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Katırcı oğlu tefrikamızın bu ikinci 

kısmı birinci kısmın mabadı olmakla 
beraber başlı başına bir eserdir. Bu 
heyecanlı tarihi tefrikamızı okuyanlar 
birinci kısmı da anlamış olacaklardır. TELEFON : 2&97 

Fiyata " s ., kuruştur. Cıuııhuriyetin Ve Cıımlıu:ri11et El!erüıi;ı Bekçisi, Sabahlan Çıka!'._ Si~ıas·ı Gazetedir Yeni A~ır matbaasında basılmıştır. 
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26 Eylôl 
Kültür davamızın 
zaferini ıniijdcliyen 
bir ~iindür 

Biı' 111 illet ııe krıd111 · IJii yiik 
:m/erlrr, ııe kaılnı· kıiklii iıı

kıluplar yaparsa !JUJl8lıt iiz 
wıl'lı,ijıııı taııwwııınk, tm·ilı· 

sel ltaziııeleriııiıı ılcğel'iııi 

bilmpıııek nuwkiiıufo 7mlırı,;a 

bcı7ılsı11< bir milli'! olıııakt<ııı 
kurfıılaıııa::. lıık!iı· 7.-a/,iı/ el· 
ıııiyım bir 1ıa7>ilmtlir ki. en 
büyiik ::eııgiıılik l.'iilliir ::eıı· 
,, iıılif] idiı'. 

Kültür işinde ana kaynak 
tarih ve dil olduğuna göre, 
Türkü kölelikten, karanlıktan 
kurtaran ulu önderin, milleti
ınize, dünya milletleri arasında 
Üstün bir mevki temin etmek 
için gözlerini bu iki feyizli 
kaynağa çevirmiş olması pek 
tabii idi. O büyük dahinin ir
ıadiyledir ki, bizde ilk defa 
olarak tarih ve dil araştırma
lan başlamıştır. 
X Biz tarihimizi bilmiyorduk. 
Dilimizin dünya dillerine ana 
kaynak olduğunu bilmiyorduk, 
Yurdumuzun medeniyet beşiği 
olduğunu bilmiyorduk. Saltanat 
rejimi, en büyük tarihi olan bir 
ınilletin hayat ufkunu daralt· 
ınaktan, mazisini nüfuz edilmez 
karanlıklara gömmekten zevk 
almakta idi. Herşey, dünün bü
tün faaliyet mekanizması haki
katları tahrif etmek için kurul
ınuştu. 'Atatürkün karanlıkları 

aydınlatmakta eşsiz olan zekası 
bizi bu korkunç cehaletten kur· 
tardı. Önümüzde, içimizi 
Övünçle dolduran yeni bir alem 
belirdi. Dünyaya medeniyeti, 
kültürü biz verdik. Tarihimiz 
bunu ıspat ediyor. ilk günlerde 
tarihi tezimizin uyandırdığı te
reddütler artık kalmamıştır. 
Beynelmilel bir şöhret taşıyan 
aliaıler bile bu tezin inkar ka
bul etmiyen kuvvetini tanımış· 
lardır. Bu şanlı muvaffakıyet· 
len sonradır ki, dil araştırma
ları tükenmez bir kaynak 

- Smw 2 mcı s alıı/eae -
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Valimiz 
lzmir halkına 

Hava denemelerinde 
Döııterilen intizamdan 
dolayi teşekkür ediyor 

Dün geceki hava deneme
lerini makamlarında idare 
eden değerli valimiz ve parti 
haşkanımı1 Fazlı Güleç, de
nemelerin neticeleri hakkın· 
da i11tibalarını soran bir mu
harririmize şunları söylemiş· 
!erdir: 

"Gündüz ve gece de
Deıneleri çok güzel ve müs
~~t neticeler vermiştir. Şe· 
ır halkına, göstt>rdikleri 

ın" . Ustesna intizamdan dolayi 

• 

ırıı-
k" ayet namına resmen teşek- , 

ur _ederim.,, 
' 'Y41Y /~///.//// L////////.//..7-

T. R. ARAS 1. DELBOSLA MÜLAKATINDA 
.............. 11111 .. lllllİıı ........................................... ... 

Iskenderunun muhtariyetinden başka bir 
şekil kabul edemiyeceğimizi bildirmiştir .. · 

Diğer herhangi bir 
arasındaki dostane 

idare şekli Türkiyede hoşnudsuzluk uyandırmak ve iki memleket 
münasebetler üzerinde ~ena tesir yapmak tehlükesini arzeder 

Roma, 2s (Ö.R) - Gıa
zetelerln bildirdiklerine 
göre Cenevrede Fransa 
hariciye nazırı Yvon Del
bosla mülakatı esnasın- · 
da Tevfik RUştü Aras 
Türklyenin lskenderun 
ve Antakya için tam 
muhtariyetten başka bir 
şekil kabul edemlyece
ğlnl bildirmiştir. Aras, 
zeo bin nüfus Türkü 
barındıran bu araı?lye 
tatbik edilecek herhan
gi diğer idare şeklinin 
Türklyede hoşnutsuzluk 
uyandırmak ve iki mem-
leket arasınd; ki dosta- J 

rinde fena bir tesir yap
mak tehlükesinl arzede
ceğlnl rfe ihtar eylemiş
tir. 

lstanbul, 25 (Hususi muha· 
birimizden)- Türk lskenderun ', 
ve Anlakyanın hukukunu mü
dafaa yolunda gazetelerimizin 
ateşli neşriyatı devam ediyor. 

Gazeteler makalele- :-; 
rinde: "lskenderun - An- " 
takya TUrklerl şayed " 
zorla Ulıbl vaziyette tu- " 
tulmak istenirse ele avu
ca sığmaz bir ateş par
çası keslleblllrler.,, de
dikten sonra sancak . 
Türklerine itidal tavsiye 
etmekte ve Türklyenln 

~ 

ne münasebetler üze- fskenderundau l!üzel bır mamwra - Sonıı 3 ;n~ıiiiiZ:S~a;:;vc;ta7d7aZ:rziıi iıllmııı:!!ll!llC!!llll!lee"A!ll ... llliıl ...... mıı..,:>.m!'l!!'!ı"711'z:e~w:021Zzzı!:;;;r;ı::ııı;ı::z7:;ı;ım?:;Z77:>.Zi~iiıiıi~r&itziiiıı:ıı7.iı;;al:ı;z:iıii:;ııım:ııııı:ı;ı::E<~7.llım;ı~v./•~~~r.211v7~~~rz:r.a:ı:'/'/,~ 

DüM GECE VE GüNDüz TAYYARE TAARRUZLARINA 
KARŞI YAPILAN MÜDAFAA ÇOK PARLAK OLDU 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Tayyareler, taarruzlarında beyaz 
duman neşreden bir mayi attılar 
Gaz maskeli itfaiye ve Kızılay imdat kolları ve gaz 

temizleyiciler her tarafta dolaştılar 

Dii11kii dmtmdrrdrn soma ı!OZ 111askeli it/aire 1111·11111tlr111111ız bir arada ( -+ işareflt it/aivc dıteklötii /bralıı111dir) 
Dün şehrimizde gündüz ve kesine karşı yapılacak korunma iş ve gücüyle uğraştığı sırada 

gece hava taarruzuna karşı tecrübesi için hazırlanmış bu- saat 9 u elli geçe vali Fazlı Gü-

h ık k "b 1 · lunuyordu. Sabahleyin herkes Je 1·n m k d 1 f 1 k • 
a ın orunması tecru e erı r////////////////////Tr/MICT/iı'' .ç a amın an te e ona a 

büyük bir muvaffakıyetle başa- ·ı At t •• k ~ ~ıfe kalesindeki itfaiye şube-
rılmıştır. Bundan evvel yapılan a Uf sıne verdiği emir üzer:ne teh-
tecrüoeler yalnız Karşıyakaya ~ -..; lüke işareti olan ilk top atıl-
hasredilmişti. Bu defaki tecrü- Cevab verdiler mış ve bu alarm işaretini mü-
beler bütün lzmir şehri ile Kar· teakıb şehirdeki bütün fabri-

Fuarın kapanması müna· 
şıyaka, Buca ve Burnava nahi- sebetile Belediye Reisimizin :.,; kalarla limanda!<i vapurlar fa-
yelerinde hep birden yapılmış- sılalı olarak iki dakika düdük '< çekti,Zi telgrafa büyük şefi-
tır. Tecrübelerden alınan netice çalmışlar, otomobil ve otobüs-miz aşagıdaki cevabı lutfet-
çok parlaktır. I d ler de kornelerini çalmışlardır. 

, , miş er ir: p 1. b 1 d b 
Verilen ani bir kararla vila- " o ıs ve e e iye za ıta me-C. - Arsıulusal lzmir Fu· 

Yetçe evvelki akşam otuz bin murları ile bekçiler alclıkları 
arının kapanışı münasebetile 

beyanname bastırılarak bütün talimata göre halkın verilen 
bana gösterilen temiz duy· hl 

evlere muhtelif vasıtalarla da- te üke işareti üzerine çatılar 
gulara teşekkür ederim. ve ag· açlar altlarına saklauma-

ğıtılmıştı. · K. AtatUr k 
Bu suretle halk hava tehlü· &.//..V//7'//J.7/Jr.J...&r.///7 7/ZZ - So1111 4 llrii Sahi/ede -

Konseyde Edenin nutku 

'' Paktın ıslahı açıkça 
Versaydan ayrılmalı,, 

"Bizim fikrimizce demokrasi hürriyeti 
temin için en iyi vasıtadır ,9 

Sulll'w en haratetli dostu o/atı lw:ıliz kra/uwı so11 bır resmi 
Cenevre, 25 (Ö.R) - Kon- yoktur Buseneki hadiseler 

sey ile birlikte bir haftadan· karşısında hiçbirimiz memnuni-
beri mesaisine devam eden yet duyamayız. Şimdiki ahval 
M lletler cemiyeti asamblesi açık konuşmağı emrelmek-
ancak bugün cemiyetin faali- tedir. Nasyonalızm hertaraf-
yeti hakkında umumi müna· da inkişaf ediyor. Muhtelif 
kaşayı açabilmiştir. Bu müna- hükumet şekilleri hakkıo·· 
sebetle lngiliz hariciye nazırı daki şevkler çarpışmağa te-
B. Eden lngilterenin siyasetini mayül ediyor. Bunun neti· 
izah etmiş ve şunları söyle- cesi nedir? Emniyetin zayıfla-
miştir: ması, her millet milli iktısad ı 

Vaziyeti gizlemeğe imkan - Sımu 7 ı11cı <ahı/ede -



sahife 2 --
26 Eyllll -- . -
Küttiir davaınızın 
zaferini ıniijdeliyen 
bir gündiir 

- Başlara/ı ı 11rı Sahi/ede -
buldu. Atatürkün direktifle
riyle kültür araştırmalarının 

veçhesi belirdi. Bu dava
nın zaferini hazırlamak için, 
1934 senesi 26 Eylülünde, ilk 
dil kurultayı toplandı. işte bu· 
gün, bu tarihi hadisenin yıldö
nümünü kutluyoruz. 

Üç yıllık çalışmalar şerefli 
neticelere varmıştır. Anadilimi
zin geniş varlığmı bulmak için 
büyük adımlar atılmıştır. Bu 
bahiste en bedbin olanlar bile 
tereddütten sıyrılmışlardır. Zira 
anlaşılmıştır ki, alınan netice
ler sadece Türl- çemizi ilgilen
dirmekle kalmıyor; bütün kül
tür dillerini ehemmiyetle alaka

dar ediyor. Artık Lengüsük ve 
Fılolojik dünyasına ışık saçan 
bir buluşla karşı karşıyayız. 

Güneş dil teorisi adını verdi
ğimiz bu buluş, Atatürkün il
hamiyle hakikat olmuş, üçüncü 
dil kurultayında beynelmilel 
alakayı çeken görüşmelerin 

esasını teşkil etmiştir. Kurul
tay günlerinde, en büyük dil 
alimlerinin bu teoriye ne kadar 

kıymet verdiklerini gördük. 
Güneş dil teorisi ortaya redde
dilmez bir hakikat koydu. O da 
Türk kültürünün en eski kül
tür olduğunu, Türk dilinin bü
tün kültür dillerine nna kaynak 
vazifesini gördüğünü ıspat et
miş olmasıdır. lndo - Öropeen
Himi - Sami dillerin ana kay
nağını bulmak maksadiy)e 
dilcilerin yaptıkları araştırma

lar, ileri sürdükleri tezler bu 
davayı halletmekten uz.ak kal
dığı halde Güneş dil teorisi 
zorlukları ortadan kaldırmıştır. 
Lengüstik ve filoloji alimleri
nin şimdiye kadar müsbet bir 
buluşa varmamaJarının sebebi 
Türk dilini lndo-Öropeen ailesi 
dışında sayarak araştırmaların
da yanlış bir yola sapmış ol
maları idi. Bundan sonra dil 
alimlerimiz dünyanın dil alim
leriyle kafa kafaya vererek da
vamızın alemşumfıl kıymet ka
zanmasına çalışacaklardır. 

Türk milleti tarihsel ve kül
türel varlığının sonsuz hazine
lerini bütün dünya milletlerinin 
istifadesine arzederken insan
lığın müşterek malı olan mede
niyet mefkuresine hizmet etti
ğine kanidir. Burada Atatür
kün ölmez sözlerinden birini 
hahrlıyarnk yazımıza son ve
receğiz. 

"Yüksek Türk, senin ıçın 

yükselmenin hududu yoktur.,, 
Şe vke't :Elil,w;i.:n. , ı;a 

Hazin ölüm 
Şehrimizin maruf ve mu

teber tütün tüccarlarından 

bay Sabri Şekerin müptela 

olduğu hastalıktan kurtula
mıyarak lstanbulda vefat et
tiğini teessürle haber aldık. 

Merhum mültefit ve sevimli 
yüzü ile şehrimizde kendini 
sevdirmiş kıymetli bir tüccar 
idi. 40 seneye yak:n ticaret 

hayatında cidden şahsi te
şebbüc-ü ve yorulmak bilmez 
gayretile birçok ticari mücs
sesatın başında bulunmuş ve 
hayatının son anına kadar 
ayni şevk ve gayretle çalış

maktan kaçmamış idi.Ölümü 
ile gerek ailesini gerek ken
disini sevenleri biiyük bir 
matem içinde bırakmıştır. 

Kederd de ailesine, çocuk· 
!arı baylar izzet ve Veli Şe
l<er, kadcşi Edip lzzete ve 
hemş'relerine derin taziyet· 
Jerimizı sunarız. 

YENi A~IR 
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Kız lisesi binası Kar taştaki erkek 
muallim mektebi binasına ııakl dild. 
Kız ve erkek 

... 
meccanı 

talebe 
talebe 

yurdlarına 
kabulüne 

bu yıl da iıntihanla 
karar verildi 

lazımgelen şartlar şunlardır: 
1 - Sınıfını geçtiğine dair 

mekteb idaresinden bir l«iat 
2 - Fakir ve kimsesiz ol

duğuııa dair tesdikli bir kfıat 
Bu iki şartı haiz olanlar im

tihana girdikleri ve muvaffak 
oldukları takdirde, bu yıl yurda 
alınması kararlaştırılan ta!ebc 
adedi gözönünde tutularak 
meccanen yurda alınacaklardır. 

ekler 
Tütün alacak 

Çekoslovakya rejisi tarafın
dan Türkiyeden mühim mik
darda tütün satın alınacaktır. 

Bunun için açılan münakasa 
şartnamesi ~ehrimiz Türkofi
sine gelmiştir. 

Enis Behiç şehrimizde 
Ödemiş ve Tire kazaların

daki sanayi müesseseleri s::ıhip
Jeri ile iş kanunu hükümleri 
hakkında görüşen lktısat Ve
kaleti iş dairesi müdürü Enis 
Behiç şehrimize dönmüştür. 
Enis Behiç burada tedkiklerine 
devam edecektir. 

Bir • 
şayıa 

a n 

östence 
Y o undan istifade 

m··mkündür 
lstanbuldan Köstence trans't 

yoliylc orta Avrupa şehirlerine 

tek konşimento ile nakledilecek 

eşyanın, hamulenin mikdarına 

göre yüz l:ilo başına Türk 
lirası olarak tabi olduğu ücret· 

Jer hakkında Türkofis tarafın
dan bir liste hazırlanmış ve 

alakadar bütün ihracatçılara 
gönderilmiştir. 

Bu tarifeye göre Köstence 

yoluyla nakledilecek muhtelif 

meyva, sebz.e, yün, yumurta 
afyon, palamut, tütün, halı 

üzüm ve incir diğer hatlar ta· 
rife1erinden daha ucuzdur. 

