı dikkatına 
Hayvanlarınıza pamuk çekirdeğini olduğu gibi yedirerek 
mide cihazlarını ve nesçlerini bozmayınız. 

Tltran fabrikaları, yüzde kırk beş mevadı gıdaiyeyi haiz 
kabuğu çıkau mış pamuk çekirdeğinden mamul un ha
linde küspeleri emrinize amade bulundurmaktadır. 

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

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

Posta kutusu No. 224 
Telefon - lzmir 3465 

-''/ 

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

• 

TAZE 'rEl\liZ 

JIAÇ 
lClZ 

HAMDİ NUZllET 
Sıhhat Eczane 

. 
1 

BAŞ DURAK 
Büyük Salebçioğlu hanı karşısında 

. . . . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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F ratelli Sperco 
Vapur Acentası 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
S/S HERCULES vapuru ey

lülün 29 una doğru limanımıza 
gelip yirmi dört eylüle kadar 
Anvers - Rotterdam Amster· 
dam Bremen ve Hamburg li· 
manlan için yük alacaktır. 

CERES vapuru 29 eylüle 
doğru beklenmekte oluµ yü
künü tahliye ettikten sonra 
Burgas, Varoa ve Köstence 
limanları için yük alacaktır. 

HERMES vapuru 30 eylülde 
gelip beş birinci teşrine 
kadar Anvers - Rotterdam • 
Amsterdam • Bremen ve Ham· 
burg limanlan için yük tahmil 
edecektir. 

SATURNUS vapuru 11 bi· 
tinci teşrinde gelip 14 birinci 
teşrine kadar Amsterdam ve 
Hamburg için yükleyecektir. 

SVENSKA ORIENT Lınıen 
HEMLEND motörü yirmi 

dokuz eylülden beş birinci 
teşrine kadar Rotterdam, 
Hamburg, Dautzig, Gdynia, 
Copenhagen, Götheborg ve 
lskandiyavya limanlarına yük 
kabul edecektir. 

VASLAND motörü 13 birinci 
teşrine doğru lımanımıza gele· 
rek 17 birinci teşrine kadar 
Rotterdam, Hamburg, Dant· 
zig, Gdynia, Kopenhagen 
Goteburg • Stokholm, Oslo ve 
lskandinavya limanları için yük 
kabul edecektir. 

VIKINGLAND motörü 30 
birinci teşrinde gelip 5 ikinci 
teşrine kadar Rotterdam,Ham· 
burg, Baltık ve Skandinavya 
limanları için yükliyecektir. 

Servici maritime Roumain 
ALBA JUL YA vapuru 25 

eylülde gelerek Pire, Malta, 
Marsilya limaıılan için yük 
alacaktır 

SUÇEA VA vapuru 20 birinci 
teşrinde beklenmekte olup 21 
birinci teşrinde Pire, Malta ve 
Marsilyaya müteveccihen hare· 
ket edecektir. 

ZEGLUGA POLSKA 
kumpanyası 

.. SARMACJA motörü 28 ey
lulde gelip 1 birinci teşrine 
~adar doğru Anvers ve Gdynia 
lımanlanna yükliyecektir. 

Daha Fazla tafsilat için ikinci 
kordonda Tahmil ve Tabliye 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acentalığına 
müracaat edilmesi rica olunur. 
Navlunlardaki ve hareket ta· 
rihlerindeki d ... ğişikliklerden 
acenta roesuliyet kabul etmez. 

Telefon: 2004-2005-2663 

IZMIR iKiNCi HlJKUK 
MAHKEMESiNDEN: 

l:ı:mirde lkiçeşmelikte asmalı 

mescitte Halid'in 195 No. I~ 
aile evinde oturan Mühtediye 
Selanikli Abdullah kızı Fatma 
tarafından Borsanın Orhaniye 

