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• AnkarL nın bUyUk gUnU 
lstanbul, 18 (Hususi) - Atalürkün 

Ankaraya ayak bastıkları mesut günün 
yıldönümü olan 27 ilk kanunda Anka
rada büyük tören yapılacaktır. Sütün 
memleket bu hayırlı günü kutlaya
caktır. 

Ç;; .. _ 
Fiati " s ,, kuruştur. Cunıhuriyelin Ve_ Cı!!ıı1mr iyet _Eser inin B~çisi, Saba1ı lar•_ Çt1'a~ Siyası __ Gazı.ıted-ir Yeni Asır matbaasında basılmıştır. 

• • ar ır ran er ı .. 
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Yeni haınlelerindc 
muvaffakıyetle 

ilerliyor 
Cumhuriyet adliyesinin iç ve 

dış ülkelerdeki itibarı hepimize 
ilvünç vericidir. ilk hamlede 
dünyanın en medeni kanunları 
ile takv:ye edilen adliyemiz 
inkılabımızın büyülı. eserlerin
den biri olarak göğsümüzü 

kabartmakt adır. 
Adliye makan;zmasıoın iyi 

i şlemesi , adaleti tam ve kamil 
bir şekilde tecelli ettirmesi 
bütün milletler için bayati bir 
zarurettir. 

Türk ve Fransız mümessilleri arasındaki diplomatik 
görüşmelerde lsveçin Bern sefiri de hazır bulunacak 

Cenup hudutlarımızdan geçen meçhul 
lstanbul, 18 (Hususi) - Hariciye Vekiliır;iz 

Tevfik Rüştü Ar as ve haTiciye vekaleti umumi 
sekreteri Numan Menemencioğlu Pazartesi günü 
Cenevrtden Parise gidecektir. Fransız hariciye 

i'.ı nazırı M. lvon Delbosun daveti üzerine vuku 
bu 1acak olan bu ziyarete büyük ehemmiyet 
verilmektedir. Tevfik Rüştü Arasın Parise mu
vasalıitinde Kedorseyde Fransa ile Türkiye 
arasında Sancak meselesinde mevcut ihti ! ıifın 

müzakeresine başlanacaktır. Müzakerelerde 
Sancak meselesi hakkında iki hükümetin lez-

~ !erini tedkike Milletler Cemiyeti tarafından me
mur ed ı len ve raportör tayin edilen lsveç hari
ciye nazırı namına lsveçin Paris veya Bern sefiri ~iiii& 
hazır bulunacaktır. ·~fi\ii 

Cenevre, 18 (Ö.R) - lskenderun işi hakkın
daki müzakerelertle memleketini Milletler ce- !&;~...,.. o;::;;,;= 

bir Ermeni yakalanmıştır 
hariciye Vekili Tevfik Rüştü Aras önümüzdeki 
pazartesi günü Paris'te olacaktır. Kendisine 
Türkiyenin Milletler cemiyeti daimi delegesi 
Necmeddin Sadık refakat edecektir. Bu müna
sebetle lskenderun işinin halli için Türk ve 
Fransız mümessilleri arasındaki diplomatik gö
rüşmelere, bu mesele raportörü olan lsveç ha
ricive nazırı S.anderin yerine muvakkaten bu 
vazifeyi gören ısveç'in Bern sefiri huzurunda 
devam edilecekhr. 

Cenevre, 12 ( A.A ) - Bugün, lskenderun 
Sancağına gidecek müşabidlerin tayini kar.arla
şacaktır. 

idari, iktısadi hatalar, veya 
yanlış kararlar şüphesiz ki 
memlekete zarar verir. Bu za
rarları önlemek iç in cl üzeltici 
kararlar ve tedbirler alreak 
mümkündür. Fakat adli hata
larnı tamiri çok zor ve hatta 
bazı defalar imkansızdır. Niha
yet bayat mücadelesinde rast· 
lıyacağımız, karşılaşacağımız 

haksızlıkların biricik tamir yolu 
adalet kapısıdır. 

Norveç'ten meslekten bir diplomat, Hollan
da'dan eski bir müstemleke idarecisi ve lsviç
re'den bir zabitin namzed gösterilmesi isten
miştir. 
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Bir memleketteki adliyeye 
inan yoktur; o memleketi mut
lak bir anarşi içinde kabul ey
lemek icap eder. Çünkü yurdda 
nizam ve intizamı temin eyli
yen bak ve adalet mefhumla
rını hakim kılan kuvvet odur. 

En zavallı bir vatandaş en 
yüksek bir şahsın veya maka
mın tecaviizüne uğrasa başvu 
racağı kapı adliye olacaktır. 
Eıler bu kuvvete inan olmazsa 
o memlekette haktan ve ada
letten bahsolunabilir mi ? 

Şüphesiz hayır ... 
Bnnun içindirki bak ve ada

let mefhumlarının bakim bu
lunmadığı yerde milli hakimi
yetten bahsedilemez. Cumhuri
yet idaresi, milli hakimiyet in 
ana temellerinden birini teşkil 
eden adalet kuvvetini hakim 
kılmak ve ona karşı inanı ar
tırmak için bütün tedbir:ere 
baş vurmaktadır. 

Şimdiye kadar elde edilen 
neticeler çok büyük olmakla 
beraber beter qayılaıamakta

dır. Adliyemiz kendisine bes
lenen inanı artırmak yolunda 
sürate ve lcararlarda isabete 
hususi değer verdirecek ted
birleri almaktadır. 

Mesela meşbud cürüırl e r ka
nunu yurdda huzuru artırmak
ta büyük bir amil olmuştur. 

Muayyen vak'alarda faillerin 
derhal bakim huzuruna çıka
rılması ve keyfiyetin karara 
bağlanması zabıta vak' alarıoı, 
küçük, fakat şeref ve haysiyet 
bakımından çok büyük ve can 
sıkıcı olan birçok hadiseleri 
önlemiş, adetlerini çok azalt · 
mıştır. 

Birçok aileler sokak külb~.n
beylerinin, tecavüz ve tasal.iit
larından kurtulmuş, umumi ma
hallerin huzurunu bozanları 
yokeylemiştir. 

Nitekim eskiden bilhassa 
bayram gibi tatil günlerinde 
sütunlar dolduran zabıta vak'a
ları kaydedilirdi. Bu defa mem
nuniyetle müşahede olunmuştur 
ki vak'a denebilecek esaslı bir 

- Sonu 2 nri say/ada -
~a.k.kı C>cakoP;ıu. 

Celal Bayar bir konferans verdi 

936 yılının ilk on ayında, geçen yıl
dan on milyon fazla ihracat yaptık 
" İhracatı mürakabe kanunu, şimdiden piyasalarda iyi tesiri hissettirdi. 

Bunun aksine hareket edenler ı;ah~a. ıyacaklardır ,, 
lstanbul l8 (Yeni Asır) - Hakiki medeni adam, milli 

lktuat vekili Celıi l Bayar, bu şuuru yükselmiş adam, kasa-
gece lstanbul radyosunda Iktı- sında para saklıyan adam de· 
sat hafta sı münasebetiyle mü- ğildır. O; bir banka çeki taşı-
him bir konferans verdi. lktı- yan adamdır. Bu suretle para

sadın ve tasarrufurı eski devir
lerle bugün arasındaki muka
yesesini yapan Celal Bayar de
miştir lc i: 

- " Bir zaman " ak akçe 
kara gün içindir ,, denirdi. İk
tısadın muasır manası tamamen 
değişmiştir, Biz şimdi ak akçe 
ak gün içindir, diyoruz. Dişten 
değil, işten artırmanın lüzumu-
na İnanıyoruz. 

!feri milletlerin basardıkları 
muazzam 1şlerin büyük serma
yesini temin eden tasarruf 
telakkisi, küpte ve kasada 
saklanan para demek değil
dir. Bu telakki, milli istihsale 
kanalize edilen paradır. 

Ce/Ut Baı•ar, Çeiık fab11kası 
mukaveıesi!ll imzalayan Mr. 

Make11ze ıle bır 111ada 

sını daha emin bir şekilde 
muhafaza etmiş olur. lbtiyaç 
halinde kredi istihsali kolayla
şır. Bankaların büyük işleri 

finanse etmesi imkan dahiline 
girer. 

Milli şuurla milli sanayi :ıra
sında münasebet vardır. "Tür
kiye Türklerindir ,, diyoruz. 
Bunun mevzu itibariyle manası, 
yaratacağımız endüstrinin sa• 
hibi biziz. Biz onun efendisi 
kalacağız, demektir. Memle
ketimizin koloni gibi şunun, 
bunun hesabına değil, kendi 
hesabımıza kalkınmasını temin 
edeceğiz. Kamalist davasının 
esası budur. 

- So11u 7 ınci sahifede -

lngilterede son hanedan meselesi 

Eski bir Fransız 
nazırının fikirleri 

Bayan Simpson bugün lskeııderiyeye 
çıkacak ve hemen Luksora gidecektir 
Paris, 18 ( Ô.R ) - Bayan 

Simpsonun Kandan ayrılınca 

Viyana'da bulunan Dük de 
Windsora mülaki olmak için 
Viyanaya gideceği zannedil
mişti. Bu tahminler hilafına 

olarak bayan Mısıra hareket 
etmiştir. Bayan Simpson'un 
talak kıırarının kat'iyyet kes
bedeceği güne kadar hususi 
gezintilerinde devamı ve Ame
rikaya gitmesi muhtemeldir. 

Kahire 18 (Ö.R)-" Atbena., 
vapuriyle seyahat eden Bn. 
Simpson Cumartesi günü lsken
deriyeye çıkacak ve hemen 
Luksora hareket edecektir 

Paris, 18 (A.A) - İngilte
redeki son hanedan meselesi 
hakkında eski nazırlardan Emil 
Borel "Ere Nouvelfe,, gazete
sinde şu mütalaayı yürütüyor: 

-Sonu 3 ıincü salıi/ede- Bayan Simpson 

• 
1 

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

Eden bir nutuk söyledi J Valimiz güzel haberler getirdi 

lngiltere ispanya işinde ihracat mallarımızın · dış piyasalarda 
taraf tutmak istemiyor korunması için tedbirler alınacak 

• Vilayet bütçesi yakında tasdik edilecek. lzmirde yeni orta mektepler açılacak Eden, taraf 
tehlükeli 

tutmanın çok 
olduğunu anlattı 

ilim evi vilayet emrine verildi. lzmirde sıtma mücadele teşkilatı kurulacak 

Londra, 18 (A.A) - Avam 
kamarasında harici siyasete 
müteallik müzakereler esnasın
da Eden bilhassa ispanyanın 
vaziyetinden bahsedeceğini 
söy lemiştir. 

Muhtelif suallere cevap ve
ren Eden ispanyada ispanyanın 
istemekte olduğu bir hükümeti 
görmek arzusunda bulunduğu
nu söylemiş ve şöyle demiştir: 

"Biitün milletlerin ispanya
daki mücadele haricinde kal
maları ve ispanya mille
tine kendi müskülabnı diledi~i 

lngiliz dış bakam Eden bir Ftansız 
dıp/omatıvıe gö11işiiyor 

veçhile halletmekte serbest 
bırakmaları bir vazifedir. Bazı 

- Sonu 4 i1ncü sayfada -

Ankaradan döndüğünü haber 
verdiğimiz Valimiz Fazlı Güleç 
dün sabah makamına gelerek 
vilayet işlerile, öğleden sonra 
da partide parti işlerile meş
gul olmuştur. Valimiz kendile
rini ziyaret eden bir muharri
rimizin Ankara seyahati hak
kındaki sorularına şu izahatı 
vermiştir: 

- Vilayetimiz bütçesi üze
rinde salahiyetli makamlarla 
temas edildi ve bizim dilekle
rimizden kanunların müsaadesi 
niııbetinde mümkün olanlar, ye
rine sretirildi. Bazı noktalar 

. ,.., ............... ~ ",' için de ıslahat ve tadilat yap-
~-~;\ fl\ mak için direktif aldık, bu su-

Vaü Fazu Oilleç 

;' ;f · retle vilayetimiı.in şimdiye ka
dar tasdik edilememiş olan büt
çesinin tadilen tasdik edilebil
mesi imkan dairesine girmiş 
oldu. 

Başbakanımızın fuarı açar
ken iradettiği nutukta verdiği 
direktiflerden mülhem olan 
bütün devlet makamları Turizm 
noktasından yeni bir inkişaf 

esbabını hazırlamakla meşgul 
olmaktadırlar. 

Bununla beraber lzmir lehine 
- Sonu 2 nci say/ada -



Adliyemiz .... 
eni hamlelerinde 
muvaffakıyetle 

ilerliyor 
- &qlt11t1Jı ı '"" sa1J•da 

hlclme,. Wle raıtlamlmamqbr. 
Bu ha11rh aeticeyi meıhud 

clrlmler kan.au. daha doi· 
nua adaletia llratle tecelli 
ettirilme.me borçlllJllZ. 

Bama anlaıılm11 bir haki· 
kattir iri adaletin .ant Ye iaa· 
betle tecelli ettirilmui bir za
bdai minia .azifeıini gir
mektedir. 

Bunu çok eyi takdir edea 
Adliye Yekilimiz Saracofla 
Şakrn adalet makanizmu111111 
daha eyi bir tekilde •e dratle 
ifliyebilmesi için 7eai tedbirler 
almaktadır. Hikimlerin terfiini 
,.Jmz kıdem esasına bağla
•aktan uzaklaştırmakta, it hac
._ Ye bilıi,e de kıymet •er· 
direcek eullara dayQl&ktadll'. 