çıkardılar 

•• • y zu 
• a e mış Mü abaka imtihanı 5 Birinci 

Teşrin Pazartesi günü saat 
15 te Beyler sokağındaki parti 
merkezinde yapılacaktır. lzmir 
vilayetine bağlı ilçelerden müsa
baka imtihanına girmek istiyen
ler de ayni şarthcrı haiz olduk
ları takdirde ayni gün ve sa
atte imtihan edileceklerdir. 

~~~---------.-·-~--~~~ 

}(ız lisesi ola!l r1kek muallim mektebi binası 
lzmirde Ortamekteb ihtiyacı ( TALEBE YURDU 

tamamen temin edilmiştir.Orta- Cu:nhuriyet Halk Partisi na-
mekteplere müracaat eden ço- mına Türk Maarif Cemiyetinin 
cukların hepsi kabul edilmiş, lzmirdeki erkek talebe yurduna 
sınıf ve şubeler bu mevcudlara bu yıl da meccani talebe alı· 
göre tesbit edilmiştir. nacaktır. Haber aldığımıza göre 

Mülga Erkek Mua•lim mek- geçen ve evvelki yıllarda parti 
tebi binası Kız Lisesi binası namma meccanen yurda alın-
ittihaz edilmiştir. Bundan sonra mış olan talebe, bu yıl 
Kız Lisesi talebeleri Karataş- imtihanlarda muvaffak ola-
taki Erkek muallim mektebi rak sınıflarını geçmişler ise 

kayıdlarını yeniletdirmek su-
binasına devam edeceklerdir. retile tekrar yurda alma-
Kız lisesinin şubesi Karataş caklardır. Yurda yeniden .ve 
Ortamektebine nakledilmiştir. meccanen girmek istiyenler 
Kız lisesinin şimdiki binası Er- arasında müsabaka imtihanı 
kek lisesi emrine verilmiştir. yapılacaktır. Müsabaka imti-
Bir kısım talebeler bu binada hanında kazananlar parti na-
ders göreceklerdir. mına meccanen yurda nlınacak4 

Eski Karataş Ortamektebi, lardır. Bu işlerle ilğili bir zat 
Tilkilik semtindeki binaya kal- bu hususta bize şu malümatı 
dırılmışhr. Bu suretle Or amek- vermiştir: 
teb ihtiyacı tamamen temin Bu müsabaka imtihanına gi-
edilmiş oluyor. recek olanların haiz olması , ....... . 

Mensucat Makineleri 
Memlekete nasıl ithal edileceği bir 

kararname ile tesbit edildi 
Pamuk ipliği ve mensucatı 

makinelerinin teşviki sanayi 
kanunundan istifade ile mem
lekete ne suretle idhal edile
ceği hakkında Vekiller Hey
etince bir kararname çıkarıl

mış ve bu kararname şehri

mizdeki alakadarlara da teblig 
olunmuştur. 

Kararnameye göre, bu ma
kineler ve yedek parçaları es· 
kiden olduğ•J gibi umumi hü
kümlere göre, lktısad Vekale
tinin müsaadesile idhal edile
cektir. 

Bu makinelerden halen mü-

Tayinler 
Yeni ihdas edilen Izmir er

kek lisesi musiki stajiyerliğine 
Eyip, lzmir karalaş Türkçe 
öğretmeni Şazment Bergama 
orta mektebi Türkçe nıuallim
liğıne naklolunmuştur. 

esses fabrikalarda mevcut olup 
ta randman!arını kaybetmiş 

bulunan ve mües$esece yeni
lenmesi lüzumlu görülenler Ik
tısad, gümrük ve lnhisarlar 
vekaletinin mürakabesi altında 
memleket dışarısına çıkarılmak 
veyahut bu vekaletler tarafın
dan gönderilecek memurlardan 
müteşekkil heyet önilnde hurda 
haline getirilmek şartile yer
lerine ayni mikdarda yenileri
nin ithaline müsaade edile
cektir. 

Bu makineler gümrük resim
siz idhal edilecektir. 

Tütün takası 
Türkofise müracaat eden mü· 

him bir firma hususi takas 
suretiJe mühim miktarda tütün 
mübayaa etmek istediğini bil
dirmiştir. Türkofis lazımgelen 
teşebbüslerde bulunacaktır. 

···············································~······································· 

Koşular çok 
Vilayet Baytar 

zevkli olacak 
Müdürlüğünden: 

Bu pazar günü öğleden sonra KızılçuUu'da Koşualanında ya
pılacak Sonbahar atkoşularına çok değerli yüksek lrnnlı lngiliz 
ve Arab atları iştirak edecek ve koşular çok heyecanlı olacak- 1 

tır. Subaylar, bayanlar ve metebliler için duhuliye biletleri fiatı 
yarıya indirilmiştir. Mevsimin bu son ve zevkli eğlencesinden 

koşu yerinin temiı kır kahvesinden sayın halkımızın istifade et
S-2 

Bu şayiayı çıkaran ar üzüm fiat-
lerini baltalamak istiyenlerdir 

lzmir Kız talebe yurduna alı
nacak meccani kız talebe için 
aynca imtihan yapılacaktır. Kaç 
talebe alınacağı ve imtihan 
günü bilahara tesbit edilecek
tir. Yurda meccanen girmek 
istiyen kız talebeden aranan 
şartlar da, erkek talebelerden 
arananların aynıdır. 

lzmir Jisesini bitirip te üni
versiteye gitmek istiyen kız, 

erkek talebeden liseyi çok iyi 
derece bitirmiş olanlar ve fal<ir 
olduklarını bir mazbata ile 
tevsik ettirenler arasında da 
bir müsabaka imtihanı yapıla-

caktır. Müsabaka imtihanında 
muvaffak olanlar, üniversitede 
Parti namına okutturulması ka
rarlaştırılan talebe adedi gözö-
nünde tutularak Istanbuldaki 
Ege talebe yurduna meccanen 
nlınacaktır. 

Italya 
ile takas ınuaıııelc1cri 

ltalya ile yapılacak hususi 
takas muameleleri hakkında 
Vekiller heyetınce kabul edi
len kararname şehrimizdeki 
alakadarlara gelmiştir. Bu ka
rarnameye göre: 

1 - ltalya ile yapılacak hu· 
susi takas muameleleri hak
kındaki 9-5-934 tarihli ta
limatname ile vazedilmiş olan: 

"Takas tedkik heyetine veri
lecek beyannamede idhal olu
nacak maim nev'i mikdarı ve 
kıymeti ile ltalyadaki satıcının 
gösterilmesi;, mecburiyeti kal
dırt lmıştır. 

2 - Beyannameye satıcının 
ismi yerine ihracatçının isminin 
ve idhal edilecek mal hanesine 
de "anlaşma hükümlerine göre 
ltalyadan idhali caiz olan mal,, 
ibaresinin yazılması muvafık 
görülmüştür. 

Foto - l 'mi Asır 

Üziim }ial/cmıi ıakıb eden lktısad 
ı·rküı C! L.41. IJA 11 AR 

ihracatçılardan bazı mahdud 
zevatın üzüm fiatlerini düşür

mek için piyasada muhtelif 
şayialar çıkardıkları haber alın· 
mıştır. Bu ihracatçılar evvelce 
alivre satışlarda girişmiş olduk
ları düşük fiatli taahhüdler 
yüzünden yağmurlar sebebile 
üzüm rekoltesinin azalması ve 
fiatJerin yükselmesi dolayısile 
zarar etmişler ve yükselmiş 
olan üzüm fiatlerini düşürmek 
düşüncesile hareketlere başla
mışlardır. 

Haber aldığımıza göre bazı 
ihracatçıların piyasada çıkar
dıkları şayialar Almanya hü
kürr.etinin üzüm idhalitmı tah
did ettiği şeklindedir. 
• Resmi makamlardan yaptı-

ğımız tahkikata göre bu haber 
tamamen asılsızdır. Ve böyle 
bir şey vaki değildir. Yahıız 

' EL HAMRA TE~:;:N 1 
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Bugün yenı mevsımın ilk büyük filmi 

Gönül Dedikoduları 
MARTHA EGGERTH 

(~E<)RC Al,EK ANl)Ell - ~FELiKS 

JJll ESSA H'r' - ~:llNS1, \7 Elll~Bl~S 

Paramuat Jurnalda : ispanya dahili harbı V. S. 

Almanyada idhalatı kontrol bü· 
rosu tarafından pamuklara ya
pıldığı gibi üzümlere de fiat 
tesbit edildiği söyleniyor. Pa· 
muk fiatlerinin tesbiti, pamuk
Iarımızın Almanyaya idhaline 
sekte ve~mediği gibi üzümler 
için de böyle bir şey varsa 
Almanya'ya yapılacak üzüm 
sevkiyahna sekte vermiycceği 
tabiidir. . 

Bazı ticaret evlerinin Ke· 
mnlpaşa, Turgudlu ve diğer 
bazı üzüm mıntakalarında fiat
len düşürmek için bir iki gün 
mübayea memurlarını üzüm 
almaktan menettikleri ve sonra 
daha düşük fiatlerle ınübayeaya 
teşebbüste bulundukları da 
duyulmuştur. Fakat müstah· 
siJler düşük rekolte karşısında 
fiatlerin düşmesine ihtimal 
bulunmadığıoı düşünerek üzüm
lerini, teklif edilen fiatlere 
vermemişlerdir. MüstahsHin bu 
hareketi karşısında ticaret 
evleri yine eski fiatler üze
r;nden üzüm mübayaa ettir-
meğe başlamışlardır. 

lktısad vekili Celal Bayar 
şimal ve şark vilayetlerimizde 
tedkik seyahatıne çıkmış ol
makla beraber oradan telgrafla 
lzmir uzum piyasasını günü 
gününe takib etmektedir. Re
kolte vaziyeti karşısında üzüm 
fiatlerinin düşmesi ihtimali 
kat'iyyen yoktur. 

Taris üzüm lrnrumu müdür· 
lüğü de piyasada fiat tene12ü· 
Hine mani olacak tedbirler 
almıştır. Zaten fiatlerin daha 
da yüks~lmesi ümid edilmekte· 
dir. Fiat:eri düşürınek kasdile 
hareketleri görülecek olanlar 
hakkında tahkikat yapılacaktır. 

, Üzüm Kurumu imalathane· 
l sinde muhtelif tip üzümlerin 

çok nefis bir surette hazırlan· 
ması bu tip'.erin dış piyasalar· 
da fazla tutunmasını temiu 
etmiştir. Tariş tiplerinin hiçbi· 
rinde taş ve sair ecnebi mad· 
deleri yoktur. Bunları ayıkla· 
rcak için imalathanede yüzler· 
ce kadın çalıştırılmaktadır. 
Yakında Sovyet Rusyayıt 

mi.ihim mikdarda tariş tip1 

üzüm sevk ve ihraç edilecektir· 
imalathanede temizliğe ve 

mahsulün nefis bir şekilde ha· 
zırlanarak iyi ambalaj edilroe· 
sine ehemmiyet verilmektedir· 
Bazı ihracatçı'ar ise fazla işiı1 

maliyet fiatine tesir cdeccğİi11 

ileri sürerek tiplerini tariş tip• 
leri derecesinde işlememekte• 
<lirler. Onun için üzüm kururııtJ 
ayni zamanda üzüm i tandar• 
dizasyonuna doğr~ da gitmek· 
tcdir. 
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T.R.Arasın 
lvan Delbosla 

mülakatı 
- Başta1aJı I met sayJada -

aao bin milletdaşını 

doğru ve sulhperver bir 
siyasetle selimete çıka
racağını yazmaktadırlar. 

Maamafih Suriyenin mantıki 
ve adalete uygun bır polıtika 

takibinde ıstical edeceği de 
ümid edilmektedir. 

SURIYEDE ISY AN MI? 
lstanbul 25 (Hususi muha

birimizden) - Gelen bazı ha
berlere göre Suriye ile Fransa 
arasında imza edilen yeni mua
hede üzerine Lübnandan ayn
hb Suriyeye iltihak etmek is
tiyen Trablus Şamda isyan çık
nuştır. Bu haber henüz teey
yüd etmemiştir. 

BiR TEKLiF 
Bir gazete lskenderun ve An· 

takyada Türkiyenin mandası 

altında bir Türk muhtariyeti 
kurulmasını teklif ediyor. 
SURiYE HEYETi HALEPTE 

lstanbul 25 (Hususi muha
birimizden) - Suriye heyeti 
Toros ekspresiyle Halebe ha
reket etti.Heyet Şamda Vatani
ler tarafından büyük merasimle 
karşılanacaktır. 

Tayyareler 
Hususi bir imtihan 

geçiriyorlar 
Paris 25 ( A.A ) - Vinston 

Churchil Theatre Des Ambas-

sadearesc!e kalabalık bir sami
in müvacehesinde mühim bir 
nutuk söylemiştir. Mumaileyh 
ezcümle şöyle demiştir : 
-Demokrasiler Faşist devlet

lerin tayyare kuvvetlerine kar
ı• koyabilmek için tayyareleri· 
ne acilen buauıi bir imtihanda 
nıuvaffakıyetler göstermelidir
ler. Fransız ordusu dünyanın 
en kuvvetli ordusu, lngiliz do
nanması da dünyanan en kuv
•etli donanmasıdır. 

Fransız logiJiz dostlnğu ci
han sulhu için büyük işler gö
rebilir, bir siyaset takibetmesi 
lüzumunda ısrar etmiştir. 

Trakyada 
kooperatif işleri 

Edirne 25 (A.A)- Trakyada 
Yeni kurulan tarım kooperatif
lerinin sayısı 69 u bulmuştur. 
Trakyada eskiden mevcud 26 
kooperatifle birlikte tarım koo
Peratif lerinin yekunu yüze yak· 
la•mış oluyor. 

Çanakkalede 
çalışmalar 

Edirne, 25 (A.A) - Çanak· 
kalenin Kırkoz bataklığı kurut
illa işi hararetle devam etmek
tedir. Ukkinun sonunda batak· 
hlc akmış ve böylelikle 25,000 

dekar arazi kurutulmuş ola
e&ktar. Bu toprak.ar göçmen
lere verilecektir. 

Bolu da 
Parti kongresi 

O Bolu, 25 (A.A) - C. H. P. 
S cak kongreleri başladı. 15 
• 1 °nteşrine kadar kamun ve 
1 

çe kongreleri bitmiş olacaktır. 

Çankırıda 
Yer sarsmbsı devam 

ediyor 
.. . Çankırı, 25 ( A.A ) - Dün 
OgJedenberi il içinde dört defa 
Yer s z . arsıntısı daha olmuştur. 
ayıat yoktur. 

id Çankırı, 25 (l\.A) - Hususi 
are nam b' - 'f ı· · · ana ır numune çı t-

~gi ihdası genel meclisce ka
ll edilmiş ve tahsisat konul

~Uştur. Çiftliğin tesisine baş
•11ınııtar. 

Son Telgraf Haberleri ............ --~ ..... ~~--Gmf-
D r. Aras Romaya gidecek .. 1 Fransız 

Kabinesi toplandı 

Hariciye vekilimizin Rom~da Kont 
Ciyano ile görüşeceği haber veriliyor 

Paris 25 (Ö.R) - Kabine 
meclisi saat 14,30 dan 15,50ye 
kadar Matignon konağında 
toplanmıştır. Fenni taharriyat 
müsteşarı bayan Joliot-Turec 
istifasını vermiş ve yerine pro
fesör Jean Perrin tayin edil
miştir. Nazırlardan bazılan ya-

Belgrad, 25 (Yeni Asır) - Cenevreden bildiriliyor: 
Balkan antantı devletlerini temsil eden murahha~ heyetleri bugün Cenevrede Yunan başmurah

hasının nezdinde mühim bir toplantı yapmışlardır. Top 1< ı t ı ) :ı Türk ıye hariciye vekili doktor 
Tevfik Rüştü Aras riyaset etmiştir. 

rın sabah da Matignon kona
ğında Blumun riyasetinde top
lanacaklarmdan başvekil Ce
nevreye hareketini yarına talik 
etmiştir. 

Toplantıda Balkan antantının Akvam Cem yeti müıakeratıoda takip edecekleri s'yase:t hakkında 
kararlar verilmiştir. 

Belgrad, 'ıS (Yeni Asır) - Romadan bildiri'iyor : 
Türkiye dışişleri bakanı doktor Tevfik Rüştü Arasın Romaya geleceği ve ltalya hariciye nazırı 

kont Ciyano iJe müzakerelerde bulunacağı öğrenilmiştir. 

Saat 16 da nazırlar meclisi 
Eliza sarayında B. Lebrun'un 
riyasetinde toplanmıştır. Mü-
1akereler bili devam ediyor. 

........ 
Ge. V oroşilof söylüyor Bu toplantıda harici vaziyet 

tedkik edilmektedir. 

Titüiesko 

"Rusya, kapitalist dünyanın en büyük 
korkusudur. Kuvvetli olmalıyız .. ,, 

iyileşiyor 
Sant Moritz, 25 (Ô.R) -

Titüleskonun sıhhi vaziyeti 
salah kesbetmiştir. Saat, 20 de 
doktorlar şu raporu neşretmiş-

b• h )erdir: Kanın ve umumi vazi-'' Kız~} ordunun kuvveti ıze inşira veriyor. yetin salah hali devam etmek-
Moskova, 25 (A A) - Milli müdafaa komi- tedirler. tedir. Ziyaretler hala memnu 

1. h bulunmaktadır. seri Mareşal Voroşilof Moskova askeri mınta- Kuvvet ı ir Sovyet Rusya kapitalist dünyanın 
kası kuvvetlerinin yaptığı manevralarda söz en büyük korkusudur. Bu sebebden dolayi lnglliz krah nı,an verdi 
alarak ezcümle demiştir ki: daima hazır bir vaziyette bulunmalıyız. Elimiz- Atina 24 (A.A) - lngiltere 

kralı Yunanistan kralına Saint Gerek Moskovanın askeri mıntakası kuvvet- den geleni söyliyebilmek için daha pek çok 
Michel ve Saint Georges sını-

leri gerekse işçi ve köylü kıztl ordusu her sınıf çalışmamız lazımdır. Fakat şimdiden yüksek d 
hl b b 1 fmın büyük haç nişanını tev i 

düşmaoımız tarafından açılan sili ı ar a ısrar a sesle temin edebiliriz ki düşmana karşı koymaya etmiştir. 
ve bolşeviklere has enerji ile hazırlanmaktadır. ve düşmanın tecavüzü halinde Sovyet devletinin Polonyadan yahudl 
Kızıl ordu yabancı toprakları feth ve milletleri bize hediye etmiş olduğu teknik vasıtalarla muhacereti 
esir etmek için kurulmuş olmayan yegane ona mukavemet etmeğe hazırız. Varşova, 24 (A.A) _ Ara-
ordudur. Şimdiki halde Kızıl ordu o derecede tekamül larında 200 talebe bulunan 

Kızıl ordu sırf büyük proleter devletinin mü- etmiş ve harp hnırlığı ile o kadar meşguldür 700 yahudi muhaciri dün Filis-
dafaası için kurulmuştur. Sovyet Rusya şimdiye ki büyük vatanımızın bütün işçilerine büyük tine hareket etmişlerdir. Önü-
kadar şayanı nefret iftiralara maruz kalmışhr. Sosyalist eserlerini başarmaya rahat rahat müzdeki ay için muhaceret bü-
F akat her dakika müseJlah hücumlara da ma- devam edebileceklerini söyliyebiliriz. roları lngiliz otoritelerinden 
ruz kalabiliriz. Müt'!madiyen harba hazırlanan işçilerimiz kızıl köylü ve amele ordusunun Filistine muhaceret hakkında 
düşmanlarımız barbarca hareketlerinin kime iyi hazırlanmış ve talim görmüş kuvvetlerinin henüz btr mezuniyet almamış-
karşı müteveccih olacağını açıkça sö ·lemek- himayesi altında bulunmaktadırlar. lardır. 
................................................................................................................................................................................. 

•• 
Uç adliye_ müfettişi 

Belçika, ltalya 
hapishaneleri 

ve Almanyadaki 
tedkik edecektir 

lstanbul. 25 (Hususi muhabirimizden )-Adliye Ve kili Saracoğlu 
ŞCkrü lmrali adasında yapılan yeni hapishaneyi tedkik etmek 
üzere sabah lmraliye hareket etti. 

Roma, 25 (Hu'tusi) - lstanbulJan bildirildiğine göte adliye 
vekaletine mensup üç müfettiş ltalya, Belçika, Almanyada bir 
seyahat yaparak bu memleketlerin tevkifhanelerini ziyaret ede- · 
ceklerdir. 

Büyük Türk alimi lbnisinanın 900 ün-
cü ölüm yılı tesit olunacaktır 

lstanbul 25 (A.A)- Türk tarih kurumu bugünkü toplanhsmda 
büyük Türk alimi lbnisinanm 900 üncü ölüm yılanı tesit etmeye 
karar vermiştir. Bu münasebetle lbnisinanan tercilmeibali, şahsi· 
yeti, tıb ve felsefe alemindeki büyük mevkii, ilmin terakkisine 
hizmeti tebarüz ettirilecek, lbnisinanın gayri matbu ve henüz 
malum olmayan eserlerinden bir kısmı metin olarak neşroluna· 
caktır. 

Türk tarih kurumu bu işle meıgul olmak üzere profesör Şem· 
settin Günaltayın baıkanhğı altında daimi bir heyet teıkil et
miştir. 

Bütün Trakyada dün Ruam müca-
cadelesine sıkı bir surette başlandı 

Edirne 25 (A.A) - Trakyada Ruam mücadelesine başlanmış· 
tır. Trakya dışından gelecek bütün baytar ve küçük sağlak me· 

murları 25 E!'lulde işe başlamışlardır. Denemt": gurupları da dört 
bölgede çalışıyorlar. 

Ed:rne 25 (A.A) - Son iki ay içinde Trakyanın panayırları 
ve hayvan sergileri eyi şartlar altında devam ediyor. Yeni yıl 
nadas ziraati hemen her yerde başlamıştır. 

Afyon'da yapılmakta olan beş 
bin tonluk silo bitmek Üzeredir 

Afyon, 25 (A.A) - Şehrimizde yapılmakta olan beş bin 
tonluk silo bitmek üzeredir. Silo 40 metre yükseklikte bir bina 
olarak yükselmektedir. 

Afyon, 25 (A.A) - Önümüzdeki ağaç dikme mevsiminde 
halka dağıtılmak üzere vilayet fidanlağmda 105,000 fidan ve 
asma çubuğu hazırlanmıştır. Fidanlar bağcılara hazır aıılanmıf 
olarak verilecektir. 

Genç erkinıharplarımız 
Elli altı genç, büyük 11 

ordunun 
kadrosuna katıldılar 

lst;anbul, 25 ( Hususi muhabirimizden ) - Harp akademisini 
ikmal eden 56 kurmay subaya bugün merasimle diplomaları tevzi 
edildi. Bunlardan 33 ü kara, yedisi deniz, on altısı levazımdandır. 

Ankara, 25 ( Hususi muhabirimizden ) - Harbiye mektebinin 
Ankaraya nakli üzerine bugün Istanbuldan gelen harbiyeliler 
istasyonda merasimle karşılandılar. 

Alacahöyük hafriyatında yeniden 
bir mezar daha bulundu 

lstanbul, 25 ( A.A ) - Türk Tarih kurumunun Alaca höyük 
hafriyatında yeniden bakır devrine ait zengin bir mezar bulun
muştur. Sekiz buçuk metre derinlikte meydana çıkan ve asıl 

değerde yeni vesikalar veren bu mezar şimdiye kadar bulunmuş 
olanların en iyi muhafaza edilenidir. 

Taşlarla çevrili olan mezar odası ağaç ve kerpiçle kapalıdır. 
Ağaç tavan üstünde kurban edilen hayvanların başı ile ayak 
kemikleri altında dizleri büyük iskelet yanında altın, gümüş, 
zinet eşyası, geyik heykeli, güneş kursu altmış santim kutrunda 
büyük bir bakır kap ve diğer eserler bu mezardan çıkan vesi.: 
kalar arasındadır. Bu yeni eserle Alacahöyilk hafriyatı arkeoloji 
ileminde gittikçe ehemmiyetli bir mevki alma1'tadır. 

TAYYARE Sineması 
TELEFON 3UH 

Bu hafta senenin en büyük filmi ve sinema .... emınm 
en yüksek san'atkarları bir arada 

1 - ilahlar Eğleniyor 
Hanry Grat - Armand Bernard - Jeane Boltel 

tarafından temsil edilen fevkalade kahkahalı büyük komedi 

2 - KIRMIZI ÇiÇEK 
FQınsız ihtilalikebirine ait çok heyecanlı, çok nefis 

tarihi bir film 
Ayrıca : Paramont Dünya Havadisleri filmi 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
SEANS SAATLARI 

Hergün 3 - 6,30 - 1 O da Karınızı Çiçek 4,30 ve 8 de 
ilahlar Eğleniyor. Cumartesi ve Pazar günleri saat 1 de 
ilahlar Eğleniyor filmi ile başlar. 

B e,ıer konferansı yerine --·-·-
Mussolini 

Ronıada bir konfe
rans toplıyacak 

•••••••••••• 
Maksad Avrupa siyase-

tini ele aımakllr 
Paris, 25 (Ö.R) - "Pro!res 

de Lyon., gezctesi \ıl illetler 

cemiyetinin IV'u solininin gö-

züne giremediğini ve ltalyanın 

güçlükleri kolaylaştırmak için 
bir şey yapmıyacağını yazıyor. 

" DepP.che du Centre " her 
şeye rağmen, Almanya, Ja
ponyaya imtisalen milletler cem-
iyetinden çekilerek bu mies
seseyi yıkmağa karar vermez· 
den önce Italyanm çok diişü
neceSi'ini ümid ediyor. 

"Petit Provençal,. gazetesine 
göre de Milletler cemiyetinin 
istikbalinde o kadar kork.Ja-
cak birşey yoktur. ltalya bil
hassa Akdenizd~ kendi.ine 
karşı bir cephe kurulmasından 

korkmaktadır. 
Roma, 25 (Ö.R) - iki ltal

yan tebaasının katli münase• 
betiyle Romanın Madride bir 
ültimatom gönderdiği haberi 
hakkında burada hiçbir malu
mat yoktur. 

Cenevre, 25 (Ö.R) - Litin 
Amerika devletleri konseyinde 
inhilal eden azalığa Boli•yayı 

biricik namzed göstermeğe ka
rar vermişlerdir. 

Paris 25 (Ô.R) - "Matin,. 
gazetesine göre cenubi Ame
rika devletleri Burgos iayan 
hükumetini tanımak niyetinde 
olduklarım Milletler cemiyetine 
bildireceklerdir. Diğer cihetten 
lspanyol de!egesinin nutku çok 

şiddetli olursa cenubi Amerika 
murahhasları asamble celsesini 
terk edeceklerdir. 

Paris, 25 (Ö.R) - Havas 
Ajansı bildiriyor: Ne Fransız 

delegasyonu, ne de Fransa 
Negüsün kendi ihtiyarile asam-

bledeki murahhaslarını çekme
ğe kendisini ikua için müdahale 
etmemişlerdir. 

Ayni Ajans Italyanın Millet
ler cemiyeti azahğmdan iıtifa 

etmiyeceğini temin ediyor. 
Paris, 25 (Ö.R) - 11 Figaro" 

gazetesine göre, B. Muısolini 

Beşler konferansından vazge
çilmesini, bunun yerine Rus-

ya da dahil olduğu halde bitün 
büyük devletlerin iştirikile 

Romada bir konferans yapıl

masını Londraya teklif etmiş

tir. Maksad Avrupa siyasetinin 
idaresini Cenevreden almaktıl'. 
Budapeşte 25 (A.A) - Ha

beş heyeti murahhasasanm 
asambleye kabul edilmesi Ma
car salahiyetdar mahafilinde 

birinci derecede ehemmiyeti 
haiz bir meRele olarak telakki 

edilmektedir. Bu kararın ciddi 
neticeler tevlid edecek bir buh
ran açmakta olduğu ve ltalya 
Milletler cemiyetinden çekildi-
ği takdirde Macaristanın da 
Milletler cemiyetine karşı olan 

hattı hareketini değiştirmek 

mecburiyetinde kalacağı beyan 
olunmaktadır. 

Hollarıda 
Alman-ltalyan blok•ına 

rücu edl .. or 
Amsterdam, 25 ( A. A ) -

Telgraf gazetesi son Cenevre 
hadiselerini tedkik ederek 
Milletler cemiyetinin sulhu ko
ruyacak yerde karışıklıklar ve 
gerginlikler ihdas ettiği ni ya
zarak diyor ki: 

ltalya ve Almanyanm Taz
iyeti bugün Fransanm vaziye
tinden çok daha kuvvetlidir. 
Binaenaleyh Holanda t. iki 
devleti gücendirecek bir aya
setten ictinap etmektedir. 
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Doktorlar tHemlnde 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 

lzmirden lstanbula akın 

Dr. H. Esad bunun 
sebeblerini anlatıyor 
Bazı Istanbul doktorlarının 

hareket tarzları 
-1 

Bukaç senedir izmir<ie vaktilıaii 
mlJsaui olan bazı lıastala1tn lıemm 
tedavi içın lstanbuldakı arkadaşlan

mıza koştukları f!Örıiliıvor ve /Ju key
fiyet f!Ündm f!Üne kökleşen bir zıJıni
yet meselesi fıalınl alıvor. 

Evvela pek müstesna vak' atar içiJt 
vakı olan. ve şimdi çık/aşan bu /stan
bala mıitacaat neoen ıleri {!elıyor. 

Kanaatıme eöre banan bazı sebepleri 
vaıt . .'ır; 

1 - Jzmirde /ıaimler arasında 
bazan teşlıis ve tedavi lıasaslannda 
i/ıtıi4/lar zalıura. 

2 - lstanbaldaki şöhıetli pratj,. 
siyen doktorlata büyük bır ilımad. 

3 - Jstanbalda teşhise yardım 

etkalr. vasıtaların lzmirdeltılerıün da
lıa mükemmel olduğu lıakkında bır 

kanaatın mcvcud olması. 
4 • l'aküıtenın mütalıassıs pro

/es/Jrlerinin çok yüksek doktorlar oldu
ğuna dair izlıan ha/Jt.fa hilsıl olan 
bir kanaat. 

5 -- Burada lıastalanan bazı 

doktor arkadaşlanmızın kendilerini 
tedavi ettirmek ıçin /sfanbala f!lfme
/Lrıntn halk üzerinde lıdstl ettif!i lıa
sasi tesu. 

6 - Sinirli lıastaların ver de/fiş· 

tirmekle ivıltk bulacak/an hususunda, 
çok doğw, bır itıkat. 

Bunlardan başka bir sebeb varsa 
ona da bılenlrr ılô~·e etsuıler. 

Şimdi bu sebebleri biraz 
inceliyelim. 

1 - lzmirde hazan bir has
talığın gerek teşhisi ve gerek 
tedavisinde, doktorlar arasında 
fikir ihtilafları zuhur ediyor. 
Bu heryerde olan şeydir. Aca
ba lstanbuldaki mütahassısların 
daima, teşhis ve tedavide, itti
fak ettikleri kesretle vaki midir? 

Birinin ak dediğine kara di
yecek kadar itiraz zihniyeti ta
şımayan insanlar arasında dahi 
daima görüş ve düşünüş fark
ları olabilir. Meşhur Fransız 
bikjyesinde olduğu gibi rafa
dan yumurtayı başından mı 
yoksa yuvarlak tarafından mı 
yimeğe başlamalı kabilinden 
münakaşalar heryerde olagan 
şeylerdir. Fakat nasıl yenmeğe 
başlanırsa başlansın yenilecek 
olan yumurtadır. Her yiğitin 

bir yoğurt yeyişi olduğu gibi .• 
Binaenaleyh sırf bunun için 
lstanbula giden baKtaların bü
yük bir istifade edecekleri 
şüphelidir. 

2 - lstanbulun meşhur pra
tisyenleri de buradaki doktor
ların çıktığı mektebden yetiş
mişler buradakilerin de bazıla
rı onların bir kısmı gibi Avru
pada okumuşlardır. Binaena
leyh herhangi bir sebeble 

lstanbulda yerleşmiş olanların 

buradaki arkadaşlarından da
ha kudretli, daha zeki olduk
larını kabul etmek akıl ve man
tık ile telif edilecek şey de· 
ğildir. Yalnız şu var ki lstan
bul büyük bir şehir olduğun

dan oradaki hekimlerin adedi 

fazladır. Hasta biri olmazsa 
ötekine, o da olmazsa daha 

başka birine müracaat edebi
lir. Bazı hastaların :ı:ihniyeti o 
kadar gariptir ki ne kadar çok 
hekime muayene olunurlarsa 
hastalıklarının o kadar iyi an
laşılacağını sanırlar. Bunun ne 

kadar zararlı bir hareket oldu
ğunu bazı akıllı hastalar işin 

sonunda anlamaktadırlar. 

3 - Teşhise yardım edecek 
vasıtalara gelince: Burada da 
çok iyi rontkenciler, mükem
mel laboratuvarcılar vardır. 

Burada bulunmıyan bazı va
sıtalara lüzum görüldüğü za

man hastalarımızın mali kud
reti müsaid olanlarını biz ken
dimiz lstanbula göndeririz. 

Rontkenci arkadaşlarımızın 
şube.erindeki 1alahiyetleri ls

tanbuldakilerin hiçbirinden aşa
ğı olmadığı şununla sabittir 

ki filimleri raporları Pariste, 
Vıyanada daima takdir olun

maktadır. Laboratuvarcı arka
daşlarımız da lstanbuldakilerin 
hiçbirinden aşağı değildirler. 

4 - Fakülte hocalarının ba
zıları daima uğraştıkları şube· 

!erinde hakikaten çok mukte
dirdirler. içlerinde alemşümul 

birer mevki sahibi olanlar da 
vardır. ilen kendi hesabıma 

Akil Muhtar'ı Avrupadaki en 
namlı profesörlerle bir görü

rüm. Eski hocamız operatör 
Cemil Topuzlu'nun dünyanın 

en büyük cerrahi hocalarının 
derecesinde ve belki de bazı 

hususlarda onlardan yüksek 
olduğuna kanaatim vardır. Pa
riste birkaç sene evvel tanımış 
olduğum dünyanın en maruf 
cerrahlarından profesör ( Sar
dennois hocamııdan bahseder
ken C'estuu tres grand chiru
rgien double O'un cliniuen ) 
demişti. 

" Yani hem çok büyük cer
rah hemde büyuk hekim, iki 
kat profesör demektir ,.. 

KANLI EL 
----, 
AS 
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Arada sırada birbirlerine takılan gözleri derin bir 
kinle p rhyor ve Cavanırı vücudunda dinleniyordu 

Bir az sonra bir bağırma 
daha işatiler. Karşıdan, orma
nın kenarında birisi göründü. 
Arkasında iki kişi daha vardı. 

- Cava, vallahi Cava!.. 
Evet gelen Cava idi. 

Arkadan Blak'ın 
dayanmış birisi daha 
Kalagan dikkatle baktı. 

ko:una 
vardı. 

- Ah San Şun da burada! 
Cavayı görünce sevinçle par

lıyan Noranın gözleri Çinli kızı 
görünce birdenbire bu:utlandı. 
Andi Kalagan bütün dikkatile 
gelenlere bakmakta olduğun
dan karde~inin yüıünde husule 

Gelenler yaklaşmışlardı. 
- Cava, Cava, nasılsın? 
- Demir gibi, maşaallah sen 

de fena değilsin Andi. Ve No
raya baktı. lkısinin de gözleri 
birleşti. Bir saniye bakıştılar. 
Cava Kalagaca dönerek anlattı: 

- San Şunu güçlükle kur
tardım. Görseydiniz ne zorluk 
çektim. Saa~lerce uğraştım.Bir 
an geldi ki ümidimi kesmiştim. 

- Acaba ötekiler nerede? 
- Allah bilir. 
C:ıva başını kaldı dı, Etra

fına bakındı. 

- Ümit 1.derim ki Robjo-

TENi A~IK 

DOM GECE VE GUNDUz TAYYARE TAARRUZLARINA 