Çilti köyünde kardeşleri Ya· 
kup Ahmet ve Mehmet nez· 
dinde Çorlu'lu Mustafa oğlu 
kocası Ali aleyhine açılan 
boşanma davasının mahkemesi 
sırasında müddeialeyh Ali'nin 
gösterilen bu adresten çekilip 
nereye gittiği bilinmediği cihetle 
kendisine tebligatın ilanen ya• 
Pılmasına ve mahkemenin 21-10 
936 Çarşamba günü saat 10 a 
l l'k' a ı ıne karar verilmiş ve dava 
ar:ı:uhaliııin bir sureti de mah· 
keme divanhanesine asılmış 
0~~uğundan müddeialeyhin o 
gunde ve saatta lzmir ikinci 
hukuk mahkemesinde hazır 
bulunması veya bir vekil gön• 
dermesi aksi takdirde hakkın· 
da gıyap kararı ittihaz edile
ce"' h k k gı u uk usul muhakemeleri 

anununun tebligat faslına 

tevfikan tebliğ makamına kaim 
olmak üzere ilan olunur. 

508 (19\f\) 

N V. 
W. F. H. Van Der 

Zee & Co. 
DEUTCHE LEVANTE LINlE 

G. m. b. H. 
ANGORA vapuru 21 eylül· 

de gelip Hamburg, Bremen ve 
Anversten yük çıkarmıştır. 

TINOS vapuru 25 eylülde 
bek1eniyor. 29 eylüle kadar 
Rotterdam, Hamburg ve Bre· 
men için yük alacaktır. 

KYPHISSIA vapuru 6 birinci 
teşrinde bekleniyor. 10 birinci 
teşrine Anvers, Rotterdam, 
H_amburg ve Bremen için yük
alacaktır. 

GERA Motoru 15 birinci 
teşrinde beklenmekte olun 20 
birinci teşrine kadar Anvers 

' Rotterdam. Hamburg, Bremen 
limanları için yük alacaktır. 
ATHEN motoru 26 birinci 
teşrinde beklenmekte olup 3 
son tesrine kadar Anvers 

' 
~otterdam, Hamburg, Bremen 
lımanları icin yük alacaktır. 

Amerıcan Export Lines 
Nevyork 

EXAMINER vapuru 26 ey
lıilde doğru Nevyorka hareket 
edecektir. 

EXMOOR vapuru 17 ilk teş· 
rinde bekleniyor. Nevyork ve 
Boston için yük alacaktır. 

EXMINSTER vapuru 30 ilk 
teşrinde bekleniyor. Nevyork 
ve Boston için yük alacaktır. 
~ 

Pire Aktarması Seri Seferler 
EXOCHORDA vapuru 9 ilk 

teşrinde Pireden Boston ve 
Nevyorke hareket edecektir. 

EXCALlBUR vapuru 23 ilk 
teşrinde Pireden Boston ve 
Nevyorka hareket edecektir. 

Sefer müddeti : 
Bire - Boston 16 gün 
Pire • Nevyork 18 gün 

•• e::a •• 
Den Norske Middelhavslinje 

BANDEROS vapuru Halen 
limanımızda olup Havre, Diep· 
pe, Dünkerk ve Norveç liman
larına yük alacı.ktır. 

BOSPHORUS motörü 22 ilk 
teşrınde bekleniyor. Le Hav•e 
Dünkerk, Dieppe, Anvers Di· 
rekt ve Norveç limanlarına yük 
alacaktır. 

Armement H.Sch\Jldt Hambcrg 
DUBURG vapuru halen li· 

manımızda olup Rotterdam ve 
Hamburg limanlarına yük alıyor --· .. ·-~ .. 

Kbedivial Mail Line 
ABOUKlR vapuru 30 eylül 

öğleden hareket edecektir.Port 
Sait, Hayfa, Beyrut ve isken• 
deriye için yükliyecektir. 

S. A. Royale Hongroise de Na
vigation Danul.ıienne· Maritime 

Budapest 
DUNA vapuru 22 eylülde 

Belgrad. Novisad, Budapeste, 
Bratislava, Vienue, Linz liman
ları için yük alacaktır. 

SZEGED motoru 13 ilk teş· 
rinde bekleniyor. Belgrad, No
visad, Budapeşte, Bratislava, 
Uiyana ve Linz için yükliye
cektir. 