Bir lıikim için ölç&, çıkardığı 
it •e ba işlerdeki isabet ola· 
cakbr. istatistikler bir hlkimin 

Posta 
Teşkilat kanunu 

•••••••••••••••••••••••• 
Yılbaşından itibaren 
mer'iyete giriyor 

Posta telgraf ve telefon let· 
kilitı kaaana KAaunUADİllİD 
ilk gllnOaden itibaren tatbik 
meYküae geçecektir. 

Yeni kanun mucibince hilen 
mevcut olan 13 başmlidilrlük 
vazifesine mukabil 62 Yillyet 
mlid&rlDkleri tqkil oluaac:akbr. 

Bu suretle bqm&d&rllk mm
takası iken yiiz poata telıraf 
merkezi bulunan lzmir hatmi· 
dürlOğO mlidiiriyete inlollb 
edince 3S merkez kalacaktır. 

Valimjı güzel haberler getirdi 

ihracat mallarımızın dış piyasalarda 
korunması için tedbirler alınacak 

- Bas.taıa/ı I ncı Sahi/ede -
daha baıka ikhsadi hareket
lere de ıahit olacağımız gilnler 
7akındır. ihracat mallanmazm 
korunmaaa ve piyasalarda mu· 
vaffakıyeti için dlifiiaülmllt Ye 
tatbiki d&ra.t bahmmut birçok 
tedbirler vardır. 

Bu meyanda Bayrakla ve 
Tarana ilk fınatta klrfez Ya· 
purlarının ıefer yapmalan ta
aaYnr edilmittir. 

- Karabunma vapur sefer• 
leri için mllracaat vardı ? 

- BoaUD için ben bazı ted• 
kikat yapmaktayım, tedkikabm 
bitince •ekllete bunu da ayrı· 
ca anetmek niyetindeyim. 

ILIMEVi 
Bergamadaki ikmal\ kuvvei 

karibeye gelmiş IJimevi otelini 
de ikmal ve maarif akarı ola
rak kullanmak için yüksek ba
kanlık viliyetimize terketmi•
tir. Hem Bergamanın ihtiyacına 
ce•ap •ermek, hem vilayetimiz 
hakkında lütüfkirlak olmak 
noktasından bu da bizim için 

mucibi teıekkürdür. 1 
SACLIK iŞLERi 

dan itibaren meydanın istimlak 
ve tesisi itleri ile uğraımak 
için emir aldım. Formaliteler bizi 
uzun uzadıye iıgal etmediği tak
dirde bahara doğru yolcu 
tayyare seferlerinin baıLyaca
ğım umarım. 

- Gazete haberlerinden, iki 
umumi müfettişliğin daha tesis 
eddmesi ve bunlardan birinin 
Ege umumi müfettiıliği olması 
tasavvur edildiğini öğrendik. 
Bu hususta bir duyduğunuz 
var muiı:? 

- Resmi makamlardan bu 
hususa dair hiçbir şey duy
madtm. Ve karar haline gelmiı 
böyle birıey olduğunu da bil
miyorum. 

Borsa komiseri 
Ankaradan tlöndtl 

Borsanın yeni seae bütçal 
ile boreayı aUkadar eden dii'el' 
bazı it!er hakluada alikacbır 
makamlarla temas etmek üıer• 
Ankaraya gitmiı olan bort• 
komiseri Şevki avdet etmiftir. 

iş bürosu 
Şimdüak muvakkat olarak 

Ticaret •e SanaJi _...ında 
Y&aife SÖreQ İf bürOAI İçin 
•lıtakH 'bir bioa arueakla
dsr. Bina bulununca btlro oraya 
nakledilecektir. 

'riitiin işleri 
Şehrimizde yeniden daha bir 

kaç tütün i4leme mağazası açı-
lacaiı, bundan baıka Geri 
tütlin kumpanyasının da bug&D-
lerde faaliyete geçeceği laaber 
alınmıştır. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Teşekkür 
Dun gece teblükeli bir sana 

ile çupınırken davetime derhal 
icabet eden mütahass11 ve kıy· 
metli doktorumuz Saap Kaşıkçı· 
oğluna candan teşckk&rlerimi 
sunar, herkesin Saip gibi mi· 
tahassıs ve vefakar bir doktora 
sahip olmalarını dilerim. 

Tokdll 
çalaıkanhltna ve verdiii karar
laran ne kadar1nın Temyizin 
tasdikine veya nakzına uğra
mış olmasa bilgiıine miyar tu· 

Bu yeni kanuna pre, mi• 
dürlerin muflara k1rk lirada 
seksen liraya kadardır. Blylk 

IZMIR FUARI 

Villyetimi&ia aağhk durumu 
lıerinde de ilgili Amirimle ~ö
rliterek maruzatta bulundum. 
Yiiksek amirim benim maruzatı
ma hacet bll'akmıyacak kaclar 
ftllyetin Yuiyeti ile bit ıüphesiz 
laer •illyetinkine olduğu gibi 
pkandan Yakıf olduğunu ve 
baalann çuelerini programla
dapı anlamakla aeYİD' duy
clam. Muhtelif tedbirler araııo
da lımirlileri sevindirecek en 
gtizel kıımı yüksek bakanlığın 
ilk flrsatta lzmir viliyetine mah
auı ve şamil bir .sıtma müca
dele teıkilih vOcuda getirmek 

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

t111acakbr. Binaenale1la çahİkaa 
Ye bilfili blkimlerin bu suretle 
takdire ve terfie mazhar kıbn
maıı, mubakkaldtr ki çalıtma 
zenini arbrauktır. 

Ba kararla elde edilmek is
tenilen gaye, elemanlan daha 
eyi çalatbrmak, adaletin tev· 
ziiode sürat ve isabeti arbr
makbr. 

Adliyemizin baıında l»alanaa 
zatın zekiııoa ve enerjisine 
ilaveten blkimlerimida fazilet 
ve fedakirlak haletleri bu yeai 
yolda da c-a..n,.m. ,..... 
ağartacağı•• tlphe lnrakNa
maktadır. 
~alıl.kı <>cak.oAıu. 

Hollanda takası 
HoUaada lıuaai taku aaa

•eleleriade itllalAha ilncattan 
eYYel yapalmuana mluade 
eclilcliii Tiirkofi• merkuindea 
telariaiz pbeıine bildirİll8İftir. 
8-an için itlaal edilecek mal 
Weliaia tama••nıa •e1a aJIÜ 
kı,•ette bir banka tftliaat 
mektubun• T.C. Merkeıı han
k•u 7atanlmaıı prtbr de· 
.U..ktedir. 

Ölüm 
Şehrimizi• maruf tlccar

lanadan Kavalah Ramizia 
Yefat eylediii t~ea&rle ha· 
iter aha•'ftar. Cenazesi ba 
sh saat onikide Karanti· 
aacla Selçuk ıokapdaki 
laaneaiaden kaldmlacak, na
mazı Kemeralb camiinde 
kıhnacaktır. Merhum bayn 
ıeYen muhitinde sevgiler 
yaratan bir zatb. Otlm6 
kendini tanıyanlar arasuada 
teessür uyaacl1racaj1 tüplıe
.mlir. Yasla ailesiae beya•ı 
taziyet eyleriz. 

viliyetlerde bulunacak Ye 1e
künu 29 olan maaYialerinia 
maqlan da kark lirada ,et• 
mit liraya kadardar. 

Şef maqlan 2S, 30 ve 35 
liraya k•dard1r. 

Memur maqları on liradan 
başlayarak yirmi liraya kadar 

1 
çıkabilecektir. Yalnız memur
Jarua maqlarıaa her terfi mUd
detinin hitamında birer nisbet 
dalailiade zam maaı yapıla· 

1 

cakbr. 

Iktısat Vekili ..-................. 
lnlfz•r edltror 

lktaaat Veln1i Celil Ba,.rın, 
baa mıh:m iktuat iılerinl teJ-
kik etmek lzere pek yakmda 
teltrimiıe relmeli malateaael 
olduğu haber almauıhr. Veki
lin burada kaldıjı mıadetçe 
Fuar ifile de yalandan allka
dar olacait 1.an11edilmektedir. 

Yeni bir köy 
Dikili ile Berg ... aruaacla 

Ayazmanlar tOH9i üzerinde 
miauip bir yerde yeai bir k6y 
kurulmaaa ve burada Kabakum 
ile lalim kö1Jeriain birleftiril-
meai ve keaclilerine &arada 
arazi verilmeli YilAyetce dütll· 
nilldüiGni &ğrendik. -
Sıhhat müzesi 
Yakında in•• edilecek 

Kültürparkta inıa11 mütasav
ver bulunan Ere ürünleri mü· 
zesine Ziraat Vekiletince ge
iecek ıene bütçesinden tahsi
sat konulacağı ve ancak gele
cek aeae Ep tırünleri mllzeai 
inpaboa bqlaaabileceji haber 
alanmqhr. Bundan başka Kil· 
türparkta yaptlacak olaa S.lahat 
ıniizesi de Ha%İrandan sonra 
inp edilmeie bqlanacaktır. 

DeYlet makamları iktuaclt 
hareketler bapnda fuara ehem• 
•İJet Yermek Ye onu yıldan 
,.la inkipf •e tekemmlll ettir· 
mek azmiadedirler. Bu aııim 
•• kanaatlerden dopaa riliyet 
ipa de birçok direktiflerle 
dlam&t bulunuyorum. Arka· 
daşlarımla temas ederek tedri
cen bu emirleri ve direktifleri 
tahakkuk ettirmeğe çabşaca
ğım. lzmirin iktısadi ehemmi· 
yeti ile mütenasip yüksetmeğe 
mazhar kıhnmaıı Devlet ma• 
kamJarıaca baıta gelen iıler 
arumcla tutulmakta olduğunu 
memaaai7etle girdim. 

Ba allkadaa Yill7etimiz lıe
..bıaa istifade edeeejimlz tlra 
besizdir. Hemen her Yeklletin 
bura için hazırladığı hare~et• 
ı. vardır. 

KOL TOR iŞLERi 
KültOr Babahjl fimcli7e 

kadar YiliJetimizin ihtiyaçluuıa 
cevap vermek yolunda göaler· 
diii bizim için fikra• icabet• 
tirea kıymeti himmetlere ek· 
lemecek yeni sene için daha 
mllüm eterler baztrfamakta· 
dw. ViJlyetimizia muhtelif orta 
tah.ail dereceaint\eki kültür mi
eueseleri aokta11adan ibtiyacu11n 
iıamisiae doğru temine çalı

tılmaktadır. 
Şimdiye kadar açılan orta 

mekteplere kablaçak yenileri 
araımcla bilhassa Tire tebrin· 
de bir çok villyetlerinkine bile 
tefevvuk edecek tarzda hazır· 
lanmıt nlimune orta mektep
lerinden birinin açılmak arzu-
sunun kültür bakanbğında can· 
landığıaı ve bunun belki de ge· 
lecek ders Jıla baıında emrivaki 
olacatını q-rendim. Nufu•u iti
barile de bir çok vilayet mer• 
kaleriae laik olan Tire şehri 
ba mazhariyete cidden liyıkbr. 

Buna iftiharla anarken Ti
relileri de şimdiden tebrik 

azminde olduğunu ogrenmiı 
olmaklığımd1r. lzmirin en mn
him dertlerinden birine daha 
Cumhuriyet devriaia feyizli 
elleriyle çare bulmak yolunda t 
olduiamuzu.llylerkea aevincime 
bitin lzmirlileria ortak olduk• 
lanna kunetle iaamnm. Btttb 
llıa ...,...bmla &miri istihdaf 
eden tasaır,urlan çerçiveferkeo 
bunların saraliyle. fili1al ~a-
11na dökileceği zamanınm da 
uük olmaö1atuu be1a ederim. 
KORDON TRAMVAYLARI 
- Kordon tram•aJları işi 

hakkmda da ait oldajıJ ma-
kamla temu bu)'Ql'dağunuz 
biııce muhakkaktır. Bu busuıta 
da bizi tea•ir buyurur mu.aanuz? 

- Sa,.. bak•nımıı A& Çetin 
kaya buraya tepifleriade size 
ba haıaa lıalduacla ylk.aek di
ılaceleriai bilclinaiflerdi. Kor
don tramyaylan iti ylikıek 
bakanlaim ba emeUeri dahi
linde ve normal ylrlme yo
luacladır. 

- T elefoa İfİ ? 
- Yakıek Yeklletin bu it-

lerin lıepaiae Yercliji bir sıra 
olduju mabakkak ve kat'idir. 
Herşey zamanında yapılacak
lar. Maabau eskilerine ekle· 
necek telefon iti hakkında 
yeni bir ılzim yoktur. 

- Tayyare meydanı yeri ve 
seferleri haldrmda malümat 
J;ıtfeder misiniz? 