~~~Ş.' ..... !~!:·.~~~ .... ~~~!.!~~~ ... !t.'!.~ ... !:~~.~.~~ .... ~~.~!.I 

Tayyareler, · taarruzlarında beyaz 
duman neşreden bir mayi attılar 

Gaz maskeli itfaiye ve Kızılay imdat kolları ve gaz 
temizleyiciler her tarafta dolaştılar 

- Baştaratı buınri nvtada
larına yardım eım:1'ıerdir. Ha
kikaten tehlüke karşısında imiş 
gibi cadde ve meydanlar
da bulunan halk koşuşarak 

çatı altlarına ve ağaç dip
lerine saklanmışlardır. Cad· 
deler ve sokaklar bir dakika 
içind<! bomboş kalmıştır. 

iki dakika devam eden dü
dük ve korne seslerinden sonra 
şehir tamamen sessiz bir hal 
almış ve niifus sayımı gününe 
benzer bir manzara arzetmişti. 

ikinci Kordonda bazı tica
rethanelerin önünde bulunan 
yük arabalarının sokağa terk
edilmiş oldukları göze çarpı
yordu. Taksi otomobilleri bile 
ağacın altına ve gölge yerlere 
çekilmişlerdi. Tramvay araba
ları, otobüsler bile durmuşlar
dı. Yalnız iskeleler arasında 
işliyen vapurlar yollarına de
vam ediyorlardı. 

işte bu sırada değerli itfaiye 
memurlarımızı faaliyete geçmiş 
bir halde gö ı üyoruz. itfaiye 
grubu kumandanı lbrabim va
zife başına geçerek grub amir
lerinin maskelerini takmalarını 
emretmiş ve tıpkı hakiki bir 
düşman baskınında yapılacak 
hazırlığın örneği tecrübe edil
miştır. Aradan iki dakika geç
meden tayyarelerimiz şehir 

üzerinde taarruı vaziyetinde 
görünmüştür. 

Şehrin tenha ve insansız so-

Kültiirpark 
Her zaman açıktır 

Kültürpark belediye tarafın
dan daimi surette halkın isti

fades:ne açık bulundurulmak· 
tadır. Halkın Kültürparkı ko
layca gezmesi ve orada eğ.len

mesi için kordon otobüsleri 
Alsancağa gidiş ve gelişlerinde 

fuarın açık bulunduğu zaman· 
!arda olduğu gibi Kültürparka 
uğrıyacaklardır. Kültürpark ak
şam Üzerleri çok kalabalık ol
maktadır. 

Bergama cezaevi 
Bergamada yeni yaptırılacak 

modern cezaevinin inşasına ya

kında başlanacaktır. Yapılan 
keşifoamesine nararan yeni 
cezaevi 47 bin liraya çıkacak
tır. inşaat münakasasının açıl
ması için Adliye Vekaletinden 
gelecek olan tahsisat beklen· 
mektedir. 

~ 

- Uyle o:acak. Liikin ara-
mızda deniz olduktan sonra 
neye yarar? 

- Deniz olsun, dağ olsun 
meram ettikten sonra ne ehem
miyeti var. Bir kayık yaparız. 

Yavaş yavaş Kalaganın eski 
oturduğu yere vardılar. Cava 
kolundaki genç kızı yere ate
şin yanına bıraktı. 

San şun belli ki çok yorgun
du, olduğu yerde derin 
bir uykuya daldı. Hepsi otur
dular. Ortalığa derin sessiz'ik 
çöktü. Saatlerce böyle kendi 
hallerinde kaldılar. 
Öğleden sonra hep beraber 

kalktı!ar. San Şun ve Kalagan 
oldukça iyilf'şmiş!erdi. Bera
berce adayı dolaşmağa çıktılar. 
iki genç kız ayrı ayrı ilerli
yorlardı. Arada sırada birbir
lerine takılan gözleri derin bir 
kinle parlıyor ve Cavanın hey
betli vücudunda dinleniyordu. 
Yavaş yavaş ilerliyorlardı. 

Yolda türlü yiyeceğe rastgel-

kaklarında artık derin bir 
sükunet havası hakim olmakta 
idi. Tayyareler şehrin üzerinde 
dolaşırken beyaz duman neşre
den bir maddeler atmıştır. işte 

bu anda itfaiye merkezindeki 
tarassut memurunun alarm işa
retine uyularak itfaiye otomo
billeri işaret edilen yerlere son 
sür'atle gitmeye başlamıştır. 

itfaiye otomobillerini sıhhi 
imdat otomobilleri takib etmiş
tir. Eşrefpaşa, Güzelyalı, Kah
ramanlar itfaiye grupları işaret 
edilen yerlerde faaliyet göste
riyorlar. Polis noktaları, bele
diye zabıta teşkilatı en ufak 
bir yanlışlığa mahal kalmama
sı için vazifeleri başlarında 
idiler. 