Johnston Yaren Line Ltd 
Liverpul 

KENMORE vapuru 27 ey
lülde Burgaz, Varna, Kkstence 

Sulina, Galaç ve Braila liman
larına hareket edecektir! 
~ 

Service Maritime Roumain 
Bükreş 

DUROSTOR vapuru 30 ey
lülde bekleniyor. Köstence, Su
lina, Galatz ve Galatz aktar· 
ması olarak Belgrat, Novisad, 
Budapeşte, Bratislava, Viyana 
ve Lin:ı: için yük alacaktır. 

Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında biç bir taahhllde gi
ritilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 • '2008 

YENi ASIR 

ARSIULUSAL IZMiR FU
ARINI GöRMEYE GELEN 
yuırroAŞLARA SAYGI 
BORCUMUZU öDEMEK 
lÇiN Telefon 3882 

Bir Aylık Tenzilat 
lzmir tecim ve endüstri odası pavyonunda 
Balcılar içindeki magazamızı ziyaret ediniz. 

TELEFON: 

köşemiıi, 

388.2 

KREM -BALSAMİN 

\ 

t '., 

Kumra~, sarı~ın! esmer her tene tevafuk eden yegane sıhhi 
kremlerdır. Cıldı besler, çil, leke ve sivilceleri kamilen izale 
eder. Yarım asırdanberi kibar mahfellerin takdir ile kullandıkları 
sıhhi güzellik kremlerid.r. 

Krem Balsamin dört şekilde ta\ı:dim edilir: 
1 - Krem Balsamin yağlı gece için penbe renkli 
2 - Krem Balsamin yağsız gündüz için beyaz renkli 
3 - Krem balsamin acı badem gece için penbe renkli 
4 - Krem Ba!samin acı badem. !;Ündüz için beyaz renkli 

lngiliz Kanzu~_:czanesi Beyojzlu lstanbul 

S. Ferit Eczacıbaşı 
Kolonya ve esansları 

Bütün Türkiyemizde büyük bir mevki 
ve şöhret kazanan ve her yerden se
ve seve aranılan 

lzmlr kokuları hiç şüphesiz 

S. Ferit Eczacıbaşi kolonya 
ve esanslarıdır. 

Bahar. Altındamlası. Dalya. Yasemin 
Ful. Muhabbet çİç<'ği. Unutma beni. 
Senin için. Manolya. 

Yeni çıkan kokularımız : 
Nergıs Nuvar, Revdor Ferit 
Yak·nda çıkacak kokularımız 

Krep Jorjet. Leylakblan 
Bu yüksek ve ince eserler tabii çi

çeklerden istihsal olunmuştur. Benzer 
ve yakın isimlere aldanmayınız. 

S. Ferit isim ve etiketine dikkat. 
M. DEPO ŞiFA eczanesi 

Hükümet sırası 

---· 

No.9268 S P R B No.9260 S P R B 

Daimon markalı bu fenerler iki pilli ve üç yüz metreliktir 
Kayışlı ve askıları vardır. Ayarlıdır, şuleyi yakınlaşlırır,uzak

lastırır.Zabitan ve polislere, bekçilere, avcılara tavsiye ederiz 

Sahife 9 ------ - - -- -----=== 

Olivier Ve Şü. 
LIMITET 

Vapur Acentası 
BİRİNCi KORDON REES 

BİNASI TEL. 24.43 
TRENTINO vapuru 9 eylüle 

kadar Londra ve Hull için yük 
alacaktır. 

FHILOMEL vapuru 19 ey· 
lule kadar Londra, Leith ve 
Nev~astele yük alaca\ı:tır. 

POLO vapuru 8 eylulde 
beklenmt-kte olup Londra ve 
Anversierı yük çıkaracaktır. 

DIDO vapuru 29 eylüle ka· 
dar Londra ve Hull içın yük 
alacaktır. 

LESBIAN vapuru 9 teşrini
evvele kadar Londra ve Hull 
için yük alacaktır. 