HAVA MEYDANI 
- Tayyare meyclanınm Cu

maovası istaıyoau yanında te
..W takarrlk etmittir. Yarın-

TAYYARE 

TROGOF 
Aynca: PARAMUNT Dünya haberleri ve 

DO iZ 1 Zi RETi 

SEANSLAR: 3 - 5 - 7 - 9 

Yakalın IUbarda oldulu 
memleket Japonyadır 
Sakal bir zaman bizde de 

itibarda idi. Mevki sahibi olan
ların sakalh olmalara lazımdı. 
Sakalsız bir sadrazam gözlerin 
alıpmıyacatı, fikirlerin kabul 
edemiyeceği birşey .zannedilirdi. 
Eski saltanat rejiminde sakal
sız ilk aadrham T alit paıa 
idi. Ooun bile sadrizam olunca 
sakal koyuyerccetmden balıae
denler olmuttu. Yeni Türkiye
de sakal itibannı kaybelmiıtir. 
Muasır ihtiyaçlara uyan balkı· 
mız kılsız, temiz bir çehreyi, 
sakıUı çellrelere tercih ediyor· 
lar. Bugün ea çok b&rmet gi
renler sakallılar değil, sakal· 
sızlardtr. 

Japonya bütün ananaJanna 
her yerden zi1ade baifı kalan 
memleketlerden biridir. Orada 
bili sakal itibartnı kaybetme· 
mittir. Hatti uza• sakal bir 
alulhhk, bir luyaset alimeti sa· 
yılar. Sakal11un boyu iki met
reyi bulan Naojiro Kalo Japo•· 
yanın en uılu, akıllı adamı ıa
yahyor. Naojiro japonyanıe ma
ruf sakalltları arasında sakab
nın uzunluğu ile rekor kırmıı
hr. Kendisi birçok niıanlar 
taıımaktad.r. 

Trotuvarlar araS1nda 
Sokakta yürümek gibi oka· 

manın da bir ida!n •ardır. So· 
kakta yirlrken de gazetesini 
okumaktan hotJaaaa insanlara 
heryerde teıadiif edilir. Bir 
Fran11z gazetesi qajadaki ve• 
cizeleri bu merakla okurlara 
ithaf etmiıtir : 

1 - Yolcu böyle okuyarak 
nereye gidiyorsun ? Morca mı, 
hastaneye mi ? 

2 - Y olcla giderken oku
mak kadar ibtiyatıızhk olmaz. 

3 - Yürürken okuyan idam 
kararını okuyandır. 

4 - ihtiyatsız kari, gaze
teni yürürken okuma. Yoksa 
ye>lun hastaneye düıer. 

5 - (Sabr'ar arasında oku· 
mak yerine) '1 rotuvartar ara· 
ıında okumak çılgumktır. 

6 - Son 1aat haberleri, ya
hut ölüm makalesi •• 

1 - Yolda okuyarak giden 
adam kendi ihtiyarayle teker· 
lekler altına koşan adamdır. 

So1'ak1arı laaddiadeo fazla 
kalabalık, motöwlü vasıtaları 
bioiae bin olu ıehirlerde bu 
vecizeleri unutmamak iıe yuar. 

Kızll derllller arasında 
beyaz ve aarıtınlar 
Amerikanm meıhur Anlro

polo jistJerinden L. H. Wilfred 
Rokfeller enstitüsü tarafın· 
dan yukan Amazon hayza· 
sında yaşıyan kızıl derililer 
araıanda bir tetkik yapmaia 
memur eddmiftir. Profetör ki· 
zılderili kabileler içiade balw
aan ve deriJeriaia beyuhjl, 
saçlarının san11nbğı ile tefrik 
edilen insanları etüd ederek 
bir brotür nepetmiıtir. Wilfnıtl 
beyaz derililerin er ihtiyarla· 
tiyle görüımüt ve banlana .. 
sahillerde isyan eden Mada· 
gaıkar vapuru mürettebabme 
ahfadı olduğu neticesine Yar• 
mıthr. Bu korsan geminin mi• 
rettebatı gemide ba'unan yolaa
ları da kendileriyle birlikte 
Amazon bavzuına slirüklemif· 
ler, orada kızılclerili lcabilelerle 
anlaprak bir beyaz derili ka· 
bile vücuda getirmiflerdir. 

Çallnen kllınç 
Stirling yakinindeki tepede 

lıkoçya kahramanı Sir Wili .. 
Wallace 'nia babrasına ithaf 
edilen müzeye dört meçW. 
şahıs girerek mubafaD bağla
mıılar ve WaUace'ın bir ea.e
kln içinde bulunan luhncını al• 
ınıflardar. 

Hırsızlar müzeden baıka hic 
bir ıey almamıtJardır. Zabıta 
bu ıirkaha lakoçranın iıtildlll 
için mücadele eden bir si• 
komite tarafından yıpıldti191 
zannetmektedir. Yine talimin 
edildiğine gire bu gizli cemi· 
yetin baları çahnan kıhnç 8ze· 
rine ellerini koyarak yemia 
edeceklerdir. 
:······································•4: - . : Sa•del reçeteal : : 
• • 

~ Sıhhat ~ • 
En büyük saadet zinde, -! • 

••ilam ve neşeli olmakllr. i 
" Olmıya devlet cihanda 5 

bir nefeı eıbhat gibi ,, : 
lnıan ruhu için aıhhatte -i 

~ 

bir vücud aziz bir •İıafir, i 
haıta bir vücud iıe bir zı•· j --• dancıdır. 

• ( Baron} : • 
Almealar .. Mann ist was 'i 

• 
er ist ,, dcrlet'. insan ne ! 
yeHe odur .. Sıhhatli olmak ! -için "1danııı, netefi ve mes· i 
ud olmak ıçin de sıhhatinize i 
ifna ed"n z. • 
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Sabır ve acele 
Birbirine taban tabana zıt 

olan bu iki mefhum, bazan 
Şeytanidir, hazan da rahma
ni (!?) .•• 

Sabır ile koruk helva olur, 
dut yaprağı atlas .. Derler. Bu 
darbımeselin ifade ettiği nesne
ler olacakları gibi olurlar amma, 
olmayıverdikleri de olur. 

Ben sabm biraz devrişane 
bir tevek kelle saydığım için · 
İfrat derecede sabrı asla hoş 
görmem. Beklenen şey olacaksa 
olmalı. Ve birşey bekliyeceğim 
diye göz dikip başka çareleri, 
başka işleri ihmal etmemelidir. 

* • • 
Aceleye gelince: O da sab-

rın had bir eşidir... Acele işe 
şeytan karJşır derler, sırası 

geldi ki: 
- Laf! Acele işe şeytan ka

rışsaydı dünyada bu kadar te
halükle becerilen işler yüze 
gülmezdi, dediğimiz olmuştur. 
(Demir tavuıda dövülmek goektir.I 

Diyen Türk darbımeseli 
acelenin çabuk bir teenni ile 
karşılanmasını ve kabul edil
mesini ne kadar güzel ifade 
eder. Saltanatın hüküm sürdü
ğü demlerde: 
lıişir mfllzi/i 111aks11d1111a a!ırstc giden 
nz ıe/(al' o/amil pÔJ'İIU! danzcn dolaşır 

Derlerdi. Derlerdi ama, etek
leri darmış ki ayaklarına do
laştı. Yoksa eteği dar olmıya
rak işlerini acele yapanların 
bayatta yüzleri daima gül
müştür. .. 

• • 
Bektaşinin birisi Lir gemiye 

binmiş, gemide yolcu çokmuş, 
az gitmişler, uz gitmişler, dal
ga aşıp düz: gitmişler, fakat 
denizde dehşetli bir dalga, bir 
fırtma belirince, gemiyi sahile 
yanaştıracakları yerde: 

Alıeste gidip me11zili maksuda 
Varahm, fırtına geçer, dal

gayı atlatmz, diye yollarına 
devam etmişler. 

Fırtına azdıkça aımış, deniz 
kabardıkça kabarmış, derken 
efendim gemi batmağa, su al-

mağa başlamış. Tehlike ayan 
beyan belirince, gemi yolcuları, 
kaptanları, taifeleri el açıb : 

- Allah ! AIJah ! Derneğe, 
niyaz ve dualara koyulmuşlar .• 

Bektaşi bir köşeye çekilmiş, 
dalgalara bakar ... k vermiş ça

kıştırmayı... Onun bu halini 
görenler : 

- Bre! kafir herif! hepimiz 
niyaz ve duadayız. Sen gemi
nin içinde keyfine bakıp zık-

kımlanıyorsun, kalk bizimle be
raber duaya! diye üzerine hü
cum edince, bektaşi hiç istifini 
bozmadan: 

- Dalgalar başımızı aşınca 

Allah diyeceğiniıe, alametleri 

belirince çare aramalı idiniz ... 
Ben Allahın işine karışmam, 

onun işine ne valut karışmış· 
sam işim tersine gitti. Duayı 

bırakm da başmızm çaresine 
bakın demiş .. 

TC>~z:>j~ 

Paris miizakeratı 
pazartesi günüdür 

- Baştaıa/ı ı illci salli/cdc -
Milletler Cemiyetine mensub 

birkaç memurla birlikte heye
tin Noel'den evvel Sancağa 
hareket edeceği sanılmaktadır. 

BiR ERMENi YAKALANDI 
lstanbul 18 (Hususi) - Kilis 

gu.eteainin yazdığına göre ce
nup hududumuzda toprakları
mıza giren meçhul bir Ermeni 
y akalanmıştlr.Ermeni mahfuzen 
Gazi Antebe gönderilmiştir. 

Sancakta miHetdaşlarımıza 
karşı tazyik devam ediyor. Ye
n iden tevkifat yapılmıştır. 

Nafıa ve. Ziraat vekilleri 
' w;ç , M g s e pıt C*'i ;:+UC#I« k!Ji'!W. @ > •; bjW\: .•zt:t:ıo 

lk · nci kin una yında Ege niıntakasıı.n a 
müşterek tedkik seyahati yapac~klar · 

Ankara, 18 (Yeni Asır)- Alınan bir habere 
göre ikinci kanun ayı içinde Ziraat vekili Muh-

lis ve Nafıa vekili Ali Çetin Kaya Ege mınta
k:ısında müşterek bir tedkik seyahati yapacak· 
}ardır. 

iştirak eUirilecektır. Vekiller Menderes ve Ge
diz mıntakalarında yapıiacak zirai ıslahat hak
kında tedkiklerde bulunacaklardır. Menemen 
cıvarında bir baraj yapılması muhtemel görül
mektedir. Aynca Bnkırçay yatağının temizlen-
mesi ve Cellat Sağlık ovasına yeniden bazı 

Vekillerin bu seyahatine ziraat mütabassısla- tesisat ilavesi muhtemeldir. Bu seyahate büyük 
riyle Nafıa vekaleti ~u işleri mühendisleri de ehemmiyet verilmektedir. Na)ıa Vekılı Aıı ç,~wıkaı a 

.. Miil~·1i·~·~··c~~·iy~·ii··~·~üş·~lıi~i"i~·;·i~<l~~···: .. ·····Mü<l~l~·~·····lı~i·i~~; ..... k;;·;;k···içi~· ...... 

Mandater memu·rlar ve 
Vataniler ~emnun değil 
Türk halkının milli varlıklarını unut

turmak için tedbirler alıyorlar 
lstanbul, 18 (Yeni Asır) -

Sancakta Türk unsurunun gös
terdiği birlik, Sancaktaki un· 
surları birbiri aleyhine tahrik 
etmektedir. 

Yapılan hareketler arasında 

arapların teslihi birinci derece
de gelmektedir. Araplar açık· 

tan açığa silahlanmaktadır. Mu
sa dağındaki ermeniler de si
lahlanmaktadır. 

Kasabalarda Türk halkının 
milli varlıklarını unutturmak 
ıçın tedbfrler alınmaktadır. 

Mekteplerde Türkçe yerine 
Arapça okutmak faaliyeti iler· 
lctilmişlir- Türklerin elindeki 
emlak Halepli Arap ve Hıristi· 

yanların eline geçmektedir. 
Suriyenin hiçbir mıntakasm

da !atbik ediJmiyen kanunlar 
Türk halkını tazyik için yalnız 
bu unsura tatbik edilmektedir. 

Köylü borçlara sokulmak için 
ağır vergilere çarphrılmakta 
ve tazyikle bu vergilerin tah-
siline çahşı1maktadır. 

Milletler cemiyeti müşahitlr.
rının Sancağa gönderilmesi 
haberi mandater memurlar ve 
Vataniler Qrasında iyi tesir 
yapmamıştır. Müşahitlerin ya
pacağı tedkilderdc ilk nazar
larına çarpacak nokta, Türk· 
lerin gördüğü tazyik ife JJ.!ek
teplerinin kapatılmış olması 

olacaktır. 

Balkan antantı hükünıetleri 

Milli banka 
Atina'da 

müdürleri 
toplandı 

Atina, 18 (Yeni Asır) - Balkan Antantı hükümetleri milli 
banka müdürleri konferansı bugün saat on birde şehrimizde 
toplandı. Konfeı ansta Yunan iktısat nazm Hacı Kiryakos, Yunan 
maliye nazırı Zaviçyanos ve diğer Yunan maliyecileri de hazır 
bulundular. 

Konferansta Balkan memleketlerinin mali durumu ile iktısat 
sistemleri gözden geçirilmiş ve Balkan milli bankalan arasında 
devamh bir teşriki mesai temini için noktai nazar teatisinde bu
lunulmuştur. Konferans yarın çalışmalarına devam edecektir. 

Bir eksarh intihap edecekler 

Bulgar eksarhlığı 
Sofyada oturacaktır ... 