Kızılayın imdat kollariyle 
her sosyetenin can kurtaran 
ve gaz tem ,zleyici memurları 

faaliyet halinde idiler. Verile· 
cek direktifi ıri bekliyorlardı. 
Beyaz dumanların göründüğü 
yerde itfaiye teşkilatı gereken 
hazırlık tecrübelerini büyük bir 
muvffakıyetle başarıyordu. 

Gündüz denemesi saat 10 u 
yirmi beş geçe sona ermiş, teh
lüke kalmadığı işareti yine va
linin telefonla Kadife kalesine 
verdiği emir üzı~rine atılan 
ikinci topla ilan edilmiş ve şe
hir bir anda tekrar harekete 
gelmiş ve umumi hayat başla
mıştır. 

GECE DENEMELERi 
Dün geceki denemeler de çok 

Zeytinyağı 
Fiatleri iyi gidiyor 

Geçen hafta üzüm fiatlerin
de görülen ve elli santimden 
1,25 kt•ruş arasındaki fiat yük

sekliği son günlerde bunun ak
si olarak tenezzül etmiştir. Fa

k at üzüm fiatlerinin daha yük
seleceği muhakkak addedil
mektedir. 

incir satışları normal bir 
şekilde devam etmekte
dir. Piyasada sabunluk zeytin 
yağı hiç kalmamıştır. Yeni 
mahsül zeytinyağları henüz pi
yasaya gelmemiştir. Yakında 

gelmesi beklenmektedir. Zey
tinyağı fiatleri iyi gidiyor. Pa

lamut mahsulü de henüz piya
sanın ihtiyacına yetecek dere· 
cede gelmemektedir. 

Palamut mıntakalannda is· 
tihsa1ata devam olunmaktadır. 

burada her şeyin yetişmesini 
kabil kılıyordu. Akşam üstü 
hava kararıncıya kadar dolaş• 
tılar, tam alaca karanlıkta ada
nın öbür tarafındaki sahili kap
lıyan yüksek kayalıklara var• 
mışlardı. Cavacak yüksek bir 
kayanın üstüne çıktı. Ellerile 
gözlerine siper alarak etrafa 
baktı. 

- Vay canına!. 
- Cavanın arkasından gel-

mekte olan Kalagan sordu: 
- Ne oluyor Cava? 
- Bak, bak Kalagan. 
Kalagan Ca vanın yanına tır

mandı. Cavanın parmağile gös
terdiği istikamete, denize doğru 
baktı. 

KARŞI KARŞIYA 
Adanın kalabalık sahilindeki 

küçük Koy'da sahilden yarım 
mil mesafede küçük zarif bir 
gemi, daha doğrusu büyük bir 
buhar motörü demirlemişti. Sa
hille gemi arasında Adaya 
d~ğru bir kalabalık ilerliyordu. 

muvaffakıyetli olmuştur, Saat 
ona beş dakika kala atılan 

işaret topu ile, ışıklar maske
lenmiş; belediye tenviratı, de
nemelerin muvaffakıyeti için 
tamamen söndürUlmüştdr. Bu 
sırada fabrikalar ve vapurlar 
dUdükler çalmıştır. 

Dün geceki alarma maskeli 
itfaiyecileri hamil iiç ateş ma

kinesi iştirak etmiştir. Birinci 
takım lkiçeşmelik ve kestelli 

caddelerini takiben hükumet 
önünden Alsancağa, ikinci ta
kım Birinci Kordonu takiben 

hükumet önünden Güzelyalıya 
ve oradan geri dönerek Alsan

cak ve Kahramanlara; üçlincü 
takım Gazi bulvarını takiben 
Kemer, Keçeciler içinden it
faiye merkezine dönmlişlerdir. 
Tayyarelerin şehrin üzerine 
yaptıkları taarruz denemesinde 

birinci işaret tabancası 21,8 de 
itfaiye merkezinin üzerine 
doğru düşmüştür. ikincisi de 
21,9 da Darağaç - Mersinli 
arasına atılmıştır. Üçüncüsü 
Karşıyaka istikametine atıl
mıştır. 

Bıı tecrübeler esnasında çok 
heyecanlı sahneler de olmuştur. 
Tecrübeler saat onu çeyrek 
geçe neticelenmiştir. Gerek 
taaruuz şekilleri, gerek müda
dafaa tertibatı cidden güzel 
organize edilmişti. 

Abidin Ege 
Ziraat mektebinde 

tedkikler yapb 
Şehrimizde bulunan ve zirai 

tedkikler yapan Ziraat Umum 
Müdürü Abidin Ege dün ziraat 
mektebine giderek bağcılık, 
şarapçılık, zeytincilik vesaire 
şubelerini gezmiş ve mektepte 
lzmirdeki ziraat teşkilatı mü
dürlerinin iştirak ile yapılan top
lantıya reislik etmiştir. Bu top
lantıda mektebin ve vilayetin 
ziraat işlerindeki içtiyaçları 

üzerinde ehemmiyetle durul
muş ve müsababelerde bulu
nu:muştur. 

Kemalpaşada 
Cumaovasının Kemalpaşa 

caddesinde Selaheddin oA"lu 18 
yaşlarında Mustafa arabadan 
düşerek başından ağır surette 
yaralanmıştır. Yaralı lzmir 
Memleket hastanesine kaldırıl· 
mışhr. 

Kalagan gözleriyle biraz daha 
ilerisini araştırdı. Ufukta ta 
ilerilerde sıra Rıra sayısız ada
cıklar dizilm · şti • 

Dikkat edince bu adalardan 
birinin en yüksek yerinde top 
halinde bir grup hurma ağacı 
gördü. 

- Cava bak işte aradığımız 
ada 1 

- Evet, fakat gelen kayığa 
baksana bunlar muhakkak Njio 
Van Osterdik ve şürekası olsa 
gerek. Fakat ne haltetmeğe 
buraya geliyorlar. Adayı şaşır
mış olamazlar. 

- Belki su arıyorlar. 
- Su " Beş hurma ada-

sı., nda da var •. Belki birisini 
arı} orlardır. Fakat kimi acaba? 

- Bunu birimiz gidih anlasa 
bari. 

- Doğru, fakat cümle yarım 
kaldı. Bu sırada kumsalda bir 
kadın çığlığı işitildi. Bunu her 
halde kayıktakiler de duymuş 
olacaklar ki daha kuvvetle kü
reğe sarıldılar. 

r-

Lik 
Maçlarına devam 

ediliyor 
Pazar gUnU şlld finali 

yapıl cakbr 
1935 - 936 senesi lzmir lik 

birinciliklerine aid oynanmadan 
kalan maçların programını dün 
akşam toplanan lik heyeti ha• 
zırlamıştır. 

Buca - Karşıyaka, Altay -
Burnava 4 birinci teşrin tari
hinde, Buca - Demirspor, Ege
spor - Altay 11 birinci teşrinde, 
Altınordu-Göztepe 18 birind 
teşrinde, Buca - Göztepe·Alh· 
nordu K.S.K 25 biriuci teşrin 
tarihinde karşılaşacaklardır. 

Önümüzdeki pazar gllnü 
Altay-lzmirspor takımları ara• 
sında şild maçlarının finali 
yapılacaktır. 

Bu maçın hakemi Mustafa 
(Altınordu) dur. Yan hakem
liğini Kadri (Buca) yapacaktır. . 

Ehli hayvan sergisi 
16 Birinci Teşrinde Burna• 

vada Ziraat mektebi bahçesin· 
de yarış ve ıslah encümeninin 
ehli hayvan sergisi açılacaktır. 
Sergide iki gün puvantaj ame
liyesi yapılacak ve 18 birinci 
Teşrinde, sergiye hayvanlarını 
iştirak ettirenlere mükafatları 
dağıtılacaktır. Sergi program• 
!arı bütün köylere gönderil
miştir. Buseneki ehli hayvan 
sergisinin çok alakalı olacağı 

tahmin edilmektedir. 

Yunan tütün rekoltesi 
Şehrimizdeki alakadarlara 

gelen malumata göre Yunani~
tan tütün reko'tesi son yağ· 
murlardan ehemmiyetli nisbette 
zarar görmüştür. Bu sene ha
valar yüzünden Yunanistan tü
tünleri kalite itibariyle zaten 
bozuktu. 

••••••• = 

Yunan seyahları 
meselesi 

Yunanistan halkından harice 
seyahat edecek o!anlara mah
ıuıı yeni bir vergi ihdas edil· 
diği şehr' mizdeki alakadarlara 
gelen malumattan anlaşılmıştır. 
Milli ekonominin korunması 
maksadile çıkarılan muvakkat 
bir kanuna göre Yunanistan· 
dan çıkan her şahıs yirmi bin 
drahmi vergiye tabi tutula• 
caktır. 

Hariçte okuyacak talebe ile 
ihracat tacirleri ve memleket 
haricinde tedavisi laıımgelen 
hastalar yalnız beş bin drahmi 
vergi ile mükellef olacaklardır. 

Ecnebi tebaası ve memurlar• 
la diğer bazı eşhas bu vergi
den maafdır. 

Dil bayramı 
Dünkü sayımızda " Dil bay

ramı., hakkında yazdığımız yatı 

bir yanlışlık yüzünden " Mual· 
lim tayin!eri,. yazısının sonuna 
girmiştir. itizar ederiz. 

Zabıta haberleri: 
Yangın 

Kadiriye mahallesinin Şav· 
laka sokağında Haticenin evin• 
de mangaldan sıçrıyan kıvıl· 
cımlardan kapı arkasındaki 
kağıd µarçalarınm ateş alması 
yüzünden yangın çıkmışsa da 
yelişilerek söndürülmüştür. 

Garib hiddet 
Damlacıkla ALbas ağa so· 

kağında lzmirli Yakub, karısı 
Emine ile geçinemediğinden 
kızmış ve eşyalarını kapı önüne 
çıkararak yakmış ve yine ken• 
disi söndürmüştür. Yakub tu· 
tutmuştur. 

Kavga 
lkiçeşmelikte Gündüz soka• 

ğında fırında çalışan Niyazi ve 
Ferid arasında bir alacak yii• 
zünden kavga çıkmış, F eridin 
kardeşi Selaheddin ve arkadaş• 
Süleyman Niyazinin kafasııı~ 
yarmışlardır. Zabıtaca hepsi 

tutulmu tur. 
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Bilbao ve Santander şehirlerinin teslimi için G. 
Franko'nun verdiği mühlet gece yarısı bitmiştir 

rimlerin de tec.ıiye olunac.ağı 

hakkında teminat vermiştir. 
Saint Jean De Luz 25(A.A)

Nasyonalist telsiz postaların· 
dan bildirildiğine göre milli 
kuvvetler bugün Bilbao cephe· 
sinde blrçok yerleri işgal et· 
ınişler ve şehrin kapılarına 
dayanmışlardır. Burada şiddetli 
bir muharebe olması muhte· 
meldir. 

Markisist kuvvetlere silah ve 
cephane yetiştirmek için içinde 
geceli gündüzlü çalışan lspan· 
yanın en büyük silah fabrika· 
!arından biri burada bulunmak· 
tadır. Diğer tarafta albay 
Y ange kolunun pişdarları T o
ledo kapılarında Markisistlerle 
çok şiddetli bir muharebeye 
tutuşmuş bulunmaktadır. 
Şimdiye kadar Alkazarın 

müdafilerine erzak atmaya 
muvaffak olan tayyareler bu· 
gün beyannameler atarak tah
lislerinin pek yakın olduğunu 
bildirmiştir. 

Madrid' de komünist partisi 
halka beyannameler dağıtarak 
vaziyetin çok vahim olduğunu 
ve binaenaleyh Madrid'e karşı 
yapılacak bir taarruzu durdur· 
mak için hazırlanmak lazımgel· 
diğini bildirmiştir. 

OVİEDO CEBHESINDE 
Saint Lean De Luz 25 (A.A) 

Bur~os askeri hükümeti tara· 
fından teblig edildiğine göre, 
Oviedoda bulunan Nasyonalist 
kavvetler bir çıkış hareketi 
yapmışlar ve markisist müfre· 
zeyi hezimete uğratmışlardır. 

Diğer taraftan nasyonalist 
kuhvetler Santander yolu üze· 
rinı\e mühim bir nokta olan 
ltus mevkiini ele geçirmişler· 
dir. 

Burgos radyosu Bılbıo ve 
Santander halkına hitaben bir 
beyanname neşrederek bunları 
teslim olmaya davet etmiştir. 

Ayni zamanda Bilbaoda bu· 
lunmakta olan beynelmilel kı· 
zılhaç murahhasına da şehire 

pek yakınd 'l taarruz edilece· 
ğinden oradan ayrılması bildi
rilmiştir. 

Toledo cephesiııde Markisist 
kuvvetler bugün öğleden sonra 
Nasyonalistlere karşı taarruza 
geçmişlersede lopçu ateşiyle 

püskürtülmüslerdir. 
ALMA!\! MEh'.TEBINE 

TAARRUZ 
Alikante, 25 (A.A) - Mar· 

Yazan : Tok Dil 

G z çen sayının 
hullsası 

•••••••••••••••••• 
l\ı,11adsız .• köyü11fin sıcak bit 

!!İİ11ii11d•: f;'/dt'rdrn Akyakalı oğlll 
kiiyıirı yaztıı:11ıılıı ıırıımağa (alışır· 

krıı Katurıoif/ıı [!diyor. l(atıwoif/11 
/,fa!l/ı11/ ıııii/tiisiiııdeız mtkt11p alılı
J!ı111 ı·t• kı·111/Jlrıi11i çağırdıklaıını 

sılı·lıı·üı. /111 abu llaı·ılaı o[fllll'f a 
''iiıii .. ,ntt!r :..1ıdivoılar. 

Yanlarındaki damın üstüne 
bul~u~luk, kaynamış buğday 
serılmış, kuruınağa bırakıl· 
ınıştı. Yamru, yumru, iki sırığa 
çakılı yine yamru, yumru odun· 
lar an a 1 bir merdiven· 

T 

Quada11ama aplıesinde lıükı2nıetçileıin 
kisist milialer Madriddeki Al· 
man iş cephesi binasına ve 
Alman mektebine zorla gire· 
rek taharriyatta bulunmuşlar 
ve ele geçirdikleri vesaiki alıp 
götürmüşlerdir. 

Alman konsolosu keyfiyeti 
şiddetle protesto etmiş ve Al
man menafiinin daha müessir 

zapfttfikleıi Oımata'dan bir [!Öıünüş 
bir tarzda himayesini ve alı
nan vesaik ve eşyanın iadesini 
Madrid bükümetinden iste· 
miştir. 

Madrid dış bakanlığı bu ta
harriyatın resmi makamatın 
emri ile 'apılmadığını söylemiş, 
tarziye vermiş, Alman menafii
nin himaye edileceği ve mile-

Moskova, 25 (A.A) - Tas Ajansı bıldiriyor: 
Sovyetler birliğinder. ispanyaya silah gönderildiğine dair Vol• 

kişer Beobahter gazetesi tarafından uydurulan haberi mevzuu 
bahseden lzvestiya gezt.tesi diyor ki: 

"Almanya ve Italya lspanyol iisi generalleri kafi mikdarda silah 
ve cephaneye malik oluncaya kadar bu devletler tarafından 
yapılan yardımlazın geçit yeri olan Portekizle müşterek hududu 
korudukları vakıta kadar ademi müdahale ittifakının imzasını 
geciktirmişlerdir. Asilere karşı kendilerini cesaretle müdafaa 
eden lspanyol şehirleri tebdili kıyafet etmiş olan ltalyan ve Al
man pilotları tarafından idare edilen ltalyan ve Alman bombar· 
dıman tayyarelerinin hücumuna maruz kalmaktadırlar. işte taın 
bu sıradadır ki, Volkişer Beobahter ~azetesi sözde Barselon 
limanına 200 Sovyet tayyaresi ile 70,000 tüfenk geldiği hakkında 
büyük bir yalan uydurmuş bulunmaktadır. 

Mussolini, Fransız emniyet paktı 
siyasetini akim bırakacak 

Paris 25 (A.A)- Bütün gazeteler asamblenin son kararından 
sonra Mussolininin Fransız emniyet paktı siyasetini akim bıraka· 
cak tedbirlere müracaat edip etmiyeceği meselesiyle endişeli bir 
tarzda meşgul olmaktadır. 

T emps gazetesi bilhassa bu nokta üzerinde durarak Italyanın 
Milletler cemiyetinden çekilmemesi için elden gelenin yapılması 
zaruri olduğunu, bunun birinci derecede ehemmiyeti haiz bir 
mesele teşkil ettiğini yazıyor. Ve Cenevre hadiseleri her 
halde beynelmilel buhranı vahim bir tarzda _arttıracaktır, diyor. 

Tefrika No: 2 

tavanındaki kalın kirişlı:r ara
sına kırlangıçlar yuva yapmış· 
!ardı. Bir iki kırlangıç efeler· 
den korkarak uçuştular. 

Evde kimseler yoktu, Akya
kalı, Katırcıyı karanlık ve seı in 
bir odaya soktu. 

Asmaklara asılmış kavunla
rın kokularına garkolan oda
nın ortasında, başının altına 

kakmalı bir yastık almış, altın· 
daki seccade üstüne serilip, 
serpilmiş yatan Haydaroğlunun 
bıri bir tarafına, biri bir tara· 
fına ge ti, uyandırdılar .. 

• 
tura oğuştura, burnundan nefes 
alarak ikisini de dinledi. 

Yerinden kalkınıp, dönerek 
diz çöken Haydaroğlu: 

- Anladın amma, herifin 
oğlu bizi lstanbula çekip de 
bu zamana dek alt edemediği 
efelerimizi sehpaya çekmesin, 
bu bir oy\ın olmasın .. Dedi. 

Akyakalı atıldı: 
- Katırcıya ben de böyle 

dedim amma, hayır diyor. 
Katırcı: 

- Derim ya .. O softa bo
zuntusuna inanırım .. 

Burgo~ 25 (Ô.R - Asilerin 
umuıni ka rargahı Toledo iize· 
rir.c iler! harckefnin sür'atle 
devam etti• ini ve Alkazar mah· 
surlarının yakında yardım gö
receklerini bildirmiştir. 

Roma, 25 (Ö.R) - Santan
der ve Bilbao şehirlerinin tes
lim olması için general Franko 
tarafından verilen ü!timatorn 
müddeti dün gece yarısında 

bitmi~t:r. 
Burgos ihilerin biıtün cebhc 

üzerinde ilerlediklerini bildiri
yor. Bu haberlere göre To'edo 
tecrid edilmek üzere ımış. 

Madridde dehşet hüküm stirii
yormuş. 

Sevil, 25 (Ö.R) - Asi Ge· 
neral Molayı öldürmeğe teşeb
büs eden, fakat muvaffak ola· 
mı yan bir Fransız komünisti 
tevkif edilmiştir. 

Roma, 25 (Ô R) - Pariste 
çıkan " Action Francais .. va· 
ziyetin Madrid için fena bir 
şekil aldığını sanıyor. Bu ga· 
zeteye göre, milisler Fransaya 
3 Potez tayyaresi sipariş et· 
mişlerdir. 