MARONIAN vapuru 19 teş
rinievvele kadar Londra ve Hull 
için yük alacaktı. 

1 Liverpool hattı 

1 
FLAMINIAN vapuru 10 ey-

lule kadar Liverpool ve Glas-
1 gov için yük alacaktır. 
ı MARDINIAN vapuru 17 ey
\ lülde L•verpool ve Svanseadan 

gelip yük çıkaracak ve ayni 
zamanda 23 eylüle kadar Bel-

, 1 

Bütün Dünyanın 
tanımış olduğu 

VİTLER 
Marka her boy Lüks ve ucuz 
bisikletleri ZÜNDAP marka 
motosiklet petromaks lüks fe
ner lambaları sıhhi Apostel 
ağızlığı her çeşit gramofon 
plakları hediyelik zarif saat 

Paris fakültesinden diplomalı 
Diş tablplerl 

l\luzaHer Ero•rul 
M 

Ken1al Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan baş!ıyarak 
Beyler • Numan zade S. 21 
numralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 1 O a 

kadar memleket hastanesinde 

[,'///////"//.nt'/"///E,'E.?/ZX!J 

Hususi muallim 
ikmale kalan ilk ve orta 

mektep talebeleri süratle im
tihana hazırlanır. Şekerci Ali 
Galip ticarethanesi yanında 
Mebmed Ali tuvalet salonuna 

, (Z.M) rumuzile müracaatları. 
'(7////////////////////EJ'J 

fast, Liverpool ve Glasgov için 
yük alacaktır. 

Bristol Hattı 
TORFINJARL 20 eylule ka

dar Bristol için üük alacaktır. 
NOT : Vürut tarihleri, va

purların isimleri ve navlun üc
retlerinin değişikliklerinden me 
suliyet kabul edilmez. 

ve kristal likor, komposto, çay, pasta takımları. Kıymetli vazo, 
fenni çocuk oyuncaklan, elektrikli ütü çaydanlık ve ocakları 
yemek ısıtmak çay vesaire mağazamızda her vakıt bulunur. 

No. 156 Balcılar 

Sağlam kefaletle 
taksitle verilir. NECiB SADIK 

DAMLAPINAR 
IU 

Zümrüt damlası kolonyası 
Eczacı Kemal Aktaşın şaheseri 

Kokuculuk alemini şaşırtmış herkesi hayret içinde bırıokmıştır 
F emin en Dişi Maskülen Erkek 

iki cins koku 

Hilal eczahanesi 

( Baharçiçeği ) ( Gönül ) ( Fulya ) ( Sonhatıra ) ( Menekşe ) 
( Akşam güneşi } ( Ley!ak ) ( Limon çiçeği ) (Yasemin) 

Kemal Aktaş kokuları yerine başka şeyler verilirse kabul et
meyiniz, benzer isimlere aldanmayıoız, Kemal Kamil kokulan 
yerine verilecek şeyler, Hilal eczanesinin kıymetini bir daha is
pat edecek, Kemal Aktaşı size bir daha alkışlatacaktır. Zevk. 
Sanat, bilgi taklit kabul etmiyor vatandas ! 

lzmir sulh hukuk mahkeme
sinden: 

lzmir posta ve telgraf idaresi 
posta seyyar memurlarından 

Rifat vekili avukat Şemsettin 
tarafından lstanbulda Maçka
palasta ve lzmirde Karantinada 
polis merkezinde polis Abdul
lah nezdinde oturan mansuri 
zade Zehra aleyhine açtı~ı 
istihkak davasınıo cereyan et
mekte olan mahkemede Zehra 
namına ta~tir ve berayi teb!ig 
ve irsal kılınan davetiye vara
kasının ikametgahının meçhu
liyetine binaen bila teblig iade 
edilmiş ve müddei vekilinin 
sebkeden talebi üzerine gazete 
ile ilanen tebligat icrasına ka· 
rar veri!erek bu bapta mahke
menin 1 O teşrinievvel 936 tari-