Sofya 18 (Hususi) - Bulgaristanm Sen Sinot meclisi yeni bir 
eksarh intihabına karar vermiştir. Son eksarhın ölümünden sonra 
onbeş senedenberi Bulgar kilisesi eksarbsıı kalmıştı. Bu yüzden 

birçok zorluklar başgösteriyordu. Sen Sinot meclisinin yeni ka
rarı ehemmiyetle karşılanmışbr. Bulgar eksarhları son zamanlara 
kadar lstanbulda oturuyorlardı. Bundan sonra buna imkan yok· 

tur. Zira Türkiyede bir tek Bulgar bile kalmamıştır. Yeni ek
sarhm oturacağı yer Sofya o!acakhr. Zaten lstanbulda kalan 
son metropolit Istefan da metropolithaneyi Sofyaya nakletmiş 
bulunuyordu. 

Adis - Abebadaki lngiliz elçiliği 
işinde anlaşamıyorlar 

Londra 18 ( A.A ) - lngiliz diplomatik mabafili ltalya ile 
lngilterenin Akdenizde karşılıklı menfaatlerine hürmet edece1'
Jeri hakkındaki teminat teatisi formülü tespit edilmiş gibidir. 

Anlaşmanın~resmen .akdedilmesine mani olan keyfiyet her iki 
hükümetin daha evvel Adis - Abebadaki lngiliz elçiliğinin vazi
yeti üzerinde bir anlaşmaya varmak istemeleridir. 

Londradaki zihniyet ispanya anlaşmazhğı hususunda iki mem
leket arasmda güçlüklerin doğmayacağı merkezindedir. 

Sanıldığma göre ltalyan hükfımeti de lngiltere ile olan müna
sebetlerini teblükeye düşürecek hertürlü te$ebbüsten sakınacaktır. 

Asilerin giriştiği teşeb
büs akim kalmıştır ••• 

Cumhuriyetçiler Toledoda ilerliyor 
Paris, 18 (Ö.R) - ispanya- ( 

dan gelen haberlere göre, 
Buvadila del Monte'de cumhu
riyet müdafaa hattını kırmak 

için asiJeriiı giriştikleri teşeb· 
büs kat'i surette akim kalmış
tır. Bilakis cumhuriyetçiler 
Taj'ın cenubunda ve Toledo 
mmtakasmda ilerilemişlerdir. 

Millicilerin Sevil radyosiyJe 
saat 8,35 te neşrettikleri tebliğ 
askeri hiçbir hareket kaydet
meksizin Buvadila' da ölen 
marksistlerin 95 kadar oldu
ğunu, millicilerin 123 tüfenk, 
17 mitralyöz, 6 makineli tü-

• fenk, bir siper toı)u ve 3 zırhlı 
otomobil aldıklarınf "bildirmek
tedir. 

Madrid müdafaa komitesi 
ise öğleyin şu tebliği neşret

m!ştir: Madrid cephesinde hiç 
bir hareket olmamışhr. Kesif 
bir sis her dürlü harekete ma
ni olmaktadsr. Cumhuriyet kuv
vetleri dün Madridin cenubu gar-

bisinde birçok noktalarda hü
cuma geçmişlerdir. Arancuez 
mıntakasında ilerileyen hükü
metçiler Kaza Los 'Konehonu 
işgal etmişlerdir. 

Toy nehf'inin cenubunda, 4 
saat muharebeden sonra, 
cumhuriyetçiler Çero tepesini 
işgal etmişler ve c\ört kilomet
re ilerlemişlerdir. Toledo mm· 
takasında düşmana baskın ve
rilmiştir. Asiler birçok ölü bı
rakarak ric'at etmişlerdir. 

Cumhuriyet başkumandanlı
ğ'ının mevsuk kaynaldan öğ
rendiğine göre asilerin işJ?ali 
altındJiki mıntakada Karlistler 
ile lspanyoi Falanjı arasında 
kanlı muharebeler olmuştur.~ir
çok ölü ve yüzden fazla yaralı 
kaydedilmiştir. Fas kıtaatı bu 
mukateleye nihayet vermek 
için müdahale etmişlerdir. 

Asilerin Tervel umumi ka· 
rargahı cumhuriyet tayyareleri 
tarafından bombardıman edil-
miştir. ........... 

istihlak vergisi kanununda tadilat 

Hususi idareler, beledi
yeler bu vergiden muaftır 

Ankara, 18 ( Yeni Asır ) - Elektrik ve havagazı istihlak 
vergisini değiştiren bir kanun layihası kamu!ay ruznamesine 

alınrı"IJştır. Bu kanuna göre, hususi idarelerle, belediyeler, hasta
neler, mektepler istihlak vergisinden muaftırlar. Nüfusu onbinden 
fazla olan kasabalardaki elektrik sarfiyatı da bu vergiden muaftır. 

Şark demiryolları mukavelesi 

Bugünlerde iki taraf 
arasında imzalanıyor 
lstanbul, 18 (Hususi) - Şark demiryollarını işletme imtiyazını 

satın alma mukavelesi bugünlerde Nafıa Vekaletinde şirket mü
messilleri ile hükümetimiz arasında kat'i olarak imzalanacaktır. 
Şirkete ait bulunan bütün malzeme Pazattesi günü hükümelc 

teslim olunacaktır. Muhtelif malzeme miktarı 14000 küsur par· 

çadır. Devlet demiryollarınca getirilen yeni lokomotiflerden ikisi 
şark demiryollarında kullamlacaktır. 

Alman - Japon anlaşmasına rağmen 

"A vrupanın harpten 
kurtulması mümkündü': 

Paris, 18 (Ô.R) - Journal de Rouen,, beynelmilel vaziyetten 
ümitvar olmak için şu sebepleri görüyor: Londra, Paris, Brüksel 
ve Roma arasında, diğer taraftan bunlarla Küçük Antant, 
Lehistan, Baltık devletleri ve Balkan antantı arasında sulhu 
korumak için filen mevcut olan anlaşma kat'iyet kesbederse 
Avrupanıo harici tehlükelerden korunması Alman - Japon 
anlaşmasına rağmen mümkün olacaktır. Almanya başka suretle 
hareket edemiyeceğini anlıyarak konuşroağa razı olacak ve 
komşularile sulh halinde vasama2:a katlanacakhr. 

8an11e • 
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iNKIBAZ 

Bilmem nt>den ? " inkıbaz .. 
denilince aklımıza hep barsak 
ataleti gelir. 

Barsaklarınm muhteviyatım 

ihraç edemiyen hastalara inkı· 
baza uğramış deriz. içinde
kini dışarıya çıkaramadığı za
man sıkıntı veren uzuv ya lnız 

barsaklar mıdır? 
insan vücudundaki hangi 

cihaz vardır ki içindeki boşal
tamadığı, ataleti yüzünden va• 
zifesini yapamadığı müddetçe 
bela olma~ın. 

Dolc tor!ara göre, barsak 
inkıbazına kireçli sular, kuru 
yemekler. asap bozukluf?u, 
daha bilmem nefer sebep olu-
yormuş. Ya "Zülfüyarm,, sebep 
olduğu kafa ve dil inkıbazma 
ne diyelim? Bu, hepsinden 
kötüsü değil mi? 0 Zülfüyar" ~v
vela kafayı, ondan sonra da 
dili öyle hir hale getiriyor ki 
inkıbaz deği!, "beton,, bile bu 
halın yanında yumuşak kalır. 

Yanlışlığı görür, dalave· 
rayı sezersiniz, bunlar hakkında 
mütalaanız sorulduğu zaman 
kulağm:z işittiğfoi, j.!Özleriniz 
gördüğünü, dimağınız düşündü- • 
ğünü inkar eder. Çünkü ''kafa 
inkıbazına,, uğramışsınızdır. Bu-
günkü beşeri münasebetlerin 
umma cısı olan "zülfüyar,, çelik 
telleriyle kafanızın etrafını sım
sıkı sarıp örmüştür. 

Bu örgünün içinde yaşaya
bilenlere "akıllı,., örgünün bir 
tarafını delip bağıranlara da 
[deli] diyorlar. Bu tarz delilik 
bu tarz akıllılar tarafından im
renilen, fakat taklidine bi?' türlü 
cesaret edilmiyen bir hale gel
dikten sonra qangisinin şayanı 
tercih olacağını artık siz tak
dir ediniz. 

A. Murat Çınar 

ADANA 
Felaketzedelerine 

para topladılar 
Ankara, 18 ( Yeni Asır) -

Hukuk talebesi, Adana seylap• 
zedelerine yardım için arala
rında 150 lira toplamışlardır. 
" Talebe bu parayı Adana 
scylapzedelerine gönderilmek 
üzere Kızılay merkezine teslim 
etmişlerdir. 

Hukukta 
Toplantı var 

Ankara, 18 (Yeni Asır) -
Tasarruf haftasının son günü 
münasebetile yarın Hukuk mek
tebinde bir toplantı yapılacak
tır. Bu toplantıda profe~örler 
iktısat ve tasarrufa dair kon
f eransfar vereceklerdir. 

lngilterede son 
hanedan meselesi 

- Baştaıa/ı b11111cı salıı/tde-

" Hanedan meselesi hakkm· 
da lngiliz parlamentosunun 
kanaati ne olduğu evvelden 
bilinmiyebilir, bu kanaatin önü· 
ne geçilmez bir şekilde krala 
muhalefetinden hayrette kal
mışlardır. Fakat düşünülürse 

takdir edilir ki parlamentonun 

en hafif şekilde bile hakimiye
tinin inkar edilmemesi serbest 
milletler için dahili harp teh
lükesine karşı biricik temi
nattır. Bu rıoktada bir 
ittifak mevcut olmasa, muhalif 
cereyanların çarpışmaktan iba· 
ret olan iptidai hal tarzma 
doğru sürüldenecekleri tabiıdir. 
Dahili bir harbm müdbiş ve 
menfur sahnelerinden kurtul
mak için biricik çare, milJet· 
lerin kendi içlerinden ştı esas 
kaideyi kabul etmeleridir: 
., Akalliyet her zaman ekseri· 
yete tabi olmaQ-a mecburdur ... 



Sahife 4 

• • Avrupa ıçın 

En çok re 
gelen harp 

e • 

• 
ır 

Demokrasilerin şefleri elleri ar;ısıodaki 
muazzaın kuvvetin farkında değiller mi? 

Y-az:a:n; ~o:zı't SF"C>~ZA. 
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Harp sonrasının budalalıkla- veliyle ötüme sürüklenmişlerdir: 
rıoa ve cinayetlerine rağmen - Hayat için, istiklal için, 
esasta bir hadise bakidir: Harbı hürriyetimiz için çarpışıyoruz .• 
takibeden kasırga ve kaynaş- Büyük garp demokrasileri 
ma ilahı hak iddiasında olan sulha herşeyden ziyade bağlı-
eski istibdad saltanatlarını -bir dırlar ve bunların başındakiler 
daha geri dönmiyecek surette· sulha k:.rşı bir tek hata işler-
ortadan kaldırmıştır: Almanya, ler : Harpten nefret ettiklerini 
Avusturya - Macaristan, Rusya, lüzumundan fazla ilan eylemek. 
Türkiye, ispanya. Avrupanın bütün küçük mem· 
Eğer Avrupaoın az çok ya- Jeketleri de, mütearrız olduğu 

kın bir atide birliği artık ta- tasdik edilen bir devlete karşı 
mamiyle bir hayal gibi telakki zecri tedbideri, kendileri için 
edilmiyorsa Hohenzollern,Habs- tazammun ettiği teblüke ve 
burg, Romanof, Burbon hane- zararlara rağmen, kabul etmek 
danının tasfiyesi sayesindedir. suretiyJe sulhu adeta dini 
Bu eski hanedanlar etrafların· bir aşkla sevdiklerini göster-
da birleşmiş olan imtiyazları mişlerdir. Diğer taraftan, dik-
temsil etmekte idiler. tatörlüğe tabi milletler, erleri-

Unutmamak lazımdır ki harp nin gittikçe daha gürültüln 
sonrasının her flh, 1914 den beyanatıyle sersemletiliyorsa 
evvelki beş yıla muadildir. Ye- bunun da sebebi, ilk heyecan 
ni Rusyayı kuranlar safiyetle humması geçtikten sonra gös-
bazı ahlak kaidelerini bertaraf terebilecekleri serbest maha· 
etmişlerdi; azami usul kolaylı- kem~den şu amirlerin kork-
ğıyle boşanmalar sadeleştirilmiş, ması değil midir ? 
bütün doğumlar meşru sayıl- Avrupanın yirmi senede ne 
mıştı ... On sene geçti, ve Krem- olacağı mı öğrenilmek isteniyor? 
lin hakimleri mazi ve istikbal Bunu,rengi ne olursa olsun, dik-
ahlaklarının ayrı ayrı olmadı· tatörJük memleketlerinde ara-
ğını ve Rus milletinin yaşaması mamalıd1r. Avrupa, birleşik 
isteniyorsa eski telakkilere av- Amerika devletlerinin ekonomik 
det lazımgeldiğioi milletlerine ve sosyal kurumuna doğru yol 
hatırlattılar. almaktadır. Dünkü Avrupa 