A. Cem1yetinden 
çekilmiyecek 

Londra, 25 (A.A) - Bütün 
gazete er Milletler Cemiyetinin 
Habeş delegasyonu hakkındaki 
kararında meşgul olmıya de
vam etmektedirler. Gazeteler 
umumiyet itibarile Mussoliııinin 
cemiyetten çekilmiyecı:ği ka
naatini beslemektedirler. 

Cenevredeki intiha 
Cenevre, 25 (A.A)- Cenev

redeki umumi intıba Mussoli
ninin Milletler Cemiyetine kar· 
şı düşüncesizce hareket etmi
yeceği ve ltalyanın cemiyeti 
terketmiyeceği merkezindedir. 

Bir suikasd 
Belgrad, 25 (A.A) - Hükü

met mı:b'uslarından Bogdan 
dün gece gizlenmiş birkaç 
meçhul şahıs tarafından taban· 
ca ile ateş edilerek ağır su· 
rette yaralanmıştır. Bogdan 
ümidsiz bir halde hastaneye 
kaldırılmıştır. 

- Neden olduğunu siz de 
şimdi anlarsınız. Bakın din
leyin .. 

- Söyle bakalım .. 
- Sultan denilen deli lbra-

him milletini düşünüyor mu? 
- Hayır .. 
- .Şu gezdiğimiz Anadolu-

nun her semtinde ah!ar bölük 
bölük göğe çıkıyor. Delinin 
etrafında kadınlar var, bele, 
kendi menfaatini gözeten vezir 
Ahmet paşa haini.. Gayri siz 
varın düşünün nicedir onun 
saltanatı, üstesine, anası Kösem 
sultanı, karısı Tarhan hatunu, 
oğlu Mehmedi saraydan koğdu. 
Kösem kahbesi Müftü ile birlik, 
Müftü de ağalarla birlik .. Hep
si de Padişaha düşman, vez'r 
Ahmed paşa da onlara düşman. 
iki taraf gizli gizli birbirlerile 
uğraşıyorlar, Bizim katlimize 
ferman veren deli Sultan, fa
kat bizden fayda görmek isti
yen de deli sultanın düşmanları 
ve yakınları .. Şu halde bizi ça· 
· ran Sultanın dü manı olduk· 

!Ilkönce ussolininin va 
ziyetini anlamak istiyor. 

~\,a_....;s;_.,. ,.. 

Nazı re Faşist aıkadaştıgı Hı/Ur 

Londra 24 (A.A) - Beılin 1 
hüküm~ti lngaiz sualnamesine 
henüz hiçbir cevab vermemiştir. 
B. H.tlerin hattı hareketini, B. 
Mussolininin hatı hareketi ne 
olacığını ö • rend.ikten sonra 
tayin edece i ·~nnolunmakta· 

clır. 
iyi ma ümat almakta olan 

mahafil lngiltercnin Almanya
ya göndermiş olduğu notada 
Lokarno misakından müstakil 
olarak garbi Avrupaya aid 
hususi bir hava misakı akdi 
teklifinde bulunmuş olduğunu 
beyan etmektedirler. 

lngiltere daha ziyade hava· 
!arda olduğu gibi karalarda da 
zımanlar vücuda getırilmesi 

teklifindı: bulunmuştur. 
lngiliz teklifi yardım hare· 

ketinin Milletler cemiyeti kon· 
seyinin vereceği bir karar 
üzerine yapılması şeklindedir. 

/tatrarı laşıst lıeıetı atasında 

Parlamento mabafili bu tek
liflerden Almanyanın memnun 
kalac.ağından şüphe etmekte
dir. Çünkü Almanya Cenevre 
müessesesinden uzak kalmak 
istemektedir. 

Uverp.ıl. 24 (A.A) - Libe· 
ral saylav Graham Vhite Av· 
rupıının ve Kolonilerin vaziyeti 
hakkında bir söylev vermiştir. 
Graham Vbite göre, lngiltere, 
Fransa, Portekiz ve ltalyanın 

vasi Kolonilere sahib olan ye· 
gane devlet olma'arı sulh da· 
vasına hizmet etmektedir. 

B. Vbite Almanya ve diğer 
memleketlerin koloni hakkın
daki dileklerini tetkike memur 
beynelmilel bir komitenin teş
kilini teklif etmektedir. 

B. Vbite Milletler cemiyetinin 
tensik edileı ek bu meselede 
önayak olmasını istemektedir. 

Milletler cemiyeti asamblesi 

Dünkü toplantıda altı 
reis vekili seçmiştir .•. 
Cenevre 25 ( Ö. R ) - Mil

letler cemiyeti asamblesi dün 
altı reis vekili seçm:ştir. Bun· 
!arın kazandıkları rey midkarı 
şöyledir: intihabata iştirak eden 
51 devlet üzerinden : 

Fransa 41 rey, ltalya 32, in· 
giltere 47, Yugoslavya 44, Ka
nada 39, Sovyet Rusya 35 rey 
alarak reis vekilliğine seçil
mişlerdir. 

Cenevre, 25 (Ö.R)-Asamble 
bürosunun ilk içtimaında Fran· 
sa hariciye nazırı Delbos, si· 
lahsı:zlanma konferansı bürosu· 
nun içtimaa davetini teklif ni· 
yetinde olduğunu bildirmiştir. 

Fransa başvekili Blum tarafın· 
dan "Fransanın beynelmilel bir 
kontrol tesisi şartiyle silahların 
umumi tahdidi fikrini hiçbir 

tan keri onların bize hiyaneti 
olur mu? 

- Belki Sultana yaranırız da 
göze gireriz diye, bizi hile ile 
çağırıb, işte sen nice ferman
larla bu işi yaptıramadın biz 
bunu becerdik diye boynumuzu 
teslim ederlerse .. 

- Hiç ı~ ummam, çünkü deli 
lbrahimi tahttan indirmek mera· 
mındalar .. Hem canım, ben size 
Istanbula gittiğimin, gördüğü· 

mün, geçirdiğimin hikayesini 
açmadım mı? 

Katırcı sustu, üçü bir sessiz
ce düşünmeğe vardılar. Katır
cı bir aralık sordu : 

- Bana kalırsa acele yola 
çıkmalı. 

Haydaroğlu ayağa kalktı: 

- Sen bilirsin Katırcı, ben 
canımdan korkmam, hani kar
şıma ordu çıksa merdce kavga 
ederim, lakin kahbeliğe de sö
züm yok. 

- Brak bu evhamı .. 
- Öyle ise tophyalım kı· 

zanları, yola çıkalım .. 

suretle terketmediği., hakkın· 

da yapılan beyanatın ilk fıili 
teyidi olan bu ihbar derin bir 
alaka uyandırmıştır. Yvon 
Delbos tarafından Fransız si· 
yasetinin tasrihi için Cumartesi 
günü yapılacak beyanat sabır· 
sızlıkla beklenmektedir. 

Cenevre, 25 (A.Al-Asamb· 
lenin hukuk komitesi Milletler 
cemiyeti konseyinin kaç aza
dan mürekkep olacağı mese· 
lesini muvakkaten halletmiş ve 
gelecek üç sene için gayri da
imi azalık mikdarını dokuzdan 
onbire çıkarmıştır. Bu suretle 
şimdiye kadar tatbik edilen 
mıntaka usulü yüzünden kon
seyden hariç kalmış olan Asya 
ve Avrupa memleketleri de 
konseyde temsil edileceklerdir. 

Katırcı da ayaklandı: 
- Yolcu yolunda gerek. 

Davete gitmek lazım.. Hadi 
bakalım .. Hak yolumuzu düz 
gün etsin, ne var bir görelim 
lstanbulda ... 

* • • 
Efelerin kafilesi köylerden 

topladıkları ağalar, yiğitlerle 
iki bin kişilik bir ordu halinde 
Istanbula doğru akıyordu. Yol· 
!ar, efelerin şenlik ve şelare· 

tiyle dolu, gökler silahlannın 

hedefi, dağlar şarkılarının ma'· 
kesi idi. Geçtikleri yerlere bi
rer fener ala}I geçiyormuş

casına şenlik saçıyorlar, ara· 
!arına katılanlar, efe kafilesini 
çoğaltanlar bile oluyordu. 

Kafile az gitmiş, uz gitmiş, 
dere, tepe düzgitmiş, lzmit 
köylerine yaklaşmışlardı. 

lzmit köylerinin büyük ve 
zengin bir nahiy~sine girerken, 
yeşil ağaçlar arasından bir sürü 
halk, atlarına b:nmiş naralar 
atarak efelere karşı yürümü~· 
!erdi. 

- ._<...cJ/lll ltU -



Sahife s 'fENI ASIR 

Bir facianın on safhası 
Alkazarda hayat kalmadı. Hükllmet 

ordusu lkazarı işgal etmişdir 

Alkazar yanarkm (f>ari siivar mulzahırinitı çektıgi bir resim) 
Madrid 25 (Ö.R)- Dahiliye uğrıyarak çekilmişlerdir. Tay- vetlerinin bu gece gösterdik-

nezareti tebJig ediyor: Tayya- yareler kaçan asileri bombardı- leri faaJiyet bugün için geniş 
reler asilerin elinde bulunan man etmişlerdir. Merkezde mikyasta bir hareket vukubu· 
Terno istihkamını bombardı· Arama yolundaki asi mevkileri lacağını göstermektedir. 
man etmişlerdir. Hükumet tay- bombalanmıştır. 120 asi teslim Başbakan Caballaro dün ye-
yareleri asilerin elinde inşa ha· olmuştur. Tolovera cephesinde niden Toledoya gitmiş ve ora· 
Jinde bulunan Kanorye kruva- düşman mevzileri bombardıman daki hükumet kuvvetleri ku-
zörü üzerine 250 kiloluk bir edilmiştir. Diğer cebhelerde mandanlariyle görüşmüştür. 
bomba atmışlar ve üst güver- kayde değer bir şey yoktur. Başbakan Toledo cebhesini de 
lesini tabrib etmişlerdir. Valo- Paris 24 (A.A) - Toledoda gezdikten sonra Madride dön-
dolid şimendifer battı bombar- vaziyet değişmemiştir. Alka- müş, hadiselerin tarzı cereya-
dıman edilmiş ve bir kilomet- zar'da Nasyonalist müdafilerin nından memnun olduğunu sör 
relik kısmı tahrib edilmiştir. terkettiği kısımda Markisist lemiştir. 
Hükümet tayyareleri mühimmat makamatı müdafilerin çıkar- Madrid, 24 (A.A) - Dün 
yüklü bir asi trenine bombaJar makta oldukları El Alkazar hükümet tarafından neşredil-
atarak tahrib etmişlerdir. adlı gazetenin bir nüshasını miş olan bir tebligde A!kazar 

Aragoo cephesinde hükfı· ele geçirmişlerdir. Bunlann tel- ve Toledonun halkçılar cebhesi 
metçiler düşman mevzilerine sizle memleketin hf'r tarafında milisleri tarafından kamilen iş-
hücum etmişlerdir. Asiler mev- olup bitenlerden mükemmel gal edilmiş otduğu bildirilmek-
kilerini terketmişlerdir. Cenup· surette haberdar oldukları an- tedir. 
ta Montero mıntakasında iki )aşılmıştır. B. Largo KabaJlero Toledo-
ıaat süren bir muharebe neti- Havasın Toledodan aldığı ya gitmiş ve hükumet kuvvet-
cesinde asiler mühim zayiata bir habere göre, hükumet kuv- Jerini tebrik etmiştir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

fspanyo} cephelerinde 1 Isı:>.anya'daki 
.. ~ . 1 mucadele 

Hukumet kuvvetlerı muvaffakıyetten Demokra~l~I~ -aklbeıını 
muvaffakıyete koşuyorlar tayfn edecek 

Madrid, 25 (A.A) - Tale
vera cephesinde hükumet 
kuvvetleri dündenberi 30 kilo-

Paris, 25 (Hususi) - " Hu-
1 albay Narvonun kumandası al- manite ,, gazatesi yazıyor: Is-

tında bulunan hükumet kuvvet- panyadaki mücadele Avrupa 

metre ilerlemişlerdir. Yarı res
mi haberlere göre, hükumet 
kuvvetleri biri T alevera yak
laşan diğeri Magueda yakınin
de bulunan iki cebhe üzerin-

leri Taleveraya yaklaşmaktadır. demokrasisinin akıbetini tayin 
Hükumet tayyareleriqin Ovi- edecek ve sulhun muhafaza 

edo şehrine karşa yapmakta ediJib edilmiyeceğini göstere-
oldukları bombardıman devam cektir. Tolovera cephesinde, 
etmektedir. Şehrin sukutu ya- şimalde ve Bask memleketinde 

den hareket etmektedirler. 
Madrid, 25 ( A.A ) - Sala

hiyettar mahafil Reisicumur 
Azananın istifası şayialarını 
saçma ve uydurma diye tavsif 
etmektedir. 

Resmen bildirildiğine göre, 

kındır. 

Saint Jean De Luz, 25 (A.A) 
Burgostan verilen bir tebligde 
onbeş gün içinde Madrid hü· 
kiimetine aid 22 tayyare dü-
şürülmüştür. Ayni müddet zar
fında Nasyonalistler ancak iki 
tayyare kaybetmişlerdir. 
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Semiha için evlenmek, ana olmak, bir erkeğe 
karşı vazifeli bulunmak, onun yUzUne gülmek, 

. nihayet çocuk sahibi olmak imkiinsız şeyler •• 

Semiha öyle pozör ki her hangi 
bir erkeği teshir etmiye muk
tedir .. Güzel olmadığını, hatta 
kanaatkar bir erkeği bile faz
laca memnun edemiyeceğini bi
liyorum. Fakat onun bu nok
sanını cinsi cazibesi tamamh-
yor. Mesela o bakışlariyle, du
ruşiyle, saçlarını mühmel bir 
şekilde arkaya atmasiyle ru-
hundaki hüviyeti meydana vu· 
ruyor.. Zaten Semiha benim 
nazarımda elle tutulmıyan, gözle 
görülmiyen, anlatmıyan ve an
lamak istemiyen bir şey .. 

- Tıokı bir Zümrüt anka, 

değil mi ef endiro ? 
- Bu kadar bile değil.. Hiç. 

değilse ressamlar Zümrüt an
kayı tahayyül etmesini b;lerek 
f ırçaJarından birşeyler çıkar-

mağa muvaffak oluyorlar. Me
sela ben Semiha hakkında en 
acemi bir ressam kadar bile 
birşey bilemiyorum. Semiha 
nedir .. Orta boylu mu, hayır .. 
Uzun boylu mu, hayır .. Güzel 
mi, hayır.. Çirkin mi, hayır .. 
Ne sorsanız, ortaya nasıl bir 
istifham flrlatsanız muayyen ve 
müsbet bir cevap vermeniz 
imkansızdır. 

demokrasinin talii ve bütün 
dünya işçi kitlelerinin istikbali 

.!_ayin edilmektedir. 
Hltlercl gençlik 

Roma 25 (Ö.R) - Italyayı 
ziyaret eden Hitlerci gençlik 
teşkilata reisi Mussolini tarafın
dan kabul edilmiştir. 

Yalnız bir nokta üzerinde 
onun hakkında kafi kararım 
vardır .. Semiha tanıdığım, ta· 
nımadığım bütün genç kızlar 
içerisind-! en fazla gururunu 
muhafaza edeni ve en iyi se
vişmesini bilenidir.Onun yalnız 
aşk yapmak ve erkekleri avut· 
mak için yaratıldığını söylersem 
en doğru hükmü vermiş olu· 
rum. Fakat şu da muhakkak 
ki Semihanın bir çok kızlara 
tercih ettiğim bir meziyeti 
var.. o zaaflarını gizlemekle 
ve ilk rastladığı insana dudak
larını uzatmamakla bir çokla· 
rından daha iyi ve makul ha
reket ediyor. 

Nuşin bu sırada bir vesile 
icat ederek oniarı yalnız bırak
mı~tı. Y ahda nefis bir gece 
hüküm sürüyor; sular sahili 
hafif okşamalarla kamçılıyordu. 
Böyle hir anda, gecenin tatlı 
serinliğini adeta içerek konu
şuyorlardı. Necla konuştu: 

Bir az münasebetsiz am· 
ma.. Bana bir iki saat içinde 

Ronıa 
Cenevreye şiddetle 

hücum ediyor 

cenevrede oynanan kome
di bir masl(arahk olmuş 

Milano, 25 (A.A) - Gaze
telere göre bu karar Avrupa· 
da hükümferma olan karışıkh
ğı artırmaktan başka bir neti
ceye varmıyacaktır. 

Yarı resmi Popolo D'italia 
gazetesi Habeşlerin asambleye 
kabulü haberini (Milletler ce
miyeti esaretin milmessillerine 
hoş geldiniz) diyor. Serlevhası 
altında neşrediyor. Ve Fransız, 
lngiliz gazeteleri tarafından 
ileri sürülen fikirlere işaret 
ettikten sonra diyor ki, Ce
nevre müessesesi kararı Fransa 
ve lngilterenin haysiyetlerine 
karşı mühim bir darbe teşkil 
eder. 

Mesagero gazetesi Cenevre
de oynanan komedinin artık 
bir maskaralık olduğunu yaz
makta ve ltalyanın cemiyetten 
çıkmasının Avrupa meseleleri
nin halli hususunda yeni yeni 
müşkülat doğuracağmı ilave 
etmektedir. 

Kırk arap 
lnglllz bombalarlyle öldU 

Kudüs, 25 ( A .A ) - Arap 
ve lngiliz kuvvetleri arasında 
40 arabın lngiliz tayyareleri 
tarafından atılan bombalarla 
öldüğü ve yaralandığı ve diğer 

üç. arabın da lngiliz askerleri 
tarafından öldürüldüğü söylen
mektedir. 

Şimendifer kazası 
Paris, 25 (Ö.R) - Lurd şi• 

mendifer kazası hakkında ya-

pılan tahkikat bir telefon me
murunun yapılan bir ihbarı 

yanlış tefsir ederek mes'uliyet 
altına girdiğini göstermiştir. 

Sıhhi vaziyeti hasebile memur 
serbest bırakılmışbr. 16 ölü-
den onüçünün hüviyeti tesbit 
edHmiştir. Birçok yaralılar va
him vaziyette bulunuyorlar. 

Alman dışbakanı 
Budapeşteden 
Berlln'e döndU 

Budapeşte, 25 (A.A) - Al
man dış bakanı Von Neurath 
ve zevcesi Peşte'de beş günlük 
bir ikametgahtan sonra bugün 
hususi bir tayyare ile Berlin'e 
hareket etmiştir. Naib amiral 
Horti kendisine Macar liyakat 
nişanının birinci rütbesini ver
miştir. 
Bei;lkada halk cephesi 

Brüksel 25 (A.A)- Belçika 
amele umumi meclisinin kararı 
hilafına olarak Brüksel fede
rasyonu bir halk cephesi ku· 
rulması lehinde karar vermiştir. 

fazlaca yüz verdiginiz için ce
saret edip soracağım: 

"Semihayla evlenmiye niye· 
tiniz var mı ? 

Semih o kadar sarsılmıştı ki, 
birgün böyle bir sualle karşı
laşacağını ve buna cevab ver
mek mecburiyetinde kalacağını 
hiç te tahmin etmemişti. Semi
hayla tanıştığına, onu ciddi bir 
alakayla sevdiğine, nihayet ona 
zımnen de olsa birçok şeyler 
vadettiğine göre· herhalde 
böyle bir sualin müsbet ceva
bını çekinmeden vermek mev
kiinde kalacaktı. 