Zayi 
331 Senesinde Karşıyaka 

rüştiye okulundan almış oldu
ğum şahadetnamemi kaybettim. 
Bu defa yenisini alacağımdan 
eskisinin hükmü kalmadığını ilan 
eylerim. 

lzmir Memduhiye mahallesin
de Şeb sokağıoda No. 19 

Celal 
510 1922) _____ ..,, 

bine müsadif cumartesi gününe 
tayin kılınmış olduğundan yev
mi mezkürde saat 10 da mah
kemeye bizzat gelmediği ve 
b:r vekil göndermediği takdir
de hakkında gıyap kararı veri
lereğine dair daveliy<: maka
mına kaim olmak üzere ilan 
olunur. 509 (1921) 
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Dr. Goebelsin Atina ziyareti 
......................................................... m:;; ............ _ 

Diğer Balkan mem eketleri bu plinln 
faaliyete karşı dikkatli bulunuyorlar 

ALMAMYANIN maksadı MERKEZi ve ŞARKİ AVRUPA memleketlerini Rusya 
iş birliğinden uzaklaştırmaktır . . . Deyli Meyle göı·e INGILTERE 

ALMANYA YA karşı vaziyet alırsa HARP MUHA.KKAKTIR 
ile 

Paris, 22 ( Ö.R ) - Alman 
dıplomasisinin şarki ve merke
zi Avrupada faaliyetini gözden 
geçiren Temps gazetesi şunları 
yazıyor: 

"Berfin Avusturya Macaris
tan ile küçük antant ve balkan 
antaııtı memleketlerinde çok 
yak:n bir atide bazı iktısadi 

imkanlar elde etmek işiyle 

1 
ileri geliyor ve gayesi de bu 
memlekette Almanyanın eko
nomik ve siyasi hekömonyasını 
temin etmektir. Bu siyasa, bü
yük harbın başlıca gayesi olan 
Mitte! Europa ( Orta Avrupa) 
telakkisinden ilham almakla 
ve şarki ve merkezi Avru
pa memleketlerini Rusya ile 
iş birliğinden u1aklaştırma<i'a 

llıtıer Niirenbetg niimavış/eıindr 

daima meşguldür. Bütün bun- matuf bulunmaktadır.,. 
lar Almanyanın Dragnach os- Alman hariciye nazırı baron 
ten ( Şarka doğru akın ) siya· Von Neurath'ın Budapeşteye 
setini tahakkuk ettirmek husu· yaptığı ziyaretin ve propaganda 
sundaki başlıca hevesinden nazırı Göbelsin Atina'da bu-

Alman ordusu11u11 bir nümayişi 

lunmasının ehemmiyetini kay- deniliyor ki: 
dettikten sonra, "Temps,. şu Yüz elli yıl evvel Fransız 
neticeye varıyor: ihtilali Avrupanın mukaddera-

"Balkan itilafına mensub tını değiştirmişti.Bugün de Hit-
diğer memleketler, Almanyanın ler avrupanın mukadderatını 
mükemmel bir plana göre ha- tanzim etmektedir.Hitler mede-
reket ettiğini ve her işinde niyete yeni bir yol gösterdi 
olduğu gibi -hazan en sağlam M d Al · b" ·1° o ern manya yem ır mı -
mukadderatı bile altüst eden· 1 tt" y b" ı ·ı· b'"k" t" e ır. e ır ngı ız u ume ı· 
ruhi unsurlarla tartıya gelmez d nin hiçbir zaman gözönün e 
unsurları hiç hesaba katmadan tutmadığı en mühim unsuru 
bu planı sistemli bir şekilde teşkil etmektedir. 
tatbika çalıştığını isbat eden Avrupa barışı ve belki de 
bu faal diplomasi karşısında Ingilterenin mevcudiyet büyük 
dikkatlı davranmaktan mene- Britanyanın yeni Almanyaya 
dilemezler.,. karşı alacağı vaziyete bağlı 

VARD PRICE'IN y AZISI bulunmaktadır. lngiltere Al· 
Londra,2l(A.A)-Vard Price manya ile iyi münasebat gü-

Deyli Meyi gazetesinde yeni derse Avrupada harp olmıya· 
Almanya hakkında bir makale caktır. Fakat Almanyaya karşı 
neşretmiştir. Makalede ezcümle vaziyet alırsa harp sakınılmaz 

toil Coıç ve Hitil'r 
sevkedebilecek mahiyette hiç bir lngiliz 
müttefiki yoktur. lngiliz imparatorluğu 
ıçin bolşevizm Almanyadan daha vahim 
bir tehlükedir. Hitler mevcut olmasaydı 
batı Avrupası böyle bir adam ihtiyacını 
pek yakında haykıracaktı. 