Bazılannm ihanetine, diğer· namzed Landon'uo Amerikası 
ferinin kaçakhğma rağmen, idi. O namzed ki, sözde fer-
yalnız diplomasinin değil, ayni diyetçilik bayrağı alhnda, en 
zamanda Avrupa medeniyetiuin aşikar sosyal hnksızlıklan mu-
esas meselelerinden biri Millet- hafaza etmek istiyor, ve bey-
ler Cemiyetinin kurtarılmasıdır. nelmilel mesuliyetten sakma-
Avrupa milletlerinin hepsi bir rak diğer memleketlere karşı 
Avrupa anlaşması lüzumunu her vazifeyi bertaraf etmek ve 
anlamışlardır. Bir gün aolaşı- mümkünse delicesine kinli 
facakbr ki dünya harbı ve dört gümrük maniaları yükseltmek 
senelik kıtali bile, hükümetler iddiasmda bulunuyordu. 
arasında değilse bile, milletler Evvelce misli görülmemiş bir 
arasıoda bir yakınlık husule dalga tekrar Rooscvelti iş ba-
getirmiştir. 1914 • 1918 harbı şana getirdi. Onun en derin 
sayesinde milJetlerin insiyak- ideali ise dünyanın sulbuna ve 
ları birbirinden pek az farklı birliğine çalışmaktır. Roosevel-
gözükmüştür. Harbıo yaraları tin zaferi ıı;ıpat eder ki insan 
ve ıstırapları zamanın sisi için- iradesi tarihin cereyanı üzeri-
de ~aba ziyade silinince ne müessir olabilir. Bu da, js-

hayret ve korku ile tasdik ter Moskovadan, ister Berlin-
edilecektir ki muhasımlar den gelsin, yığın hareketleri 
kütlesi her iki tarafın ay- için müdbiş bir tekziptir. Ger-
ni derecede hüsnüniyetle çi Amerika havası Rooseveltin 
inandığı ayni formüllerin kuv- etrııfında rahip Covs:?"hlin veya 

AŞK, MACERA ve ESRAR TEFRİKA No: 25 .. r .... ~ ....................... YIL .. SO.HRA ...... l 
1 [MJ~[3lfill]~ 

•••••••••••••• 
ln!Jlli:zc:;;~~~·~·~~i"_:~~·;····························~·İ~"··~~fii''• 
Uyanık olurlarsa çenel,;rlne birer yumruk IUtfet
mek kAfidlr. Sakın bıçak ve tabanc:a k11llanmayınız 
Benim kalbimi doldurabilecek 
kadın icabında benim ic;in ha· 
yalını fedaya hazır olmalıdır. 

- Bu güzel bir fikir.. La· 
ldn hayatında böyle bir kadına 
asla tesadüf edemiyeceğin için 
hiçbir vakit ev!cnemiyeceksin. 

- Ne ise 'iifı uzatmıyalım .. 
Uyku gözluimden akıyor. Bu
gün nedense çok yorgunum. 
Yarın öğleye kadar rahat bir 
uyku kestirirr.em ne iilii.. Er
ken kalkacak olursan sakm 
beni uyandırma.. Haydi Allah 
rahatlık versin.: 

- Allah rahathk versin .• 

Ses kesildi. Gordon ahizeyi 
başından çıkardı ve pençere
deki alıcı hoparlörü indirdi. 
Sabaha kadar başka yapı!acak 
bir iş kalmamıştı. Vakıt epi 
ilerlediği için artık yatması 
lazımdı. 

Morgan teşkilatı için hususi 
surette yapılmış (Cep ikaz saali) 
ni beşe ayar edip yasbğın al
tına koydu ve sabahleyin ya
pacağ1 işten emin olarak rahat 
bir uykuya vardı. 

Saat beşte gözlerini açar 
açmaz ilk işi telefona sarılmak 
oldu: 

• - -
den b·r nutuk söy edi 

r 
- Başatta/ı 1 inci sahifede - harp tehlükelerini iıam etmiş 

kimseler bizim ademi müdaha- olduğu mütalaasında bulunabi-
leyi tasvip edişimizi mücadele lir. Fakat Avam kamarasının 
halinde bulunan iki taraftan bi- hatırlaması Jiizımdır ki tehlü-
rine veya diğerine karşı besle- keyi mübaliigalandırmak onları 
mekte olduğumuz sempatiden hiç görmemezlikten gelmekten 
ileri gelmekte olduğu mütalaa- daha iyidir. Şunu da söylemek 
sıoda bulunmaktadarlar. Fakat isterim ki ademi müdahale si-
aldamyorlar. Açık konuşmak yaseti bir zaaf eseri değildir. 
isterim. Böyle bir siyasetin sadıkane 

Ademi müdahaleden bekle- takibi gerek bizim için ve ge-
dif?imiz neticeleri elde edeme- rek Avrupa için çok akılane 
dik. Fakat bu hal ademi mü- bir harekettir. Ve aynı zaman-
dahaleyi reddetmemiz için kafi da ispanyaya medyun olduğu· 
bir sebep midir. Zannıma kalırsa muz bfr vazifedir. 
müdahalenin reddi bir Avru- Maamafıh vaziyeti hiç te 
pa harbinin muhatıralarmı ya- memnuniyete şayan değildir. 
kınlaşbrmak olur. ispanya hü- Ademi müdahale itilafını ıslah 
kümetine büyük Britanyadan için bir çare arıyoruz. Ve be-
mübimmat satın almasına mü- dibidir ki en eyi çare bir kont-
saade etmek harbin cereyanı ml usu1ü bulmaktır. 
üzerinde bir güna tesir hasıl Buudan sonra Eden logiliz 
edemc:z. Bir tesir husulü için diplomat ve konsolosları tara-
hüyük Britanyamn faal surette fıodan arzedilen insaniyetper-
müdahalede bulunması icap ederek verane mesaiyi sena 
eder. Bunu ise kimse aklına 
bile getirmez. Ademi müdahale şunları söylemiştir : 

Bu mesai sayesinde lspanahkamının aşikar bir surette 
ihlal edilmiş olmasına rağmen yanın şimali garbi mmtakastn• 
bir Avrupa harbinin muhatıra- da semereli neticeler elde edil-
larını uzaklaşhrmağa muvaffak miştir. Bu mıntakada akdedilen 
olmuştur. anlaşmalar sayesinde Burgos He 

Blum geçen ağustosta Av· Basgue hükümeti arasıodaki 
münasebetler Burgos ile lspan-

rupanın ayni ay içinde bir ya hükümeti arasmdaki müna-
harbe sürüklenmek derecesine 

sebetlerden daha az hasm11ne-
gelmiş ve onu bu halden ade- dir. Bu gayretler dolayısiyle 
mi müdahalenin kurtarmış ol- şimdiye kadar yüzlerce sivil 
duğunu söylerken hata etmiş mübadele edıldiği gibi ileride 
olduğunu iddia edemem. de daha dört bin kişinin lngiJiz 

Ademi müdahaleye rağmen gemileri içinde mübadele edi· 
Almanya ve ltalyadan silah Jeceği ümit edilmektedir. ls-
sevkedildiği iddiası ileri sürü· panyanın diğer mıntakafardaki 
lecektir. Bunu biliyoruz. Fakat mahalli otoriteleri bu mübade-
ademi müdahare itilafı bu ih- lelere vasıta olmak hususundaki 
lalleri kıymetten düşürmüştür. teklifimizden istifade etmeleri 

Avam kamarası Frausa hü· için nihayet iknaa muvaffak 
kümetinin geçen 9onbaharda olacağımızı ümit etmekteviz. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
doktor Tovnsend gibi dema- kafi geimiştı. Bugün milletler 
goglar da yetiştirmiştir ve bun· sürüklenmeğe o kodar meyyal 
lar - Şöhret ciheti müstesna - dejlitlerdir. Bunun için onları 
Avrupadaki meslekdaş!arından sarhoş etmek ihtiyacı var. Na-
biç geri kalma:lar, fakat yirmi sıl ki, harp esnasında, hücum-
seneye varmaz, Avrupada dik- lardan evvel hazan askere al-
tatörlük namzedJeri o'sa olsa kol dağıtılırdı ! Hakikatte en 
bunların derecesinde kalacaktır. çok titremesi lazım gelen, harp 

Amerika ile vahim bir fork partiterinin kalbi olmalıdır. 
varsa o da şudur: Bizde 1914- Bunların çığlıkları ve muvaf-
1918 harbı münevver veya yara fakıyetleri bana 1918 in 
münevverler arasında hatalar- bazı müdbiş bombardımanlarını 
dan mürekkep bir iz bırakmış- hatırlatır: Düşmanrn ileri hare-
tır ve bunların saye. inde yeni keti yakın benziyordu. Hal-
bir yalan, beynelmilel yalan, buki bu, harabelerden mürek-
muıır bir kuvvetle inkişaf h'J· kep bir perde arkasında ric'ati 
Jindedir. Misal: ispanya hak· kolaylaştırmak için bir mi-
kında uyandırılan zan. Fakat zansenden ibaretti. 
korkunç yalanlarıo böyle daimi Eğer demokrasilerin şefleri 
olarak ortaya yayılması neyi elleri arasındaki her cins kuv· 
ıspat edebilir? vetlerin ne kadar muazzam 

Bismark'ın 1870 de bir harp olduğunu bilseler, ric'at on 
havası yaratmak için Ems tel- misil daha hızlı olurdu. Fakat 
,;?rafını hafifcP. retüş etme~İ bunun farkmda dei!iller ~ib• ..• 

- Alo .. Burası Berlin oteli .. 
Gordon konuşuyor. Şimdi der· 
hal üç adamla iki (R.B) bavulu 
gönderiniz. Saat tam yediye 
çeyrek kala "vakıt kaybet· 
meden ilk vasıta ile Nev
York'a hareket edin:z, şek
linde bir telgraf hazırlayarak 
otele getiriniz.. Saat sekize 
kadar her şey tamamlanmış 
olacaktır. 

Bir çeyrek sonra Bertin 
otelinin önünde iki otomobil 
durdu. Üç kibar kıyafetli adam 
otelin kapısından içeri girerek 
nöbetçi memura sordular: 

- Nev-York'tan gelen tüc
car Gordon burada mı? 

Memur: 
- Evet, dedi. Dün geldiler. 

Hatta sizin geleceğinizi de 
söy]cmiş:erdi. Yukarı buyurun. 
Yirmi bir ve yirmi iki numa· 
raJı daireler sizindir .. 

Asansöre binerek on seki
zıocı kata çıktılar. Gordon 
memurun yanında misafirleri 1 
ağız yaparak *arşıladı: 

- Oo.. Bravo doğrusu .. 
Vaktinde geldiniz .• 
nümuneleri ne o!du? 

Üç adamdan biri 
verdi : 

Kumaş 

cevap 

- Nümuoeler aşağıda ba· 
vulların içinde .. 

Gordon memura : 
- Lütfen, dedi şimdi bavul

ları yukarı çıkarınız •• 
- Başüstüne efendim der

hal.. 
Birkaç dakika sonra iki bü

yük bavul yirmi üç numaralı 
dairenin kapısından içeri giri
yordu. Memur çekildikten son-
ra Gordon on üç ile on yediyi 
çağırdı ve lcapıy• kapıyarak 
yapılacak işler hakkında izahat 
vermeğe başladı : 

- Mesele mfihimdir .. Ufak bir 
hata yaparsanız vay halinize .. 
Şimdi ikisi de mışıl mışıl uyu-
yorlar. Yediye çeyrek kalıncı
ya kadar herşey bitmiş olma-
lıdır .• On üç ve on yedi, siz hiç 
gürültü yapnıamağa çalışarak 
yirmi ikinin kapısını maymun
cukla açacak ve içeri girer gir
mez derhal ikisini de klorofo-

o 
q;;;'"" rc:n rnuGvver ıs~~ 

Dalkavukları zengin ederdi 
Osmanlı imparatorlarının gö- Ferah efendi, kahya ile gö-

züne girip de sadrazam olan- rüşmüş. 

lar, karagöz perdesinde bir - Y o demiş, kHçmcı teşri· 
hayalin ahnıp, bir hayalin geç- fat harcı... Dört defadırki ve-
mesi gibi : - Hay haki diye riyor, biz bundan paşayı vaz· 
sık sık yer değiştirirlerdi. Fa- geçirelim, unutturalım 1 
lanın bir sözü padişahta gadap Ferah efendi verilen emre 
uyandırır, üç gün, beş gün, kulak asmamış, arasından bir 
hatta beş dakika içinde bile iki saat geçdikten sonra harç 
derhal sadrazam azledilir, nasb- defterini istiyen paşa, defterin 
edilirdi. tutulmadığına anlayınca : 

Bir kişinin, o devirde ona, _ Hadi 1 Çabuk getirin def .. 
yirmiye kadar bu iğreti ata • 

teri l 
binib indi~ioi tarihler yana ya· Diye bir daha emir vermiş .. 
kıla yazarlar. 