Başını kaldıran Semih Nec· 
lanın uzun uzun kendisini ted
kik ettiğini ve cevabına inti
zarda bulunduğunu görmüştü. 
Acı acı gülümsiyerek konuştu: 

- Hayır Necla, dedi. Size 
Necla diye hitab ettiğimden 
dolayı beni mazur göreceğinizi 
ümid etmek isterdim. Bu biraz 
da muhitimin verdiği bir alış
kanlık.. Ne diyordum ... 

Ben Semiha ile evlenme .. i 

2e EylOl ıea 

Çin - Japon gerginliği 

Müzakerelerin kesildi 
haberi tekzib edildi 

Londra, 25 (Hususi)-Reuter 
ajansının Şanghaydan istihba· 
rına göre Çin - Japon gergin
liği vahametini muhafaza et
mekle beraber Japon otorite
leri vahim hiçbir tedbire giriş
memişlerdir. 

ve Sapei bölgelerinde devr 
gezmekte iseler de münaka 
kesilmiş değildir. Çin ma 
matı busabah Sapei'nin Jap 
lar tarafından işgalini Ja 
general konsolosluğu nezdin 
protesto etmişlerdir. 

Hanken istasyoll tt 

Hanken mahallelerinde Japon 
devriyeleri doJaşmağa devam 
ediyorlar. Mitralyöz ve zırhlı 
otomobiller Japon mahallesinde 
sıralanmışlardır. Şanghaydaki 
Japon deniz kuvvetlerine ku
manda eden amiral maksa
dının Japon tebaasını hi· 
maye elduğunu bildirmiştir. 

Çin hükıimetijapon askerlerinin 
Çin toprağındaki faaliyetini 
protesto etmiştir. Japonlar pro
testoyu kabul etmemişlerdir. 

Japon sefareti Çin ile müzake-
relerin kesildiğini tekzib et
miştir. Japonlar Çin hüküm eti
ni Japon aleyhdan kaynaşma
yı. Japon menafiine dokunan 
kaçakçılığı men ve izale edecek 
tedbirler almağa mecbur etmek 
için tazyik yapmaktadırlar. Ja
ponların fikrince bütün bu kay- 1 

naşmanıo merkezi cenubi Çin
de bulunmaktadır. 

Şanghay, 24 (A.A) - Vazi
yet hali gergindir. Japon de
niz askerleri el'an Hongkev 

Hankov hadisesi üzerine 
ponyadan buraya sevkedi 
500 kişilik takviye kıt' ası 

gün gelmiştir. 
Şanghay, 25 (Ö.R)-Han 

mahallesindeki hadise çıkm 
dan önce Japonyadan y 
çıkarıldığı bildirilmiş olan 
pon takviye kıtaatı gelmiş 

en büyük bir gizlilikle kar 
çıkarılmıştır. Buna rağmen b 
ların bin kadar deniz efrad 
dan ibaret olduğu zannediliy 

Japon amiralı ahaliyi sü 
neti muhafaza etmeğe da 
eden bir beyanname neşr 
miştir. 

Tokyo, 25 (A.A)- Son hah 
lere göre Japon hükumeti N 
kindeki büyük elçisine 
işleri bakanı Sanco ile yapt 
mülakatta müzakereleri hır 
mak fakat Nankinde kal 
emrini vermiştir. 

Hükumet mareşal Şank 
Şek ile mümkün olduğu ka 
çabuk temas etmek lazımg 
diğini büyük elçiJiğe bildirmi 

Almanya daha dokuz askeri fır 
teşkil etmeğe karar verdi 

Bertin, 25 ( Ö.R ) - Ecnebi ateşemiliterlerine Almanyan 
altısı garb hududları için olmak üzere daha sekiz yeni fır 

teşkil edileceği bildirilmiştir. 

Alman gazeteleri ltalyan - Habeş meselesini istismar eder 
Milletler Cemiyetine, Sovyet Rusyaya ve Litvinofa hücuma 
vam ediyorlar. Cenevre müessesesini Moskovaya tabi bir a 
olmakla itham ediyorlar. Bununla beraber bu gazeteler lngil 
renin vaziyetinden endişededirler. 

" Frankforter Zeytung ,, lngiliz siyasetini mühim ve anlaş 

maz diye tavsif etmektedir. 

kat'iyyen hatırımdan geçirme
dim. Hatta böyle bir sualle 
bir gün karşılaşacağımı bile 
tahmin etmemiştioı. Semiha 
kimdir, evlenilecek, mes'ud 
olunacak, yuva kurulacak bir 
insan mı? Ona alakasını vad
eden insanın mes'ud olmasına, 
ciddi bir yuva kurmasına ihti
mal verilebilir mi? 

Semiha evlenecek ha? O, 
bütün bukalemunluğuna rağmen 
bir gün bir erkekle hayatını 

ortaklaştırmaya ra2ı olacak ha .. 
Çok tuhaf bu.. Semiha evlenir 
mi ? Semihanın hayatına karış
mak felaketine uğrıyan erkek 
mes'ud olabilir mi? Saadet ve 
Seroiha adları, bit gün yanya-
na gelmek imkanını bulacak
lar mı ? Bunlar çok müdhiş is· 
tifbamlardır? 

Faraza ben bir gün Semi
hayla evlensem, hayatımı onun 
hayatına ortak etsem ne ola
cak? Çok eminim ki ben bütün 
ümidlerimi ve hayallerimi bağ

uva en hafif bir 

rüzgar önünde çöküveren 
man evlerine benzeyecektı 

Semihayı ne kadar arzulıy 
saın, onunla yaşamanm, ha 
iki saat bir arada bulunma 
müşkiilabm da takdir ediy: 
rum. 

- Şu halde, neden konuş 
yor sunuz? 

- Neden mi? Onu muhak 
me edemiyorum bile .. Semiha 
neden konuşulur. Olsa olsa aş 
yapmak, beraberce bir arac 
bulunmak ve bol bol müteess 
olmak içın .. Bir gün bana Sı 
mibanın evlenmiye karar verd 
ğini haber vero;;eler, onun d• 
lirdiğine hükmeder ve evle 
neceği erkeğe bol bol acırııı 

o, öyle bir meçhuller al« 
mi ki yanına yaklaşanla 
hislerinden uzaklaşmak mec 
buriyetinde kalırlar. Tel 
lükeli bir uçurum kenaru 
da insan neler hissederse, be 
de Semihanın yanında ayı 
şeyleri hissederim. 
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Bu sırada Pardayan epeyce 
uzaklaşmaşb. Acele etmeksizia 
Sen nehrine kadar indi. Fakat 
salcı yatmlş oldağundan bil
mecburiye köprüden geçmek 
icab ediyordu. 

Sarraf dükkanlannın cm
rında bulunduğundan dolaJI 
P011tojuj •• ....,._ ba
Jik k&prldea ~eceldi. 

Te1if11zca gezinerek Tample 
doğra yür6y6p otel Da Meme
ye ........ zaman saat da 11 ..... 

Hariçten g6riiaüte nazaran 
11 ı skta ta..lresia 1IJUChaia zan
ı' dlı. Pmcere CHllarmdaa 
hiPir aydaalak g6riUmiyordu. 

Paruyaa konatm ehafım 
dolafb. Arka cilaetinde, kiler
lik n asalet alameti olarak 
ebah daftda muhat bir bahçe 
mevcut olnğ9a• 99velcedea 
bilirdi. "0 devirde Pariste bu
lanan miteaddit belaçele,in et
nh çillerle çevıildiğiDdeıı du
varla muhat bahçeler asalet 
alameti addoluauyorda." 

llatiyar luard oğlunun büe 
mu.ban takdiri olan bir ma
haret Te çeYiklikle hemen du
vara tırmandı. 

Bahçeye nazır kilerin kap•
sına gelince, hançerile kilitleri 
açmak izere zorlamağa başladı. 
GIN&ti9iace ikmal ettiği bu 
it tam w aaat aiirdii. 

Pardayan kapıyı açtığı za
man gece yansı olmuştu. 

Bir saniye sonra konağın 
içine girdi. Evvelce burada ika
met ettiği esnada konağın iç 
teıkilitını liyıkiyle öğrendiği 
için gözü kapalı olaıak ıeze
bileceğindea emin idi. 

KileıiD öniüıdeki dehlizi, ma
bud mahzea kap•auı lnıhln
duğu koridoru geçti. Ve bu· 
rada vaktiyle geçirdiği büyiik 
bir mücadeleyi hatırlayarak 

gilldü. 
Konağın ön kısmına gelmiıti; 

geoit bir merdivenden birinci 
lrata çıktı. BlyBk koridora ge
~ tnr kapmn ininde dar
du. Buradan itibar.en dik dl 
Daniaylin husulli clairai bafla
yordu. 

- Acaba burada mı? Yok• 
değil mi?.. Burada ise yalnız 
mı? 

ihtiyar asker keacli, kendine 
bu sözleri mmldudı. Korkt.· 
ğuna zabib oluD1D11mn, YÜcuda
nun bir kıh bile titremiyordu. 
Fakat hayahnın tebl6kede ol
duğunu da unutmıyonLa. 

Her ne hal ise arbk ite bar 
ladıkl diye mmlclaadı. Ve ka
pana kapah. ohab olmadığını 
anlamak için kolunu uzattı. 

Aym zamatla, bu k•p ke11-
diliğindea ~alarak eliade bir 
lpfc oldağu llalde Marqal dl 
Damoyil ırörindi. Sakin bir 
aeale: 

- Vay) Misyi Pardayan 
ha! Zannedersem, beni arıyor· 
sunuz deiil mi? Ôyıe ise lüt-

cek bazı aiihim şeyler vardır. 
Dedi. 

- Eğer beni aradığıntzdan 
haberim olmut olaydı; kapla
nmı karmak zahmetinden sizi 
kurtarmıt o1urdum. Bu ka· 
dar zahmeti ihtiyar ettiğinizden · 
dolayı pek miiteessifim. 

- Monseny&r, pek ilicewap
sını~ kilitlerinizi mifküJitsız 
açbğıma emin olanuz. 

- Ha! Evet... lti,ad. 
- Eh! Monsenylr, insan ik-

tidan nisbetinde bl,le işler 
g&rebilir. Kimi kilitleri, kimi 
d~ iasaa kalplerini açar. 

- Reca edea;m. içeri siri
niz. 

Pardayan tereddttt eseri gös
termiye.rek içeri girdi. Mareşal 
da kapayl kapadı. 

Her ikisi de genit bir ma
beya oclastnda bulunuyorlardı. 

Bu odanın birkaç kapısı vardı. 
Biri mareta1ın samimi dostlarını 
kabul ettiği hususi odaya ~e
çen kapı idi; Damovil; Parda
yanı bu kapıdan aokmwstu. 

Elindeki ış~ ocaj'm üstüne 
koyarak bu garib ziyaretciye 
bir koltuk sandal,esi gösteTdi. 
BitMeklif sandalyeye otura• 
Pardayan: 

- Ya, demek ki beni bek
liyordunuz öyle mi monsen1ör? 
Dedi. 

- Mösyö dö Paıdayan bir 
gün olup ta buraya geleceğinizi 
biliyordum. Sizin gibi bir ad11-
mm viirudona daima intizar 
etmek icabeder. Her ikimizin 
de bulunduğumuz bal ve meY. 
ki icabı olarak er geç beni ge
lip göreceğinizi limid ediyor
dam. 

Aklma jillo gelen Parda1an: 
- Benim geleceğimden •a

berdar orduğnnuzu açıktan açı
ğa söyleseniz daha iyi olur. 
Monsenyör. 

-- Evet sözün doğrusu da 
budur. 

- Madamki bu kadar .er
be.t olarak hakikati •i>yltıyor
aunur, lütfen aize buau kim 
haber Yerdiğini de alyleyiniz, 
bari? 

- Bundan kolay bi,.ey ola
maz. Sizden saklamağa da bir 
sebeb göremiyorum. Hakkında 
pek ziyade isarı müveddet 
ibraz ettiğimiz zabitanımdan 
biri; cesur Ortes haber verdi. 

- Mösyö Lui Kont Dasper
mon ha! 

- Ti kendisi. Siz ona karŞt 
ziyadesiJe nnahabbet gösterdi
ğiaizdea o da, aizi ıönaek için 
her fırsatta• istifade etmek 
iste yordu. 

Zannedersem, size söyliyecek 
mühim sözleri vardır. 

- Monsenyör, kendisini 
maalmemnuniye dinliyeceğim. 
Vakii ar••ızd• yanm kal
mış bir lü11dı \'ard.,r. Bi
naenaleyh. son nün iki
mizden birisinde kalması la
zımdır. Fakat, ltitfen devam 
ediniz Mousinyor; diyordunuz 
ki ... 

f~n içeri giriniz .. Ben de .W 
görmek ve görüşmek istiyor-
dum! dedi. - Evet azızım, muhibbi 

vefa ş:arınaz Ortes, sizi kolPardayan, bir saniye kadu 
lan arasında sıkmak ümi-

donmvı bir halde kaldı. Bir diyle Monmoransi konağı et-
adam ne kadar cesur olursa, rafmda daima dolaşıyordu. 
olaan miidhiş bir düşmanı an- Pardayaa: 
s.zın yakalamak istediği esna- - Vay canına 1 Demek ki 
da bu dü man tarafmdan bi- Jıl!o değilmiş! Diye düşündü. 
afı memul olarak yakalanırsa - Bu akşam sizi takib ede· 
behemehal fidcktli bir raşeye rek duvan tırmandığınızı Kör· 

lehinde 
Cenevre, 2S (A.A) - Rad

yonun ancak salb lelüade kul
lanıtm.. için bir makavele 
projesi tanzim etmek lizere 
toplanan konferans mesaisini 
bitirmif Te bu bapta bir proje 
hazarlamıth~. Bu projeye göre 
radyo laiçhir vakıt bey11elmilel 
anlaşma1a m~yİr bir tarzda 
kullamlamaz. Bir memleketia 
münhasıran kendi balkı için 
yapacağı neşriyat ile harice 
tahsis edilea neıriyatayn ayn 
feylerdir. Hariç içia yapılan 
netriyatta mukaveleyi ımza 
edecek bir devlete lraqa 

lsveçte 
Sosyalist kabine 

Stokholm, 25 (A.A) - Yeni 
ltükiirneti tetkile memur edilen 
mosyali.t paröaioin lideri ildi
aadarı aoıa defa elde bulundur
makta olan Zürra partisine 
teşriki mesai teklifinde bulun
muştur. Zürra partisi bugün 
öğleden sonra toplanarak mü
zakerede balunmut ~e fak at 
hiç bir karu vermeden dağıl
mıştır. Parti yaran da müzake
rede bulunmuş ve fakat biç 
bir karar vermeden dağılmıştır. 
Parti yarın da müzakerelere 
devam edecektir. 

Fransız gazetecisi 
!erbes bırakıldı 

Paris, 25 (A.A) - lspanyol 
ihtilal komitesi tarafından Pu
iocerdada tevkif edilen F raa
sız gazeteci kadını Fransız 
otoriteleri miidahalesi &zerine 
serbest bırakılmıştır. 

Buna mukabil ayni zaman~ıt 
tevkif edilen ltalyan tebaasın· 
dan iki kişi de Barselona nak
ledilmişler ve henüz serbest 
bır a k~lmamıtlardır. 

tahrikatta bulunmak mem• 
nudur. 

Dahil için yapılacak aeşri
yata gelince bunlar ıerbest 
olmakla beraber harbe tahrik 
veya harbı intaç edecek ha
reketlere teşvik mahiyetinde 
olmıyacaklardır. Buadan baı
ka akit devletler yalanhiı 
bariz olan haberler neşretmiye• 
ceklerdir. Beynelmilel b.hran 
halinde radyolar ancak bey
aelmiJel sıhhati tedkik edilmif 
haberler ve bir de hakem 
mahkemesi tesisi derpİf olun
maktadır. 

(Silahlar yakalandı 
Alaven 25 CA.A)- Yan res

mi Belga ajanmnn hildirdiğine 
gire, dflll markisiatler sendi-

k.. b&rolarmda ve sendika 

sekreterinia eTiade arqtuaıalar 
yapılmıştır. 

Bu araştırmalar lapaayaya 
gizli silah ihracat meselesiyle 
alakadar bulunmaktadır. Ray

mond adlı bir gemiye yüklenen 
siliblar son dakikada gü19rük 

memwlan tarafından meydana 
çıkanlmıtbr. 

Paris şehri 
Açltk tehlUkesHe ka ... ı 
lulrtııa kalacak n11dtr? 

Parla. 25 (A.A} - Markiaiat 
ıeaclikama tqebbld lzeriae 
~arpmba gtid illa edilen ıe
miciler. l'reYİ Pariaia iqe faali-
7etiai d•rdarmak telallkuiae 
-raz birakmaktadar. 

Paristeki fmalana çoia yağ· 
la işleyen kazaa'-r kalludı-

ğıadaa grt:Tia ••-• ile J•i 
mucatha azalchfı takdirde ek-

mek imal yakm Wr ltWe mBt
külita ağrayacakbr. 

....................................................................................... 

Meşhur bir Amerikalı ressam 

Olimpjyad galibi zenci 
atletin tablosunu yaptı 

düçar 0 ur. müş. siz kilidi açmaia uğra-
Eski bir lrunl o'an Pardayan tırken, o da kapıdan girerek Esl..i Yunanistanda pirler Olmpiyad oyunları galip!eri şere· 

hemen kendini topladı. Mare· ziyaretinizi ihtiyar etti. Ben f:ne kasideler yazarlardı. 1936 Olimpiylldlannın galiplerind<en 
şaJ.n yalmz olub ohnadıg· ından k 'd" F k t yatma üzere 1 un. a a Zeaci atlet Widrov Shode'un Amerikanın en meşhur ressamı Los· 
~~in bu!unmak için odamo aiu görmek şerefiyle mübahi el • Sh _L_..ı_ • 1 k keli d ı · · 
ıçıae seri bir göz attı, ve te- olmak için kaJkbm. Hakikaten ang Ol hı ovitt taraıllKlil• resmt yapı ara ta r e i mışt:ır. 
vazule selim vererek: teırif ettiğim için Vikont ya• Sllovitt taWo.una Berlia'tle IİDellla dinktirl olan Leni Rifeas-

- Monaeny&, davetinizi ka- ı__ .. ı · tabl'e takdim etm;.m.. Bu tablo bir atlet karakte-
b 

.... soy ememış... ...-· 
• · · ------ ~,,......,...._. __ -.ı~-.......ııu.uıLl.IKl1-'ca landmnakta ofab k fJ 

"Bizim fikrimizce dc:mokrasi hürriy 
temin için en iyi vasıtadır " 

- Baştaıafı 1 üıa sa~fad4 -
zararına ailib masraf larmı ar· 
tırmaıtır. Bu vaziyet şüphesiz 
hoş deiildir. Fakat ümid barak
mıyacak bir vaziyet de değil
dir. HOkGmet şekilleri arasın
daki tehalüf ne olursa olsun, 
mukabil hürmet esasını kabul 
etmek şartile birlikte yaşamak 
milletler için mümkündlr. 