LOID CORC NELER SÖYLÜYOR ? 
Londra 21 (A.A) - Nevs Chronicle 

ıı-azetesinin bir muhabirine geçenlerde 
Hitlerle yapmış olduğu ziyaret hakkında 
beyanatta bulunan Loid Corc demiştirki: 

Almanya Avrupanın herhangi bir 
mıntakasına taarruz ~tmek niyetinde 
değildir. Hitler memleketini taarruz 
ıçın değil müdafaa için teslih et· 
mektedir. Alman ordusu müdhiş 

müdafaa techizatına maliktir. Fakat bu 
bale gelir. 

Hitlerle görüşen kimselerin 
ekserisi onun samimiliği hak
kında derin bir intiba hasıl 
etmişlerdir. lngiliz hükfııneti 

Hitlere geçen Martta barış 

planını verdiği zaman onun 
teşriki mesaisini temin fırsatını 
ihmal etmiştir. 

Almanya ile bir teşriki me
sainin teblükesi nerededir? Hit-
ler maksatlarını sır halinde giz
lemiyor. Bilakis bunları açıkça 

söylüyor. Onun çok açık bir 
amacı var. O Nürenbergde bü
tün Almanyayı silahsız olarak 
propaganda veya kuvvetle vaki 
olacak bolşevik taarruzuna kar
şı seferber etmiştir. Bizi bu 
kararın aleyhinde bulunmağa 

ordu hudutlarda muvaffakıyetle 
çarpışacak kabiliyette değildir. 

B. Hitler gayet tabii olarak 
Memeli, Danzigi istiyor. Çünkü 
Hu! nasıl bir lngiliz şehri ise 
bu şehirler de biıer Alman 
şehridir. Fakat milyonlarca is· 
lavları bel etmek istemez. Ken· 
disinin ırk doktrinleri buna 
manidir. 

lngilterenin Almanyaya gön• 
dermiş olduğu sualnameden 
bahseden B. Loyd Corç şöyle 
demiştir : 

"Bu sualname gönderilmemeli 
idi. Çünkü lngiltere böyle bir 
sualnameyi Almanyadan çok 
daha iyi bir surette rnüsellab 
olan Fransa ve ltalyaya gön· 
dermedi. 

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

ispanya Hariciye nazırının beyanatı Yukarı 'Silezyadaki kömür mınta
kasında İnşaat yapılacaktır 

Belçikada 

''B· iZ galip ~eleceğiz. Çünkü millet 
bizimle beraberdir •. ,, 

telle bağlanarak atıldıklarını iddia ediyorlar. 
Cenevre, 21 ( A.A ) - Mil

letler cemiyeti nezdinde bulu
nan beynelmilel gazeteciler 
cemiyeti komitesi dün ispanya 
hariciye nazırı ve cemiyetin 
eski reisi B. Delvayo şerefine 
bir ziyafet vermiştir. 

B. Delvayo Cenevreye gel
diği gündenberi gazetecilerin 
sormuş oldukları muhtelif su
allere cevab vermemiş olduğun
dan dolayı özür dilemiştir. 

Mumaileyh demiştir ki: 
ispanyayı terkederken ilk 

beyaııatımı Milletler cemiyeti 
kürsüsünden yapmağa karar 
vermiş idım. Orada ahvalin 
icabeylediği sarahat ve vüzuh 
ile davamızın haklı olduğunu 
söyliyecek idim. 

ispanyada dahili harbin de
vamı asilerin memleketten yar· 
dım görmemelerine mukabil 
hariçten muavenete mazhar 
olma!arından ileri gelmektedir. 