Her Sadrazam; son Osmanlı Yine bir müddet geçtikten 
Sultanlarınm mabeyni hümayun sonra defter gelmeyince paşa 
başkatipleriJe eline gelen "hattı teşrifatçısına kızmış, 
hümayunu" ahnca, mutlaka - Defteri hala getirmedi-
başkatibe beşyüz lira ihsan niz, o harç bir takım " muh-
ederdi. Sadrazamlık sedirine taç ., ların hakkıdır, bununla 
geçerken yedibin liraya kadar beni zengin mi edeceksiniz? 
varan ihsanlar (?!) dağıtırdı.. Hadin bakalım, çabuk defter 

Resit paşa bir giln yine be- ve para hazar olsun, yoksa hak· 
şinci defa sadrazamlıktan ay- kınızda iyi olmaz. Demiş. 
rılıp altıncı kere sadrazamlığa Anadolu açlık ve sefalet 
ahodığıoı bildiren irade gelince içinde kan ağlarken o günün 
teşrifat merasimi harcı olarak en teceddütperver sadrazamı 
teşrifatçı Ferah efendiye: bile yedi bin beşyüz liralık bir 

- Ferah efendi, yedi bin teşrifat harcını oraya, buraya, 
lira haz1rlay111l Teşrifat barcı yığın yığm dalkavuklara altıncı 
olarak dağılsın, harç defterini defa olarak savurmuş .• 
de bana g~tirinl Nakleden 

Demiş.. TOK DiL 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

937 Fuarı hazırlıkları 

Ticaret odaları, şimdiden 
hazırlıklara başlıyacak 
Oda umumi katibi, Fucır işleri 

için Ankaraya çağrıldı 
937 lımir fuarına alakadar ( 

vekAletlerin fevkalade ehem
miyet verdilderi ve bir Türist 
şehri olan lzmjrde fuann geçen 
yıllardan çok daha mükemmel 
olması için lazımgelen herşeyin 
yapılacağı haber ahnmıştır.Ala
kadar vekaletler, ticaret odaları
mn yeni yıl bütçelerine fuar için 
tahsisat koymaları kendilerine 
tamimeo tebliğ olunmuştur. 

lzmir ticaret odası da bu 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Kiralık hane 
Doktor Mustafa Enver cad· 

desinin denize nazır bir yerin
de beş oda ve asri konforu 
havi bir ev kiralıktır. TaJiple
rio hergün saat onalhdan on 
sekize kadar Yeni Asır idare
hanesine müracaatleri. 

1-S S. 4-5 

rmla bayıltacaksımz. Sonra va
kıt kaybetmeden omuzlayıp bu-
raya getiriniz .. Anlıyorsunuz ya. 
Çok dikkat lazım.. Eğer içeri 
girdiğiniz zaman farzı muhal 
uyanık olurlaısa çenelerine bi
rer yumruk lütfetmek kafidir. 

Amma bıçak veyahut ta· 
banca kullanmayınız .• 

Sonra yeni gelen üç adam
dan ikisine dönerek : 

- Bu esnada siz de odada 
ne kadar eşya varsa hepsini 
toplayınız, dedi. Unutulmuş 
birşey kalmasın.. Velevki bir 
iğne bile olsa .. 

Dört kişi dışarı çıkarak yir
mi iki numaralı dairenin önü· 
ne geldiler. 

On üç bir müddet içeriye 
kulak verrÜ ve sonra cebinden 
ufak bir alet çıkararak anah
tar deliğine soktu. 

Gordon son kalan adamı da 
tara~sut için merdiven başına 
gönderdi. Saat tam 6 buçuk 
olmuştu. Vakıt ilerliyordu. Bir 
çeyrek içinde bavullar hazır
lanmış olmalıydı. Zira telgraf 
gelir gelmez, sözde oteli der
ha.l terkederek New-York'a ha-

seneki bütçesine fuar için azami 

tahsisatı koyacaktır. 

· Yakında Vali Fazh Güleçin 

riyasetinde yapılacak bir top· 

lantıda fuar işleri görüşülecek 

ve mühim kararlar alınacaktır. 

Bundan başka fuar komitesi ve 
komiserliği geçen yıl fuarda 

görülen noksanlar ve şikayeti 

mucip olan vaziyetler hakkmda 

tedkikler yapacak ve bunlar 

bu yıl için sureti kat'iyyede 

izale edilecektir. Fuar komiseri 

ve ticaret odası umumi katibi 

Mehmet Ali de bu işler etra
fında alakadarlardan yeni direk-

tifler almak üzere Ankarnya 
çağmlm1şbr. Mehmet Ali bir 

iki gün sonra Ankaraya gide· 
cektir. -
reket edeceklerdi. 
Odanın içinde asabi adım· 

larla ileri geri dolaşmağa baş· 
ladı. Gözlerini saatten ayır
mıyor ve bir an evvel adamla-
nnm dönmesini bekJiyordu .. 
Saat 7ye 20 kala kapı vuruldu. 
ve On üç pürtelaş içeri gire
rek konuşlu : 

- Kapıyı bir türlü açama· 
dık.. Alet işlemiyor .. 

Bu sözler karşısında Gordon 
adeta kurşunla vurulmuşa dön-
dü. Kendini tutamayıp On üçe 
bir tokat çıkarttı ve aleti elin· 
den alarak bağırdı: 

- Açılmıyor mu? Bu ne de· 
mek! beceriksiz herif, bu işi 
size havale edende kabahat .. 
Bak şimdi ben bir saniyede 
açıvereyim de gör .. 

Yirmi ikinin kapısı önüne 
geldiler. Gordon büyük bir me-
haretfe aleti kulland:. lki sa· 
niye içinde kapı ağzına kadar 
açılmış bulunuyordu. Beşi <l~ 
içeri girdiler, fakat gördüklerı 
manzara karşısında hayretten 
eonakaldılar .. 

- Sonu vnr -



'l'IUft MSIK' sanare s t• l\8nunuevw8' •••• 
= -

Z571S- 5 • nr t T? iliil 1 ,_ s=:- .. 

Paris, 18 (Ö.R) - Ç indeki 
vaziyet hakkında g elen baber
Jere göre vaziyet şu suretle 
hula sa edilebilir: Hükümet 
kuvvetleri S iang Fu'nun 20 
mil şimali garbisinde Sien -
Yang mevkiinde mareşal Çang -
Su - Liang kuvvetlerine hücum 
etmiş ve bunla rı ri c'ate mec
bur eylemistir. 

Bilukis Siang - F u şarkında 
hükümP.t k uvvetleri, takviye 

ni askeri bareh ita girişecektir. 
Mütarek enin mahpus Mare

şahn Avusturalyah müşavm 

DonaJdın yaptığı müzakerelerin 
bir neticesi olduğu anlaşıl

maktad ır . 

Londra. 18 (A.A) - Roy
ter Ajansımn istihbaratına göre 
Londradaki Ç in sefa retine Nan
k inden bir telgraf gelmiştir. 

Bu telgrafta bütün Çin eya
let le ri hükümet krinin a silere 

Çitı askı ıleıi Çan-Kay-~·ek 

kuvvetleri gelmesini bekliyerek 
ileri hareketlerini kesmişlerdir. 
Diğer taraftau meselenin sul· 
ban halli için de mSzakere de
vam etmektedir. 

karşı yapılacak cidalde mer
kezi hükümete müzaheret va· 
dinde butundukları bildirilmek· 
tedir. 

General geçen yaz cenupta eski başvekli Vangchingveiden 
zuhur etmiş olan isyanın başh- eski vazifesi başına geçmesini 

ca lideri idi. Ve ahval ve şe- rica etmiştir.Çinin bertarafında 
büyük bir nüfuza malik bulu

raiti biraz şüpheli görünmektt! 
Kavaogu valii umumisi ge• nan Vangcbingvei 1935 teşri-

neral Peicbunubsinin vadetmiş idi. nisanisiode Nankinde kendisine 
olduğu milzaherete büyük bir Yine Royter ajansınm öğ- yapılmış olan suikasttanberi 
ehemmiyet atfedilmektedir. rendiğine göre Çin hükümeti Avrupada bulunmakta idi. 

1 lngiliz - Fransız orduları 

Bunların birleşmesi müta 
arrızı düşündürecekmiş 

Paris, 18 (Ö.R)- Eski lngiliz 
bahriye nazm Vioston Chur
chill •1.Paris· Soir,. gazetesinde 

çıkan bir makalesinde Fransa
mo İogiltereye var kuvveti ile 
yardım edeceği hakkında Del
bosun meclisteki beyanabnı ko
münistlerden kralcılara kadar 
bütün meclisin ittifakla tasvip 
etmesini memnuniyetle karşılı

yor ve diyor ki: 
- Kuvvetli ve iyi silahla 

bir memleketin vaziyeti ra
hat, fakat müdafaa vasıtaları 

noksan bir memlekete kartı 
dostluk jesti hiç bir zaman bu 
derece kuvvetli bir tezahüı 
halini a!mamıştır. Alastikiyet 
tesir sahibi olan, harp san'atmı 
iyi tanıyan ve mükemmel istih-
kam toplarına dayanan Fransız 
ordusunun lngiliz kuvvetleriyle 
birleşmesi mütaarrızları düşün
dürecek bir kuvvettir. lngiliz. H 

Fransız milletlerinin yüzde 95 i 
sulh ister ler. Bu iki lcuvvetia 
birleşmesi o kadar sağlamdır ki 
onları başkalaumn rahat buak
maJarma kafidir. 

Şang Kay Şek Sianfuda 

17 Fırka asker bu şehri 
··dafaa 

Paris, 18 (Ô.R) - C e nevre
den bildiril:yor: Milletle r cemi
yeti paktının ıslahı komitesi 

dün al<şam ilk jçlima devre
sini lrnpatmştır . Tedkik için 

kafi derecede olgun'aşmış müs· 
tacel meselelerin bir listesini 
tedkik cttıklen sonra komite 
her cesele üzerinde ortaya 
alıl ... n fikirleri belirtmek üzere 
bir r .. portör tayin etmiştir. 

Komi+ ye tiyaset edeo Belçika 
delegesi. raportör ve Milletler 
cemiyeti umumi sekreteri ile 
mutabık kalarak gelecek içti
rca de1.1 resinin açılış tarihini 
tesbit edecektir. 

,. o 

yo 
Par:s, 18 (Ô.R) - Milletler 

cemiyeti paktının ıslahı iç.n 
çahşan komisyonun mesaisini 

tefsi r eden ''Populaire,. gaı: e

tesi şunları kaydediyor: Şu 

sıralarda paktın hemen takvı

yes:ni e!de etmek hahra gele

mezdi. Bilakis paktı yıkmağa 

mntuf gayretle rin önüne geç
mek liinmdı. Bunda m vaffa-

kıyet h.;sıl olmuşt•ır. f r.'lnsa 

delegesi Boncour Millet er ee

miyetinın "alemşumtıl,, olması 

vcsıJesile paktı zayifletmek ve 

gevşetmek istiyenlerln manev
ral.ırını tesirs'z bırakmıştır. .. ....... 

Telefonlar 1 Istanbul 
Birbirine 
bağlanacak 

Parti kongresi 
toplanıyor 

Şansi valisi Siang Fuya ha
reket etmiştir. iyi haber atan 
kaynaklardan bildirildiğine gö· 
re General Çeng Nankine Ma- •••.•.••...•••.•••••..•. ·······················································•••••9••·········································,··· 

Ankara, 18(Hususi)- Memle· 
ketin hertarafım telefon şebeke
leriyle birbirine bağlamak için 
bir proje hazırlaomıştlr. Mem· 

lstanbul 18 (Hususi)- Önü
müzdeki paıar günü Cumhuri
yet Halk partisinin Istanbul 

reşal Çan Kay Şekin beyaoa
hnı getirmiştir. Asilerin elinde 
esir duran başkumandan. ha
rici tehlüke karşısmda milli 
birliğe en ziyade ihtiyaç hisse 
dilen bir sırada kendisi yüzün· 
den dahili bir harp çıkmasına 
çok müteessir olacağını bildir
mektedir. 

Nankin 18 ( A .A ) - Sian
fu mıotakasında üç günlük bir 
mütareke yapılması kararJaştı
rılmışhr. Bu müddet zarfmda 
hükümet tayyareleri hiçbir bom
bardıman hareketi yapmıyacak 
ve bükümet kuvvetleri de şeh
re hücum etmiyeceklerdir. Bu 
müddet sonunda Mareşal Şang 
Kay Şek serbest bırakılmadığı 
takdirde merkezi bükümet ye· 

M. Cemiyeti paktının ~slahı 

Boncour bazı 
ları akamete 

manevra
uğratmış • .-. - ..... _. .. 

Şanghay 18 ( A.A ) - Da
hili Mogolishmda muhtariyet 
hareketi lideri prens Tevaog 
askerlerinin Sunyanda hali 
Nankin kıt'aları ile mücadeleye 
devam etmekte olmasına rağ

men Pekindeki Hopey Sakar 
teskin komitesine bir mümessil 
yollamıştır. 

Berlin 18 ( A.A ) - Çin bü
yük elçiliğinin bir tebliğine gö
re, Avusturalyalı gazeteci Do-
nald iJe Şang Kay Şekio en 

yakın müşavirlerinden birisi dün 
Sianfudan bir telgraf. çekerek 
Mareşalm sağ ve salim Sian
fuda bulunduğunu bildirmişler 
ve kendilerinin geceyi Mareşa
hn bulunduğu evde geçirmiş 
olduklarım ilave eylemişlerdir. 

Sianfu civarmdaki hükümet 
kıtaah 17 fırkadır. Ayrıca o 
civarda hükümete ait iki yüz
den fazla bombardıman ve hü
cum tayyaresi vardır. 