Bizim fikrimizce demokrasi 
ltürriyeti temin için en iyi ••· 
atadır. MiBetler, it.akamet 
,eki bakımsndan ikiye ay
rıl• İle, esasen karma ka
npk bir dünyaya lüzumsuz 
karıflkhklar daha ilave edil
mit olacaktır. Birbirine taham
mül ve müsamaha kaidesini 
tatbik etmek liaunchr. Yoksa 
bu nizam411z dünyaya nizam 
vermek imkanı oJamıyacaktır. 

Emniyetin ikhsadi meseleler 
Ozerindeki ehemmiyeti marum
dur. Beyne!milel sabada da ih
tiliflan izafe için emniyet la
zımdır. Bu yoldaki gayret de
yam etme!id'r. Milletler cemi
yeti pakb Te Paris pakb buna 
esas teşkil eder. 

lagiltere Milletler cemiyeti
ne iştirik siyasetine devam et
mektedir. Maluada ıuUum talr:
Yiyeai ve Milletler cemiyetinin 
geaiflemesidir. Emuiyet eseri 
wak bu auretie tahakkuk 
edebilir. 

Şüphesiz cemiyet organlarmı 
ıslah etmek mimkü•dür. Ge· 
çea aeneki tecrübeler ve tim
diki tecrübeler pakbn ıslahı 
lizumuaa göatumiftir. Ba lü
:mm cemiyetia llOD muvaffalcı· 
yetsizliğile tezahür etmiştir. 
Baflıca gayesi auliN muhafaza 
olan bir anlaıma yolwada bu 
muvaffakıyetsizliğe uğrahlmıı
tıı·. Da.un da iki sebebi var
dır. Birincisi Milletler cemiye
tinin biıtia dinyayı kucalrla
mamuıdw. Diğeri istibdattan 
enerjik hareket edilmemesi
dir. Konseyin daha geniı ha
reket etmesi, lzalannm bir 
taarruz ihtimali karşıs:nda arın
ması lazım olan tedbirleri he
men bildirmesi ve tavsiye et• 
mesi lazımdır. 

Fakat dünya stafik değildir. 
Her nekadar asamblenin ka
naati bir haksızlığa kalkışacak 
hnkiimeti gerif etmek için ma
nevi bir fazyık ise de lngiliz 
cleleııaayonu - hiç şilphesiz 
asamble Azalan - pekAfl takdir 
ederler ki yalmz Milletler ce
miyeti mekanizmasının tadili 
ona hayat vermek için kafi 
değildir. Bunuıa için 16 Tem
aurz tarihli Londra t~bliiiue 
uy2va oiarak bazı bükiimetlerin 
mimeaihaiai bir araya topla
mak Ye Avrupa ifleriaia le•· 
viyesine doğru ilk adımı atma
nın ne derece mümkün oldu
ğuııu görmek istedik. 

SiUlhfanma hakkında millet
lerin silahlarını artırdıklannı 
söyledim. logiltere de bun'ann 
arasındadır. Bu birim için miBi 
bir vazifed 'r. 

Programımız tahakkuk sa
hasındadır ve tesbbatın tahdid 
ve tenkisi için umumi bir mu
kavefe yapıhncaya kadar biz , 

•• 

bu yolda dPnm edeceği%. 
Bununla beraber böyle 

mukavele yapılması için 
tecrübeye iştirike hazarız. 
nu da bildirmeye mecburum 
maddi silihsızla- kifi 
ğitdir. Manevi sitlhsızlaa 
ihtiyaç vardır. Teslihat blit 
ı~ranin iJAm için bir proje • 
dar. lngiltere buna itfuike 
zırcbr. lbtilaflann baflindtr k 
Tete müracaet edilmesi 
lnün& alabieeek &ir melra 
ma yaratmak b11SUSO 
milletlerin arzm••a he · 
iştirak ederi• • Eğer 
felaket husul& istenmezse 
tahakkuk etmelidir. 

Neticede B. Edea lngilt 
aannu ş• tekliflerde 
muşt•: 

1 - Paktın MI.hı sar .. 
Versar muahedetıi esa 
ayrılmalıdır. P•kt bey 
hususi hw mukaYete olma) 

2 - Milletler cemiyeti 
yada iktısadi vaziyeti ihya 
yeni bir gayret yapmah ve 
maddelerin tevzii mesele 
tedkik etmelidir. 

3 - lagilfere, askeri si 
•zlaama,bava ailihsızlanm 
beraber yürümek tarUyle u 
mi bir silabsızfaDma muk 
lesi yapmak için laer 1eai 
şebbüse ift.irike -..rdr. 

Cenewe 2S fÔ.R) - E 
den sonra söz afan 1 
bniciye nam, teblükeli Is 
ya işİDİ asamble &nünde 
kit geçmenin mümkiio o 
dığını sC.ylemiş ve demişti 

iki başlı biw muaaaa lr 
.. daJız: Ya 1epaa,.mki 
liabul etmek, yelmd oou 
•üI ederek deva-- ıuı 
..1ı. 

lspanvol nazırı lspan 
isyaıtda lıace akde 
tiari ..... s'•na yerine 
tirilme• ı · · Te aqra 1 
yol hlldim eme laarp -ızeı 
At.Mık ,...... pntato 
•e a•ıea .dımi ..&ıl 
premilillİll W. lellİllcle 
ediWiiW sWaea •ir 
ddilleria &pe.yol hiliim 
elinde olduğunu temin elf 
sonra demiştir ki: 

- lspanyol hükumeti z 
ereceğinden emindir. Zir 
mi kabul etmek lspanyol 
Jetinin imha edilmeği 
ettiğini ve bOr yaşamaktan 
gat edebileceiini kabul e 
o!ar. Eaasea bpanyol miU 
kurbaıı olduğu tecavüz 
asilere harp malzemesi 
mek suretile yarda 
seydi çoktan bitmif ot 
İspanyol hiik6meti yalmı: 
mıltetiam elll8iyeti için deği 
tün dünya s!uhe ~ 
etmektedir. 

lspanyol delege1m mı 
dan sonra asamble sabah 
1 k edilmiştir. ~Konsey de 
den sonra saat 16.30 da 
!anarak Dantzig meı;e 
meşral olmBftur. 

.......,,,. u ..... 

Gerede pana 
Boru, 2S (A.A) -

Gerede panayırı açıldı. O 
sürecek, ondan sonra 
pa11ayırı ve 10 llkteşrin 
Göynük panayıra açılaca 

Oğretmenlerin nazar1 dikkati 
YAVUZ KiTAP EVi sahibi Fahri Kitapcı bu sene D 

let matbaası kitaplartnm da sahı hakkını almıştır. 
V ukubufacak sipariıleri en müsaid şartlarla ve son sQr' 

göndermeğe Amadedir. ilk, orta Ye Lise kitaplanmn reg 
depuıadur. Adres: Y naz kitap evi 

Ne. 56 Kemeralb 



santte a 

·----·.-.1E!5?11-Borsa Haberleri 
DUn Borsada 

Yapılan Satı,ıar 
~ 

Uz Um 
Alıcı Fiat 

aşağı yukarı 
1822 M J Taranto 8 20 
1157 Solari 10 25 19 

Çu. 

835 A R Üzümcü 7 75 21 
607 K Kazım 9 15 25 
465 Ü Kurumu 9 26 
456 H Alyoti 8 25 15 
361 Albayrak 9 75 18 
202 Ş Riza H 9 25 18 50 
200 Fesci Z Ab. 9 50 15 50 
194 Vitel Ş. 9 75 20 
166 J Koben 9 25 15 50 
157 O Ardıti 11 17 
152 J Taranto M. 6 75 14 50 
132 Manisa B Ko 11 50 18 50 
100 B Alazraki 10 13 50 
49 P Paci 6 625 7 
36 Beşikçi Z M 10 625 10 625 
32 C Alanyalı 9 75 10 75 
30 Şerif Remzi 13 75 13 75 
7153 Yekfın 

151768 Eski yekfın 
158921 Umumi yekfın 

incir 
Çu. Alıcı Fiat 

aşağı yukarı 
1246 T ile T 1 Şir. 5 50 15 

480 S Süleymano 9 125 16 
238 A Muhtar 6 50 11 50 
250 lzzi ve A F 7 75 9 50 
200 Benmajor 9 25 9 25 
198 B Alazraki 4 75 12 
152 F Pakers 8 25 9 50 
149 Ş Riza H 7 50 13 
144 A Lafont 7 11 
127 S Emin 11 25 12 25 
92 J Taranto M 9 50 11 75 
50 B Franko 7 125 7 125 
45 C Alanyalı 7 25 7 35 
31 O Egli 9 50 11 25 
24 Ş Z Galip 10 50 10 50 
49 M J Taranto 7 25 12 25 

3475 Yekfın 
89598 Eski yekfın 
93073 Umumi yekün 

Zahire 
Çu Cinsi Fiat 

6461 Buğday 
205 Arpa 

21 Fasulya 
137 Kumdan 
10 Mercimek 

384 B. Pamuk 
9724 ki. Yapag 

14 Nohut 

aşağı 

4 875 
3 25 

11 
4 
7 

44 50 
55 
6 

No. 3339 

yukarı 
6 375 
3 625 

11 
4 50 
7 

45 50 
60 
6 

elektrik yapılır. 

H. T a~sin T aü 
Diş tabibi 

Muayenehanesini 2 ıncı 

Heyler So. Hamam karşısın

da 37 No. ya nakletmişti r. 

Telefon: 3774 ~ ı 
4-26 (1924) : ı 

'/:;,(//,,C///////////////////////fl 

lzmlr Belediyesinden: 
- Yetmiş milimetre kutrun

da ve yirmi dört telli keten 
iplikli ve on dört atmosfer taz
yika mütehammil olmak şartile 

beher metresi yüz kırk beş ku
ruştan yedi yüz yirmi beş lira 

bedeli mubammenle beş yüz 
metre hortum alınacaktır. Açık 

eksiltme ile ihalesi başkatip

likteki şartname veçhile 

6-10-936 Salı günü saat on al
tıdadır. iştirak için elli beş lira

lık muvakkat teminat makbuzu 
veya banka teminat mektubu 

ile söylenen gün ve saatta en
cümene gelinir. 
19-22-26--30 464 (1934) 
- Eşrefpaşada ikinci Süley

maniye mahallesinin ikinci ip

likci sokağında yeniden yapıla
cak döşeme başkatiplikteki 

keşif ve şartname veçhile 13 -
10 - 936 Salı günü saat on al
tıda açık eksiltme ile ihale edi
lecektir. işin bedeli keşfi 274 
liradır. iştirak için 20 lira 55 
kuruşluk muvakkat teminat 
makbuzu ile söylenen gün ve 
saatta encümene gelinir. 

2 - Beher metre murabbaı 
125 kuruştan 331 lira 56 ku
ruş bedeli mubammenle 58 sa
yılı adanın 16 sayılı arsa~ı baş 
katiplikteki şartname veçhile 
13 - 10 - 936 Salı günü saat 
on altıda açık artırma ile iha
le edilecektir. iştirak için 25 
liralık muvakkat teminat mak
buzu ile söylenen gün ve saat
la encümene gelinir. 

( 1950 ) 26 - 30 - 6 - - 9 
~~···. 

DAIMON 
marka velespit, motosiklet ve 

• otomobil fenerleri 
Bu fener hem pille hem 

diı:amo ile yanar 
Yirminci asrın en son icadıdır 
Uzak ve yakın mesafeleri ;ı-ös
termek için iki ampullüdür.Tek 

ve çift yanar 
Velespitler için imal edilmiş 

dinamolarımız da geldi. Bu di
namolar elektrik devrinin en 
son icadıdır. tavsiye ederiz. Bu 
dinamolar sayesinde bağlarda, 
bahçelerde, kırlarda, rüzgar 

izmir liman işletme 
ğünden: 

• müdürlü-

Birinci Teşrin başından kış mevsimine mahsus gece sefer 
programı tatbik edilecektir. Vapurların hareket saatleri iskele-
lerde yazılıdır. 568 (1951) 

lzmir vilayeti defterdarlığından: 
lzmirde Hacıbey sokak 18 numarada marangvz ve oymacı 

David Gabriyel namına 934 mali yılı için tarh olunan kazanç 
vergisi hakkında temyiz komi.tyonunun 19 - 2 - 935 tarih ve 832 
sayılı nakız kararı üzerine tedkiki itiraz komisyonunca ittihaz 
olunan 22-8-936 tarih ve 936/2388 sayılı karariyle lkinı:ikanun 
iptidasından sonra irada yapılan tadilat kazanç vergisi nokta
sından makabline şamil bulunmıyacağından gayri muaddel 150 
lira irad üzerir.den vergi tarhına karar veıi l miştır. Terki ticaret 
eden mükellefin nerede bulunduğu bil inmemesi hasebiyle keyfi-
yet ilanen teblig olunur. 559 (1953) 

lzmir Vilayeti Defterdarhğından: 
lzmirde Vakıf Hoca sokağında kain Teşebbüs kereste fa bri

kasının eski sabip!erinden Mustafa 931 mali yılı için defter 
ibraz etmemiş o lmasından dolayı resen tarbolunan vergiye aid 
itiraz isti dasında defterlerinin mevcut olub her zaman ibraza 
hazır bulunduğunu iddıa etmesi basebile t emyiz komisyonunca 
defterlerinin tedkikine lüzum gösterilmiştir. Mumaileybin elyevm 
nerede bulunduğu bilinmediğinden mevzuubabs defterlerin 15 
gün zarfında ibrazına ilanen davet olunur. 560 (19521 

YENi AalR 

En fayda!ı hediye şüphesiz 

GRiPiN dir 
Çünkü 

şifa 

her ağrıyı keserek 
ve neş'e getirir 

" Radyolin ,. müesseselerinin maruf kimyagerleri tarafından 

harikalı bir tertible hazırlanan müstahzardır. Menşe ve sebebi 

ne olursa olsun bütün ağrılarla soğukalgılığından mütevellid 

rahatsızlıkları süratle geçirir, hastalığı şifaya, ıstırabı neş'eye 

çevirir. 

BBISTOL 
BEYOGLUNDA 

Bristol Oteli 
••••••••••••••• 

SiRKECIDE 

Osmaniye 
OTEL 1 
••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteciri 
Türkiyenin en eski otelcisi 

BAY OMER 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. 

. . . - . . : . . . { .. , .. 1 

Devlet demiryollarından: 
Aşağıdaki gayri menkuller 7 • 10 - 936 Çarşamba günü saat 

15 d~ lzmir Alsancak 8 inci işletme komisyonunda açık artırma 
usulile ve ayrı ayrı kiraya verilecektir. isteklilerin gayri men

kuller hizasında yazılan miktarda muvakkat teminat vermeleri 

ve işe girmeğe mani kanuni bir halleri olmadığına dair beyan

nameler ve aranılan vesikalarile muayyen vakıtta komisyona 

müracaat etmeleri lazımdır. Şartnameler Alsancakta komisyon

dan, Torbalı ve Karapınar istasyonlarında istasyon yazıhane: 

!erinden parasız alınır. 

1 - Alsancakta birinci kordonda 582 kapı ve 57 harita nu

maralı depo bir senelik kiraya verilecektir. Bir senelik kira 

bedeli 60 lira muvakkat temi natı 450 kuruştur. 
2 - Torbalı istasyonu yanında ve Ödemiş şu besile esas hat 

arasındaki müselleste 20 dönüm üzüm bağı ile 40 dönüm tarla ve 

bir kulübe üç senelik kiraya verilecektir. Muhammen kira bedeli 

700 lira ve muvakkat teminat 5250 kuruştur. 
3 - Karapınar istasyonunda istasyon Platformundaki kahve

hane üç senelik kiraya verilecektir. Muhammen kira bedeli 90 
lira muvakkat teminat 675 kuruştl!r. 

24-26 523 (1925) 

i L 
lzmir Yün mensucatı Türk anonim şirketinin Halkapınar

daki kurııaş fabrikası mamulitından olan mevsimlik ve kışlık 
zarif kumaşlarla, battaniye, şal ve yün çorapları, bu kerre 
yeni açılan birinci kordonda Cumhuriyet meydanı civarında 
186 numaradaki (ŞARK HALI TÜRK ANONiM ŞiRKETi) 
mazasında satılmaktadır. Mezkfır fabrikanın metanet ve 
zar><fet itibarile herkesçe mallım olan mamulatını muhterem 
müşterilerimıze bir defa daha taysiyeyi bir vazife biliriz. 

Toptan satış yeri : Birinci kordon No 186 
Şark halı Türk anonim şirketi 

Perakende satış yeri : Yeni manifaturacılarda Mimar 
Kemalettin caddesi Sağırzade biraderler 

Kuzu oglu çarşısı Asım Riza ve biraderleri 
Yeni manifaturacılarda Mimar Kemalettin caddesi 

Yünlü mallar pazarı F. Kandemiroğlu • ~. • " ' ' .J>· \ • • ., 

2e EjlOI C!l'.lt& 

RADYOLIN 
Sıhhatinizin bekçisidir 

. . 

unutmayınız ki 
Ağız bütün 
mikroplara 

açık bir 
kapıdır 

Ft..A.-ı -> "Y""C>:ı:.....I~ 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

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

defa dişlerinizi Radyolin ile fırçalamağı kat'iyyen 
ihmal etmeyiniz. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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dayanarak lzmire yaraşacak _şekilde genişletilmiştir. 

Ahmet Etiman Kitap Evi : Kültür Bakanlığının okul ki
tapları ile diğe r bütün ki- tapların lzmir deposudur. 

1 
Ahmet Etiman Kitap Evinde : Zengin kırtasiye çeşitleri de 

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

lzmir Hükümet Caddesi No. 58 - 60 Telefon: 2535 ": ..................................... ., 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

TAZE TEMiZ UCUZ 
llAÇ 

HAMDİ NUZl-IET 
Sıhhat Eczanes ı 

BAŞ DURAK 
Büyük Salebçioğlu hanı karşısında 

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

TURAN Fabrikaları mamulatıdır. Aynı zamanda Turae 
tuvalet sabunlarını, traş sabunu ve kremi ile güzellik krem
lerini kullanınız. Her yerde satılmaktadır. Yalnız toptan sa
tışlar için lzmirde Salihağa hanında umum acentelık Nefi 
Naci ve J. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

Posta Kut. 224 Telefon 3465 



Fratelli Sperco 
Vapur Acentası 
ROYALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
HERMES vapuru 30 eyllllde 

reBp bet birinci tepine 
kadar Rotterdam • Amaterdam 
ve Hambars ip• ylk alacaktır. 

CERES vapura 2 Birinci tq
rinde gelip ,-Yal talaliyeclea 
ıonra Burgu, Varna ve K&ı· 
tea için yilk alacaktır. 

SATURNUS vapuru 11 bi· 
rinci tetriadm 14 birinci teı· 
rine kadar An.en, Rotterdam, 
~erclam •• ffambars için 
)llk alacakbr. 

CERES •apara 21 Birinci 
tefrinde ıelip 25 birinci teırine 
kadar Rotterdam, Amaterclam 
Ye Hamburı &manian için ylk 
aı.cakbr. 

SVENSKA ORIENT Lanıen 
HEMLAND motlrl 29 Ey

ltllde beldanmekte olup Rotter• 
dam, Hamburg, Bremen. Co
penbage, Dantzig, Gdynia, G&
teburg, Oılo ve lakandinavya 
limanlan için yük alacakbr. 