Delvayo isyan hareketinin 
biı yıldanberi hazırlanmış ol
duğunu söylemiş ve sözlerine 
şu suretle devam etmiştir: 

Hükfımetimin takip etmekte 
olduğu gaye muzafferiyeti ve 
aynı zamanda memleketin iste-

/spa11ra lıatiril'e 11azı11 Drlvaro 

mekte olduğu demokrasinin 
beka ve mevcudiy"!tini temin 
etmektir. Biz galip geleceğiz. 
Çünkü millet biz mle beraber
dir. Çünkü zaman bizim hesa
bımıza çalışıyor. Kaldı ki ibti
liilciler arasında daha şimdide" 

ihtilaflar, nifaklar çıkmağa baş
lamıştır. 

Asilerin askeri bir zafer ka
zanmaları ihtimalinden bahse
den Delvayo şöyle demiştir: 

"Asilerin kazanacakları bir 
muzafferiyet lspanyol mese
lesini halletmez Bu mesele an
cak lspanyol milletinin kendi 
iradesi ile vücuda getirmiş 
olduğu hükumetin elinde hal 
olunabilir.,, Nazır kadın ve 
çocukların Alkazardan çıka
rılmasına dair olan tekliflerini 
ve sefirler heyetinin tavassut· 
larını hatırlatmıştır. 

Nıhayet Delvayo vazıfelerini 
ifa ettikleri esnada lspanyol 
cephesinde maktul düşmüş 
olan gazetecilerin hatıralarını 
selamlamıştır. 

KATLiAMLAR 
Seville, 21 (A.A) - Katli

amlardan, büyük teblükeler 
arasından kurtulabilen Karta· 
jen ve Malaga mültecileri Al
man Ajansının muhabirine 
şunları anlatmışlardır: 

Albasata şehri isyan edince 
Muris, Kartajen, Alikante ve 
Lorkanın kızıl kuvvetleri bu 

Varş<>va, 22 ( A.A ) - Şimal mıntakaları Fransız bankası ile 
Sehmelden Sinayder-Kruzo fabrikalarını temsil eden delegeler 
demiryolları inşası için yapılacak istikra1.ı görüşmek üzere buraya 
gelmişlerdir. 
Yukarı Silezyadaki kömür mıntakası ile Edinen arasında ya· 

pılan Çek demiryolu bu müzakereler esnasında bilhııssa mevzuu 
i>ahsedilecektir. 

Paris, 22 (A.A) - Toulondaki deniz tezgahları işçileri greve 
devam etmeye karar vermişlerdir. 
•••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
şehire gönderilmiş ve şehir türen bir kamyon Albasatada 
4 bin kişilik bir markisist kuv- öldürülen milliyetperverlerin ke-
vetin hücumuna uğramıştır. silen etlerini teşhir etmişlerdir. 

Oradaki 650 milliyetperver Alikantenin kızıl tedhişçileri 
6 gün mücadeleden sonra tes- 140 deniz Mubayı ile ordu ve 
!im olmuşlardır. Bunlardan biri polisten 100 subayı el ve ayak· 
bir ağaca çivilenmiştir. !arını demir telle bağladıktan 

Kızıl milisleri Alikanteye gö- sonra denize atmışlardır. 

ihtilalci hareketler 
Brüksel 21 ( A.A ) - Polis 

ihtilalci Sosyalist aksiyonu zı· 

mamdarlarının evlerinde mühim 
mikdarda tescil edilmemiş silah 
bulmuştur. Ayni zamanda köy· 

lü milisler vücuda getirilmesi· 
·ne ve bunların taciline dair 
müteaddit projeler eıe geçiril· 
miştir . 

Havanada tevkifat 
Havana 21 (A.A) - Faşizm 

taraftarı bir gazete binasında 
vukua gelen bir infilak üzerine 
zabıta faşizm aleyhtarlığı ile 
maruf olan yüz kadar lspanyol 
tevkif etmiştir. 
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