Londra 18 ( Ô.R) - Nan-

Tok Dil Tefrika No: &3 

V ~zir ettiniz. Ben lbrahimi 
katlettirmek istemeıken siz is
teyip te beni yalnız bıraktınız, 
şu hain adaman yanında sen 
şahit oH isyana kalkan sipahi
ler bizden lbrahimin katlini so
ruyorlarmış! lbrabimin katli için 
yapılan meşvı::retten sonra ve
rilen fetva . biliyorsun kimin 

Aralarıoda yine bir me.şve
ret, yine bir toplanh oldu, biz 
şunu istemeliyiz, biz bunu iste
meliyiz, diye görüşüp. asıl mak-

satlart para, asıl maksatJarı, 
Giride $!{inderilmemek olduğu 

halde ikisini de guya bir meşru 
örtüye bi;ründürerek: 

- Biz p:ıra da istemeyiz, 
Giricle de gitmeyiz. Lakin Ib
rahim niçin öldürüldü. nasıl öl
dürüldü? 

Sualleriyle korkudan titriyen 
Sofu Mehmet paşaya Hüseyin 
ağayı elçi olarak saJdılart Hü
seyin ağa Sofu Mehmd paşa
nın huzuruna varıp, isyancıların 
bütün arzularını ve isyan se
beplerini anlattı, paşa hiddet-

lenip ayağa kalkb: 
- Behey adaml Sen sanki 

işleri bilmiyormuş gibi gelip 
bale yakışmaz söz ediyorsun! 
lbrabimin şehadetinde umumun 
reyi vardır. Çağar bana ağa 
Muslihiddini.. Vereceğim ce
vabı onun yanında dinJe! 

DJye bağudı. Hüseyin ağa 
biraz muti, biraz öfkeli huzur
dan çıkıp Muslihiddin ağayı 
yaka paça Vezirazamm yanına 
getirmişti; bir aşağı bir yukarı 
dört dolaşan Sofu Mehmet 
paşa, içeri Hüseyin ağa ile gi
ren Muslihiddine dönerek: 

- Brel adam! Beni yalnız 
ba~ma 1'aptmız, koydunuz. ben 
Vezir olmak istemezken zorla 

fetvasıdu? Bu adamlara ağız 
açtırma! Sen söyle! Yalnız be
nim hükmüm mü idi bu? 

Musfihiddin ağa şaşırmıştı. 
- Fakat paşam! Ben bun

dan birşey anlamadım? dedi. 
- Anlamıyacak ne var? is

yan artmış, heriflere bahşiş da
ğıtıp Girid adasmdaki harba 
imdat etmelerini istiyerek can
ları tatlı gelmiş ki Hüseyin ağa 
biı~: E! ne imiş. Ibrahimi niçin 
öldürmüşsüz, onun kam laı.sm
mış, o hangi meşveretle öldü
rülmüş. diye haber yollıyorlar. 1 
Halbuki aslı astarı bu değil.. 
Meramları Giride gitmemek, 
fazla para almakhr. ı 

Sofu Mehmet paşa alabildi-

P. Bo11cow· 
kinden bildirildiğine göre har
biye nazırının kumandasındaki 
kuvvetler asiler üzerine yürü
müştür. Mareşal Şang K2y Şe· 
ki kurtarmak için asilerle mü
za~ereler yapılmaktadır. 

ğine öfkelendi. iki yumrukla
rım sıkıp, Hüseyin ağanın üs
tüne yürüdü. 

- GitJ dedi gozümün önün
den defol! Bir taraftan saray 
para isHyor. Bir taraftan Gi
rid'de adamlarımız kırılıp, sefi
nelerimiz harap oluyor. Adam 
gönderip imdat edelim derken 
isyan ediyorsunuz. bu yakışır 
mı? Devlet idaresi karıştı; her 
kes bir hava çalıyor. arkasın
dan siz de: lbrabim neden, na
~ıl öldürütdü diyorsunuz. Na~ıl 
mı öldürüldü, nasıl mt öldü
rüldü, be herif şu ihtiyar ba
Jimde. kısa günler içinde sok
madığımz çiJe kalmada. Git 
defol! ve haber ver ki deli lb
rahim s'zin de karışıp makbul 
gördüğünüz meşveretle hal' ve 
katlolundu. 

Mııslihiddine dönüp: 
- Hey! ağa! Koynumda ka

tiJ fetvasını taşıyorum , gidip te 
deli lbrahimi katlederken veri
len fetva koynumdadır. 

Ve sana da vasiyet ediyo
rum. ölürsem bile bu fetva me
zarıma ıömülsün. ta ki: haıir, 

leketin birçok yerJeriode mev
cut telefon tesisata esaslı su-
rette takviye edilecek, yeni 
santraUar kurulacaktar. Hiç te-
lefon tesisatı olmıyan yerlere 
de bugünkü ihtiyacı karşılıya-

cak şekilde t esisat yapılacak· 
tır. 

Fransız tayyareci 
Istanbul. 18 (Hususi) - Meş· 

bur Fransız tayyareciJerioden 
Cost g eldi. Tekrar Parise dö
necektir. 

Pomaklar 
Trakya'da yerleştirilecek 

Atina. 18 ( Yeni Asır ) -
Yunan bükümeti, Bulgar hükü
metiuin yapbğı bir teklifi ka
bul dmiştir. 25.000 Pomak 
Trakyada yerleştirilecektir. 

neşir suali bu kepazelerin suali 
gibi başıma gelirse ben bu fct· 
vayı melaikelere bile göstere
yim, anladın mı? 

Bu feveranla Hüseyin ağaya 
döodu: 

- Anladm mı? diye ona da 
tekrarladı ve devam etti: 

- isyan eden sipahiler ve 
onlara uyan adamlar, lbrahimin 
öldürülmesi uğruna değil, ken
~ilerine paranın tam verilme-
d iğinden ayağa kalktılar, deli
nin katlini soruyorlarsa; (koy
nundan bir kağıt çtkarıp Hü
seyin ağanın gözüne sokarak) 
işte fetva .. Be n bundan mesul 
değHim. git! böylece anlat! Ben 
devleti hanr: i derdiyle idare 
edeceğimi şaşndtm.. Defolun 
karşımdan! 

Diye Sofu paşa kendini ciı-

şarı attı., 

Hüseyin ağa; isyan eden si
pahilere olduğu gibi gördüğünü 
ve duyduğunu anlathktan sonra 
bağuarak: 

- V czir bunları sövledi 

vilayet kongt esi parti başkana 

Muhiddin Üstündağın başkan
lığında toplana<:aktar. Üstündağ 
bu münaseoetle irad edeceği 
nutukta lstanbulda bir sene 
zarfmda parti, vilayet ve bele
diye bakımından neler yapıl-

dıiını, 1937 senesinde neler 
yapılması beklenebileceğini izah 
ede<:ektir. 

Çan kof 
Sofyada tezahüratla 

karşılandı 
Sofya 18 ( A.A ) - Halkçı 

Sosyalist partisi lideri profesör 
Çankof bugün Sofyaya dön
müştür. Çankofun lehine teza
hiirat vukubulmuş ve polis mü
dahale mecburiyd inde kalmış
tır . 

amma! ağalar lbrahimi onlar 
katlettiler, bacak kadar oğlunu 
yerine çıkardılar , feryatlara 
Üsküdan çın lattı. O gece, gece 
yarısı Hüseyin ağayı silablt bir 
çok neferlerle muhafaza ede
rek vezirin sarayına soktular .. 

Hüseyin ağa; uykusu gözün
den akan vezire: 

- Paşam! kusura bakma 
amma! herkes ayakta! 

- Ne demeye! 
- Biz yeni padişahı onlara 

emniyet edemiyoruz diyorlar. 
bunu da ötekisi gibi katlede· 
cekler diyorlar1 

- Pei<i ne istiyorlar? 
- ı~tedikleri! istedikleri! is-

ted ikleri, paşa! sizin onlara 
itaatınızdır. 

Paşa birdenbire haykırdı: 

- Bu ne demek? Ben bir 
veziriazam olayım da. iki akçe· 
lik adamlara itaat edeyim .. Ol
maz, var haber götür! hepsin;a 

'ı kafasını aldırırım, illa dedikleri 
o:mıyacak! 

- füfmedi-
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Amerika birHği konferansı 

Çılgın bir dünyada 
bir akıl bölgesi mi? 

Ayres'te yirmi milletin Buenos 
murahhasları toplanmışlardır .• 

Yazan: Hubert Herring 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Aml'lıka a)'Glll hm itıse komiSYtlll/l teısi 

Buenos Ayres'te açılacak men hakem mevkiine oturmı· 
o1an Arrerika Birliği konfe· yoruz; fakat yapılan şey odur. 
ransı, çılgın b:r dünyada bir • *:, 

akıl ve sulh bölgesi yaratmak Milletler, içinde yaşadıkları 
vazifesiyle karşı karşıyadır. Bu iklimin mahluklarıdır. Arjantin 
konferansın hususiyeti bu fikri bizim gibi mutedil mmtakada· 
ilkönce ortaya atmış olan Re· dır ve orada yaşayanlar, bü-
isicumhur Ruzvelt'in de onda tün mutedil mmtaka insanları 

buiuumasıdır. Lakin Amerika- gibidirler. Çok sıcak mmtaka-
nın diğer yirmi reisicumhuru larda yaşayanlar ise bütün sı-

da konferansta bulunacaktır. cak mıntaka insanlarının poli-
Konferansa iştirak edecek tika, ekonomi ve s~ir bayat 

olan murahhasların vazifeleri şartlarım aynen gösterirler. 
katmerlidir. Bunlar, evvela Latin Amerika milletleri 
Garpta sulh makinesini sağ- kültür bakımından birbirlerin-
lamlaşhracak, sonra Avrupa den pek farklıdırlar. Guate-
ve Asyada harba karşı tedbir m:ıla, Haiti, Ekuator, Pero, Bo· 
alacaklardır. livya ile Breıi yanın büyük bir 

,,* • kısmında okuma yazma bilmi-
Latin Amerih:a'ılar, konfe 4 yen insanlar büyük bir ekse-

ransı gayet iyi karşılıyorlar. Psi- riyet teşldl ederler. Kasta Ri· 
koloji bakımından bu iş güzel im, Uruguay ve Arjantin bu 
tanzim edilmiştir. Bu konferan- hususta daha iyi vaziyettedirler. 
sa büyük ümitlerle bakabiliriz. 
Amerika birleşik devletlerine 
karşı yükselen avazlar azalmış
tır. Latin Amerikalılar FrankJin 

D. Ruzvcltten hoşlanıyorlar. 
Onun tekrar seçilmesi Buenos 
Ayres'de de şimal Amerikası 
kadar sevinç' uyandırmıştır. On
lar Cordell Hull'u da seviyor
lar. Onu, basit, namuslu ve dü
rüst bir adam buluyorlar. 

Bundan başka lalin Ameri
kalılar, küçük milletleri harp 
felal<etinden korumak husu
sunda Milletler Cemiyetinden, 
artık, hiçbir şey ummamağa da 
başlamışlardır; ümidlerini kes
mişlerdir. 

Habeşistan hadisesi, bu 
ümidteri yıkmış, sonra Nka-i 
ragua ve Uruguay hadisesi de 
Cenevre dağlarından bir fayda 
gelmiyeceği kanaatini vermiş· 
tir. Nihayet ydlanmış Şako 

Buralarda hayat şartları, is
tihsal edilen ham rnadde'ere tab:
dir. Bu maddeler, yetiştikleri 

ve çıktıkları yerde l<endi'erine 
bir muhit yaparlar. Mesela Ku
ba' da şeker, merkezi Ameri
kada muz, Brezilyada kahve ve 
pamuk, Arjant:n, Paraguay ve 
Uruguayda sığır, Şili ile. Pe· 
ruda bak1r çıkar. 

Görülüyor ki Latin Amerika 
hem ekonomik hayat, hem ark, 
hem de kültür bakımlarından 

hiç de bir birlik manzarası 

arzetmez. Zenci Haiti ile Is
panyol Arjantin arasında hiçbir 
akrabalık yoktur. Keza k\zıJ 
derili Meksiko ile Portekiz, 
Brezilya arasında da hısımlık 
tasavvur olunamaz. 

Coğrafyacılar ne derlerse de
sinler. Buenos Ayres'in Rio de 
Janeirodan olan farkı Bnenos 
Ayres'in Şikagodan olan far-

' -••S 

Uydurma şayia ve bir hadise 

ilmi bjr konferanstan 
bir sal~ın çıkarıldı 

iz mir kadınlarını 
bir salgın 

telaşa veren 
yoktur 

ifraz guddelerinin cunsiyetimiz üzerinde hay&ti 
rolünü gösteren b;r hadise 

lstanbu!lu bir arkadaşımız, 

lzmirde gfıya Jzmir kadınlarım 
telaşa ve heyecana düşüren 

uydurma b;r salgından bahsetti. 
Bu salgına isim de koydu. 
Uydurulan haberin biraz kıy
met taşıması için Lelki .buna 
lüzum gördü. O gazeteyi oku

yan lzmirliler bu sal~m habe
rine muhakkak ki çok gülmüş
lerdir. Refikimiz, salgım şu 

şekilde göstermişti. 
" Izmirde kadınlar arasında 

garip bir hastalık başgöster· 

rniştir. Bu hastalığa tutulan ka
dmlarm mutad olmıyan yerle
rinde, mesela ç.ehrelerinde sa
kallar ve bıyıklarm büyümiye 
başladığı görülmüştür. ,. 