VASALAND motlrl 13 bi· 
rinci teırinde relip Rottenlam, 
Hambarr, Bremen, Copenhage 
Goteburg. Oılo ve lakandinavya 
llmanlan için yilk alacakbr. 

Servici maritime Roamain 
ALBA JULYA •apara 25 

Eyltllde gelip Malta, Manilya 
ve Cezair için yllk alacaktır. 

SUÇEAVA vapura 20 birinci 
teırinde gelip 21 birinci teırin· 
de Pire, Malta. Marailya ve 
Ceaair için yik alacakbr. 

ZEGLUGA POLSKA 
SARMACJA •a,_. 2 birin

ci teırinde dojn Anven, 
Dantzig ve Gdynia için ylk 
alacakbr. 

Daha Fazla tafaillt içia ikinci 
kordonda Tahmil •• Tah&Je 
..._ arkalllMla FRATELLI 
SPIRCO vapur aceatahtlaa 
mllracaat edilmeli ri.:a olunar. 
Na....._.... 
rilılerindeki del'ifUdiklerda 
acenta meauliyet kabul etmes. 

Telefon: 2004-2005--2665 

Göz Ha~mi 
MİT AT L 

Adrea - BeJler Nama 
zade aobp Alaeak mat· 
baua yanmda. 

Namara:23 
Telefon : 3434 

(229) 

Doktor 

emal Şakir 
SARAÇOBLU 

Memleket ha•neai 
Dalü&Je .......... 

-~,T~ 
EYi: .-apar iakelal 
~ .......... No., 

Ew Telefoa 25'5 

oktor 

nad Alpso 
Merkez hastanesi 

Operatörü 
Hutalarmı hugla aaat 3 

6 J• bclar lkmci Beyler 
~ fVHtp kaqa11 No. 81 

bbal eder. 
.. .,_ wyeaehaae 3315 

il Telefon eYi 3203 • 

N V. 
W. F. H. Van Der 

Zee & Co. 
DBUTCHE LEVANTE LINIE 

G. m. b. H. 
ANGORA vapuru 21 eyl61· 

de gelip Hamburg, Bremea ve 
Anverate• ylk çakanaıftır. 

TINOS vapura 25 e11tdde 
bekleniyor. 29 .,uııe kadar 
Rotterdam, Hımlnrrg •e Bre· 
men için yllk alacakbr. 

KYPHISSIA ..,... 6 birinci 
tetrinde bekleaiyos. 10 birinci 
tepine Aa•..., Rotterdam, 
Hamhurg ve Bremen için yiik
alacakbr. 

GERA Motora 15 biriaci 
tqriade beklenmekte olu 20 
birillCi tetriae kadar Aann, 
Rotterd... Hambarg, S...... 
limanlan ip. ,ak alacaktır. 
ATHEN motora 26 Wrillci 
tepincle beklenmekte olup 3 
IOB telrİDe kadar Anvers, 
Rotterdam, Hambarg, Bremen 
u .. a1an için yllk alacakbr. 

• 3 •• 

Amencan ~ IJau 
Nevyork 

EXAMINER v•uru 26 ey· 
lilde dQjra NeYyorka hareket 
edecektir. 

EXMOOR vapura 17 ilk teı· 
rinde beldeafyor. Nevyork ve 
Boaton için yok alacakbr. 

EXMINSTER vapura 30 ilk 
letrinde bek&e.iyor. Nev1ork 
Ye Boıton için Jile alacakbr. 
~ 

Pire Aktarmasa Seri Seferler 
EXOCHORDA ••panı 9 ilk 

tewrinde Pireden Boaton ve 
Ne.yorke hareket edecektir. 

EXCALIBUR vapura 23 ilk 
tqriade Piredeaı Be.ton •• 
Nevyorka hareket edecektir. 

Sefer mBddeti : 
Bire-Boma 16 "8 
Pire - Ne.-,ork 18 sin 

•• l!IP? 
Dea N_.. ~nlinje 

BANDEROS va Hllea 

,.it~ llaır& l>i 
.. Ye 'lllıı~w.· a. 

larma "" .......... 
BOSPHORUS motlrll 22 ilk 

tepiade beklaiyor. Le Hawe 
Dlllksk, Dieppe, Anten Di• 
rekt •• Noneç limanlanna ytlk 
alacalrbr. 
Ana-•t H.Scl.Ult Hambcrı 

DUBURG lali• 6· 
mar 111da ... Rofterdam •• 
Ha.bats .......... Jlkü,or 

••••• 
Klıeclmal Mail Line 

ABOUKIR vapura 30 eyltll 
lj'Wea hareket eclecektir.Port 
Salt, Ha,fa, Beynt ve laken· 
deriye içi• Jl)diyecektir. 

••••• S. A. Royale Hongroiae de Na· 
viptioa Danabieaae- Maritime 

Badapeat 
DUNA va~a 22 eılllde 

Beltrad. Novbacl, Baclapeste. 
Bratialava, Vienne, Linz Bmaa• 
lan için yilk alacaktır. 

-SZEGED motoru 13 ilk teı· 
n•e bekleniyor. Belgrad, No
viucl, a.lapefte, BratialaYa, 
UiJ••• • Liaa için JlldiJe
cektlr. - .. ·~·-··· .... ·~~ Jolmltcm Varen Lilie Ltd 

Liverpal 
KENMORE vapura 27 ey

.... Barpz, V ama, Kkıteace ı 
s.&.a. Galaç ve Braila IİIDaa· 
luma hareket edecektir! 
~ 

Senice M.aritime Roumain 
BBkret 

DUROSTOR vapuru 30 ey
lllde beldeaiyor. Kaatence, Sa
liaa, Galatz ve Galatz aktar-
- olarak Belgrat, Noviaad, 1 
Budapeıte; Bratialava, Vıyaaa 
ve U.z için ylk alaakbr • 

V aparlann iaimleri, ırelme 
tarihleri ve navlun qrifeleri J 
laakkında biç bir taalılılcle ri· ı 
rifilmeZ4 

N. Yt:.YI• F. Habri Van Der ı 
z.. Ar Co. 

KREM BALSAMIN ivier Ve Şü. 
Lbll"fET 

Vapur Acentası 
BlRINCI KORDON REES 

BlNASI TEL. 24 43 
TRENTINO vapuru 9 eylGle 

kadar Lonclra ve Hall için ylk 
alacakbr. 

FHILOMEL vapuru 19 ey• 
161e kadar ı.o.dra, Leitlı Ye 
Ne•srastele yOk alacakbr. 

POLO •ap_.. 8 eylGlde 
heklenme.lde ofap Londra ve 
Anversien yOk çı"8racakbr. 

DIDO VJIP1lftl 29 ey161e ka
dar Londra ve Hull iç1n yük .-.1mr. 

LESBIAN vapara 9 teşrini
n.ele kadar Londra ve Hull 
içia yllk alacakbr. 

MARONIAN vapuru 19 te,
rinie•vele kadar Londra ve Hull 
için yllk alacakb. 

LiYerpool hatb 

' 

FLAMINIAN vapura 10 ey-
1 ille kadar U•erpool Ye Glaı· 

1 

ro• için ytlk alacakbr. 

Hastalannı her atın ıabltla 
saat dokuzdan bqhyarak 
Beyler • Numan zade S. 21 
namrala mua1eaebaelerincle 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
Cuma ve aala 8 den 10 a 

kadar memleket baatane1inde 

91C' IWJ • 

Hususi muallim 
ikmale kalan ilk Ye orta 

mektep talebeleri llratle im
tihana bazırlamr. Şekerci Ali 
Galip ticarethaneai yamacla 
Mehmed Ali tuvalet aalon 
(Z.M) rumuıile mllracaatlan. 

• Ci'i"'a • 
faal, Liverpool ve Claapv için 
ynk alacakhr. 

Bristol Hatta 
TORFINJARL 20 eylüle b· 

dar Bristol için ü&k alacakbr. 
NOT : Vilrut tarihleri, va

purlarm isimleri ve navlun ile· 
MARDINIAN vapurn 17 ey

ltllde L'verpool ve Svanaeadan 
gelip yük çıkaracak ve ayni 

Kumral, ıarffln, eamer her tene teyafuk eden yegine sıhhi zamanda 23 eylile kadar Bel
kremlerdir. Cildi besler, çil, leke vi! aiYilceleri klmilen izale 
edeı. Yanm uardanberi kibar .. lıfellerin takdir ile kullaadıklan 

retlerinia değifikUklerinden me 
auliyet kabul edilmeL 

aıbhl glzellik kremleJidir. 
Krem Balaamia dlrt tekildı \Udi-. edilir: 
1 - Krem Balaama yafh goce içia peabe ftdli . 
2 - Krem BalMmin Jai•ız g&adls için. beyaz renkli . 
3 - Krem balumia aa badem sece i~ _peabe renkli . 
4 - Krem BaJumia aa badem glbldllz açın beyaz renkli 

lngilia Kazak eczanesi Beyoilu latanbal 

ARSIULUSAL IZMiR FU
AftlNI GöRMEYE GELEN 
YURTDAŞLARA SAYGI 
BORCUMUZU öDEMEK 
IÇiN 

Bır Aylı 
bmir tecim •e endDatri Odai paYJODUDcla 
Balalar içilllleki mapumm sl1aret ediniL 

TELEFON: 

Mobilve evi ŞEKERCiLER N • 
LÜKS VE SAGLAM 

Yemek ve yatak oclalan takı•lan aiparif lb:eriae kaW ... 

PO 
il 

.. tün Dünyanın 
tanımış olduğu 

VITLER 
Marka her boy Lnka ve ucuz 
biaildetleri ZONDAP marka 
motosiklet petromaks lllka fe
ner lambalan •lahl Apoıtel 
atazlaia her çqit gramofon 
plaklan hediyelik zarif saat 
•e Tmıtal Bkor, komposto, çay, paata takımlan. Kt,met& nse, 
fenni çocuk OJUllcakt.n, elelrtrikH iti pJda .. k •• __.... 
ıemek 111tmak çay veaaire mafa ..... ada her .alat hahmm. 

No. 15' Balalar 
Sailam kefaletle 
taktltle Yerilir. NECiB SADIK 

DAMLAPINAR 

Zümrüt damlası kolo yası 
Eczacı Kemal Aktaşın beseri 

Kolmcalak ilemiai f&IUbmt herkeai hayret İçia .. ıtlullklllllttar 
F eminen l>İfİ Maakülen Erkek ilci cms koku 

Hilil eczahanesi 

Mevsimin 
pis ve kor
kunç nezle
silMlen 
ko • 

M.QEPO 

S. Ferit 

::i~!~lf~~~~~U Birilaci Kordon Telefon No. 
1 2087· 008L_~~~~L....~~~~~Uri~~~~~~~~~ikl~l!I!~~~~ 



Sahlte 10 YENi ASIR 26 EylOI 1eaa 
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1 , 
Gözler Cenevreye dikildi Dünya heyecan 
Fransız 

nutku 
hariciye 
merakla 

nazırı Delbosun 
bekleniyor ... 

lngiltere ve 
dostlukla 

Fransa bozulmaz bir 
bağlıdır birbirine 

Roma, 25 (Hususi) - Baş· 
bakan Mussolini dün akşam 

lngiliz ve Fransız sefirlerile 
görüşmüştür. Neticenin ne ol
duğu malüm değildir. iyi haber 
alan Cenevre mahafili Musso
lini'nin siyasi dirayetine itimad 
etmekte ve Milletler cemiye
tinin dahili nizamnamesi sebe
biyle zaruri olan ve ltalyanın 
nüfuz ve şerefine dokunmıyan 
bir reyi fena bir telakki ile 
karşılamıyacağmı ümid etmek
tedirler. 

Cenevre, 25 (Hususi)- Fran
sa hariı:iye nazırı Delbos bu
!Pin Milletler cemiyetinde Fran
sanın harici siyasetini izah için 
vereceği nutku hazırlamıştır. 

lspanyol delegesinin söyleye
ceği nutuk da büyük bir me
rakla beklenmektedir. 

DELBOS VE DEL VA YO 
Cenevre, 25 (Hususi)- Fran

sa hariciye nazırı lvon Delbos 
dün ispanya hariciye nazırı Del
vayo ve Portekiz hariciye nazırı 
Monteiro ile birçok defalar 
görüşmüştür. Eden de lspanyol 
ve Portekiz hariciye nazırlariyle 
mülakatta bulunmuştur . 

Fransız lıaticire nazırı ivan Delbos 
Eden - Delvayo mülakatında 

Lord Halifaks da hazız bulun
muştur. Bu temaslar, Edenin 
ispanya ve Portekiz arasında 
suitefehhüm noktalarını izaleye 
ve Cenevrede iki memleket 
mümessilleri arasında bir gü
rültü çıkmasının önüne geçme· 
ğe çalıştığını ve Portekizi ade
mi müdahale siyasetine tama
miyle iltihaka kandırmak iste
diğini göstermektedir. 

Paris, 25 ( Hususi ) - Mat
buatın umumi dikkati Cenev
reye dikilmiş bulunuyor. Bu 
sabahki gazeteler bugün Del-

bos ve Edenle lspanyol dele
gesi tarafından verilecek nu
tukların diplomatik ehemmiye
tini kaydediyorlar. Diğer ta
raftan, Asamblenin reisvekilli
ğini ltalyan delegesine tevcih 
etmesine de ehemmiyet veril
mektedir. 

ITALYAYA KARŞI BiR 
JEST 

" Petit Parisien 11 gazetesine 
nazaran, ltalyan delegasyonu
nun hazır olmamasına rağmen 
dün verilen bu karar, Asam
blenin geçen günkü kararını 
telafi etmek maksadile veril
miş ve ltalyan delegasyonu 
22 reyle reis vekilliğine seçil
miştir. Bu jestin Romada layı
kile takdir edileceği ümid edil
mektedir. Reylerin en büyük 
kısmı ltalyanın ismi üzerinde 
toplanmıştır. Asamble böylece 
ltalyayı tekrar kendi arasında 
görmek arzusunu göstermiş ve 
Habeş delegesi hakkında veri
len kararın bir usul meselesi 
olduğunu ve meselenin esasına 
dokunmadığını anlatmak iste
miştir. 

Paris, 25 (Hususi) - Eski 
Ingiliz bahriye nazırı Vinston 
Churchill Pariste verdiği bir 
konferansta milletleri üç sınıfa 
ayırmıştır: Naziler tarafından 
idare edilenler, Bolıevikler ta
rafından idare edilenler ve 
kendi kendilerini idare eden
ler. Fransız ve lngiliz milletleri 
en çok bu sonuncula.ra alaka
dar olmaktadırlar. Hatib de
miştir ki: 

"Biz o memleketleriz ki ora
da milletler hükümetlere sahip
tirler. Yoksa hükümetler mil
letlere değil .. 11 

Churchill'in fikrince liberal 
Fransa, lngiltere, Amerika, ls
viçre, Belçika, Holanda, lskan
dinavya memleketleri medeni
yetin ilk safında yürüyorlar. 
Bu memleketlerde hürriyet, 
hiçbir istibdad şeklinin müm
kün kılamıyacağı kadar maddi 
refah ve umran imkanı ver
mektedir. Kendi kendilerini 
idare eden bu memleketler 
dünyanın başındadırlar ve bü
yük servetleri toplamak imka
nına maliktirler.Bunlar arasında 
ihtilaf çıkmaması elzemdir. 

Churchill konferansın ikinci 
kısmını, hürriyeti ve sulhu ko-

Vitıstoıı Çorril 
rumak için Fransa ve lngilte
renin tam bir tesanütle yan 
yana kalmaları zaruretini isbata 
tahsis etmiştir. Bu nutku tefsir 
eden "Repüblik11 gazetesi di
yor ki : 

"Avrupa siyasi vaziyetinden 
bütün dünya heyecan içindedir. 
ihtilafların gittikçe artması kor
kular uyandırıyor. Cburchill 
kendi namına söz söylemekle 
beraber ayni zamanda bütün 
lngiltere namına da söylemiştir. 
Fransanın dünkü ve bugünkü 
dostu lngilter<" ve F ransanın 
bozulmaz bir dostlukla birbi
rine bağlı kalmaları lüzumunu 
göstermiştir. Hatibin son söz-

leri bilhassa kayda değer : 
"istikbali kimse evvelden ta

yin edemez. Fakat lngiltere ve 
Fransada herkes vazifesini ya
parsa Fransa ve lngilterenin 
kudret ve şaşaası kolayca azal
mıyacak ve insanlığı barbarlık 
karanlığına düşürmemek için tut
tukları meşale sönmiyecektir.,, 

Paris, 25 ( Hususi ) - Eski 
lngiliz hariciye nazırı Sir Aus
ten Chamberlain " Ekselsior 11 

gazetesinde beynelmilel vaziyet 
hakkındaki makaleler serisine 
devam etmektedir. Sir Austen 
diyor ki : 

"lngiltere sulhun muhafazasını 
ister. Fakat dikte edilecek bir 
sulhu kabule hazır değildir.lngi
liz müdafaası altındaki toprak
ların azaltılmasına müsaade 
etmiyecektir. Eski dostluklarını 
terkederek daha az emin olan 
yeni dostluklara bağlaomağa 
hazır değildir. Almanya'ya, bu 
memleketin diğer memleket
lere ve hükümet şekillerine 
karşı beslediği husumeti pay
laşacak bir dostluk göstermeğe 
de hazır değildir. lngiltere 
beynelmilel nezaket usullerinin 
muhafazasını ister. lngiliz as• 
keri kudretinin artması, müs
takbel sulha bir h'zmetdir. 11 

............................................................................................................................................................................................................................................................................ 
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Diioya büyük felaket ihtimalleri taşıyan bir kararsızlığa gö
müldükçe sinirleri bozulan milletlerin mukadderatını idare mev
kiinde olanlar sinir zaafından milletlerini korumak için sporu en 
kuvvetli bir müdafaa silahı olarak tavsiye ediyorlar. Aynı za
manda kendileri de spor aşkını taşıyan hareketleriyle mılletle
rine örnek oluyorlar. Bugün okurlarımıza takdim ettiğimiz bu 
kombinezon devlPt reislerinden bir kacını en çok sevdikleri sporu 

yaparken gösteriyor. 
Soldan sırayla Polonya Reisicumuru eyi bir avcıdır. Polonyanın 

büyük ormanlarında av partileri tertib etmekten, bazan de bun
lara siyasi bir mahiyet verdirmekten hoşlanır. Polonya - Alman 
dostluğu böyle bir av partisinde hazırlanmıştır. 

Romanya kralı Karolla veliaht Mişel Ski meraklısıdırlar. lsveç 
kralı Güstav Adolf, teniste dünyanın en yaman şampiyonlariyle 
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boy ölçüşecek bir sportmendir. Belçika kralı ikinci Leopold, 
babası kral Alber gibi dağ sporlarına, Alpinizme meraklıdır. 

lngiliz kralı sekizinci Edvard eyi bir binicidir. Fakat attan 
düşmekle meşhurdur. ltalyan diktatörü Mussolini ltalyanın eski
rimde dünya birinciliğini muhafaza etmesine çok ehemmiyet verir. 
Kendisinin de yüzücülük ve binicilikten sonra en fazla ho~:andığı 
spor eskirimdir. 