Filvaki memleket hastane· 
sinde bir dahiliyeci doktor 
tarafından bu mevzu üzerinde 
bir konferans verilmiş ve ka
dınlarda bazım cibazlar1nın 

ifrazatı bozukluğu takdirinde 
çehrelerinde sakal ve bıyıklar 
çıkabileceği ileri sürülmüştü. 

lstanbul gazetelerine akse
den garib haber de bu kon· 
feranstan doğmuştur. Refikle
rimizin neşriyatını gördükten 
sonra Memleket hastanesi baş
heldmi Dr. Hasan Yusufu bul
duk. Bu şayia veya haber hak
kmda ma'umat rica ettik. Sa
yın Dr. bize şunfarı söyledi: 

- Haber tamamen ası!sıı· 
dır. Bu gibi hastalıklar mil
yonda, üç milyonda bir çıka
biiir. Elimizde böyle bir vak'a 
yoktur. 

Fılvaki bundan b·r sene ev
vel bir hastamız vardı. Çehre
sinde bu hastalığa ait bazı 

araza tesadüf etmiştik. Kendi
sini tedavi ettik, iy;Jeşti.,, 

Bununla iktifa etmi~·erek, 
belki yeni bir vak'a çıkmışi.ır 
endişesiyle Dr. Abdi Muhtar
dan ma!ümat rica ettik. Bıze 
şunları söyledi : 

-" Böyle bir vak'a yoktur. 
Şayia tamamen mevhuındur. 
Kadınlarda cihaz hazmmdaki 
bozukluklardan böyle birşey 

olabilir. Çok ender rastlanır." 
Biz l:u işi tahkik ederken, · 

tesadüfen malumatına müracaat 
ettiğimiz bır doktor, bize üç, 
beş ay evvel kendisine müra
caat eden bir hastasından 
bahsetti. Mesleki bir hassasi
yetle adım vermiyen bu doktor 
şunları söylemektedir: 

-
11KadınJar için ortada en

dişe edecek bir nokta yoktur. 
Ancak bazı münferit vak'alar her 
yerde olduğu gibi lzmirde de 
buluna biJir. 

lzmir memleket hastanesi 
Yakın aylarda bana Alaşe· 

hirden altı yaşında bir kız 
çocuğu getirdiler. Amudu fu
karisinin bittiği yerde, tıpkı bir 
kuzu kuyruğuna müşabih, be
yaz tüylü bir kuyruğu vardı. 

Beş alh sa'ltin boyunda idi. 

Diğer doktor arkadaşlarımla 
temas ettim. Onlar da mua
yene ettiler. Bunun ifrazat bo-

zukluğundan ileri geldiği neti
cesine vardık.Ameliyata lüıum 
görülmedi. Çocuk tedavi edil· 
di ve iyi oldu. 
Eğer tedavi edilmeseydi, 

hasta cinsiyetini kaybedecek, 

kadınlık vazifesini ve hususi
yetlerini göremiyecekti • Bu 
takdirde kendisine 13 yaşına . 

varmadan erkeklik ameliyatı 
yapmak icap edecekti. Yani 
lcız olarak doğan ve o suretle 
inki~af etmesi tabii bulunan bu 

hasta, sırf ~frazatın Jayıkiyle 
yapılmamış bulunması yüzün

den muazzam bir istihaleye 
uğrıyacakh. Bu badi4'e de, if· 
razat gudde!crimizin hayatiye-

timiz ve cinsiyetimiz üzerinde 
ne kadar esası bir rol oyna· 
dıklarmı gösterebilir. ,, 

,,,, • ııa r 

Posta havaleleri 
Posta havalelerinde ş·mdiye 

kadar azami had 250 liradan 
ibaret iken 1 Kanunusaniden 
itibaren bu mikdar 500 liraya 
çıl< arılmıştır. 

Telgraf havaleleri için he· 
nüz bir tebliğ vukubu!mamışhr. 

. -·····SIQI 
Fransa - Sovyetler 

Paris, 18 (A.A) - Dün ak
şam dış işleri bakanhğını:la 

6-1-936 Fransız - Sovyet tica· 
ret anlaşmasını 1937 senesine 
teşmil eden bir anlaşma imza 
olunmuştur. 

Yeni anlaşma her iki mem· 
Jeket arasındaki ticaret müba
delelerinin inkişafmı kolaylaş
tıracak bazı yeni ahkamı ihti
va etmektedir. 

harbı . da Amerika işlerinin 
Amerıkadan başka hiçbir yer- b k ....................................................................................... . 

kından daha :yü tür. ros Saavedra Lamas, Milletler büyük ümitler vermiş değildi. 
de balledi!emiyecesri fikrini ta· 
mamiyle kuvvetlendirmiştir. 

Herhalde latin Amerikalılar, 
kendi ev!erinin işlerini Avru
panın ve Asyanın fırtınalarına 
karışmaksızın kendi aralarında 
bal ve fasledebilmek fikrini 
çok uygun bu!uyorlar. 

Buenos Ayres konferansı, 
Amerikanın bö!ge paktına rü-
cuu demektir ki latin Ameri
kalılar, bu işte Birleşik Ame
rikanın hakemliğini kabul et
miş bufunmaktad1rlar. 

L3tin Amerikahlardan bir 
kısmı bizi, şimnle yerleşmiş 
bir kolos gibi görüyorlar, fakat 
birçokları bizim, Avrupamn aç 
gözlü diktatörlüklerinden daha 
az tehlükeli bir varlık olduğu
muzu anlamışlardır. Her ne 
kadar, biz bu konferansta res-

• • cemiyetine dahil olsunlar, ol- Fakat şimdi çalışmayı ve mu-
Buenos Ayres konferaosmıo k ı k masmlar, bütün Ameri'ıc:a mil- vaffa o mayı kolaylaşbraca 

ruznamesinde sulb organizas· 
yonu, bitaraflık. silahların tah· Jetlerinin Milletler cemiyeti ta· bir takım amiller mevcuttur. 
didi, adli meseleler, ekonomik rafından konulacak zecri ted- Bunlaran içinde yeni korkular 
meseleler ve entellektüeller birleri tatbik etmeleri fikrini ve yeni ümitler gizlidir. 
arasında bir iş birl:ği vardır. müdafaa etmektedir. En mütereddit ve vesveseli 

Bundan başka meselelere de, Bu teklif, Birleşik Amerika adamlar bile kabul ederler ki 
tabii lüzum hasıl olunca temas tarafından bir müzaheret gö- mucizelerin vukua gelmesi müm-
olunacakhr. receğe benzemez. Vaşington, kündür. Amerikalılar da gü-

Sulb organizasyonu, konuşu· Cenevre ile bu hususta birleş- neşin altmda yeni birşey yarat-
lacak mevr.uların en başında mek arzusunda olmasa gerek- mak kudretinden mahrum de-
ge!iyor. Bu hususta türlü türlü tir.,, ğillerdir. Mümkündür ki onlar 
tasavvurlar ve projeler vardır. Muharrir burada Amerikan bu korlrn ve endişe günlerinde 
Ve bazıları bir Amerikan Mil- milletleri arasında imzalanmış bir akıl bölgesi kurabilsinler. 
Jetler cemiydi kurulması fik- olan dört pakttan bahst-ttikten Bazıları, buna imkan bulun-
rindedirler. Bazıları bir adalet sonra sözüne devamla diyor ki: doğunu iudia ediyorlar. 
divanı kurulsun diyor!ar; bazı- Sözün kısası, yirmi bir mil- Bazıları da bunun yapılması 
ları bilhassa Şili ile Arjantin Jetin murahhasları Buenos Ay- lüzumlu olduğunu söyliyorlar. 
Milletler Cemiyeti ile işbirliği res'te toplanıyor.ar. Bundan Bunların cevabını konferansın 
yapılmasmı teklif ediyorlar. evvel yapılmış enternasyonal varacağı netice verecektir. 
Arja!Jtİnin_ ı..eni_dı~!!~kaoı C~ ~.Ye enteramerikan konferanı'ıları -"Ne• Yoık 1ımes Mal!azine,~-:_lfen 
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Mussolini'nin bir nutku 

Italya uzun 
devresi 

bir sulh 
istiyor 

·--·-·· -
Musso!ininin defne dallarından çevİ· 
receği ~alka bir süngü ormanımış .•• 

Paris 18 ( O.R ) - Mussoli
ni Litoryada mühim bir nutuk 
söylemiştir. Evvela Habeş fet
hini methettikten sonra başve
kil toprak işlerini kutlamış ve 
nihayet beynelmiiel vaziyetten 
de kısaca bahsederek demiştir 
ki: 

Bulonya nutkunu söylediğim 
vakıt bütün hesaplarımız gö
rüldü mü, diye bir sual ·yapıl

mıştı. Afrika hesaplarımız son 
santimine kadar tasfiye edilmiş-
tir. Fakat daha diğer mesele
ler mevcuttur. Bunlarm da, be .. 
pimizin istediğimiz gibi, normal 
bir yolla baJJedileceğine emi· 

. n\m. Gerçi biz daimi sulh 
efsanesine inanmayız. Hiçbir 
zaman sulh daimi olmamıştır. 
Bu efsaneyi reddetmekle be .. 
raber mümkün olduğu ka
dar uzun bir sulh devresi 
isteriz • Litorya kadınları , 
defne dallarınızı kaldınnız. 
Bunları bizim nasıl saracağı
mız.ı bilirsiniz. 

İtalya!l dıktatöıii Mussolini 

Mussolininin defne dallan 
etrafında çevirmek istediği 
halka, Bulonya nutkunda de
diği gibi, bir süngü ormanın· 
dan ibarettir. 

Ras lmı·u da teslim oldu 

Habeşistan tamamen 
Italyanın eline geçti 

Jtalyanlaıa sadakat beyan ederı R.as Seyyum ve Ras Oetacu 
/La/yarı Jaşıstleri afasında 

lstanbul, 18 (Hususi) - Ro
madan bildiriliyor: Habeşistanın 
büyük parçasmm ltalyan ordu
su tarafmdan işgali üzerine 
garbi Habeşistana çekilen Ras 
lmru kumandasındaki kuvvet
lerle Gorede bir hükümet teş
kfl etmişti. HabeşistaE dava
smın askeri sabada olduğu 

kadar siyasi sahada da tama
men kaybediJmjş olması ve bil
hassa Gorenin ltalyan kuvvet
leri eline geçmesi üzerine Ras 
İmru da ltalyan kumandanhğı
na iltica ederek sadakat beyan 
etmiştir. Bu suretle ltalyan or
dusu bütün Habeşistam ele 
geçirmiş bulunuyor. 

Aımanyanın müstemleke politikası 

Dr. Schacht'ın makalesi 
bu siyaseti izah ediyor 

Paris 18 (Ö.R) - "Oeuvre,, 
gazetesinde Tobouis AJmanya
nın müstemleke, daha doğrusu 
- yeni bulunan formüle göre -
ilk madde kaynağı bulmak ta
lebi hakkında şu izahatı veri-
yor: • 

"Alman yanın ekonomi dik
tatörü Schacht müstemleke me
selesi hakkında bir makale 
yazmıştır. Bu makale dün ak-
şam ° Foreign Affairs ,, adlı 
Amerikan mecmuasmda intişar 
etmiştir. Bu uzun ve mühim 
makale dört senelik Alman 
planının genişlemesinde müs
temleke meselesinin ne kadar 
mühim bir yer tuttuğunu gös
teriyor. Schacht tarafından or
taya atılan yeni fikir şudur: 
Almanya ne şöhret ve nüfuz 
kaygusiyle, ne de nufusunu 

yaymak için müstemleke arıyor 
değildir. Almanya için müstem
lekeler sadece ilk madde teda
riki bakımından bir zarurettir. 
Bu nokta gözönünde tutulunca, 
bizim ihtiyacımız şu suretle 
hulasa edilebilir: 1 - Doğru
dan doğruya Almanyanın ida
resi altında müstemleke ara-
zisi; 2 - Bu kolonilerde mua· 
melelerin Alman parasiyle ya-
pılması ve herşeyin Berlin ta
rafından kontrol edilmesi. 

Arjantin cumhur 
reisinin ziyareti 

Rio de Janeiro, 18 (Ö.Rl
A rjantin cumhur reisi Justo ~ 
reis Ruzveltin ziyaretini iade 
etmek üzere bir kruvazörle 
Nevyorka hareket etmiştir. 



Valimiz güzel haberler getirdi Lehistan dış bakanının nutku 

ihracat mallarımızın dış piyasa arda Lehistan, Fransa ve Romanya ile iyi 
korunması için tedbir er al nacak münasebetleri e devam edecektir 

' 
Vilayet bütçesi yakında tasdik edilecek. lzmirde yeni orta mektepler açılacak 
ilim evi vilayet emrine verildi. lzmirde sıtma mücadele teşkilah kur~lacak 

- Bas tarafı ı inci salıiJede - ithalatımız 86,790,000 lira idi. huıın en zaruri tcmelı sayı-
MÜSPET TASARRUF 936 senesinin ilk on ayında yoruz. 

Her Türk için faaliyet im- ihracatımız 88,840,000 liraya YEGANE MEMLEKET 
kanlarının çeşitlendirilmesi, kı- çıkmıştır. Yani bir sene evel-
saca Türkiyenin ekonomik kine nisbetle bu yılın Nl ayın-
kurulması lazımdır. Endüstri- da 14 milyon lira daha fazla 
yel işletmeyi başarmak üzere ihracat yaptık. Ayni müddet 
bulunuyoruz. Milli tasarrufu içinde ithalatımız 75,500,000 
teşvik için, müspet tasarrufun liradır. 
aradığı bütün elemanları mu- Geçen sene ticari müvaze-
hafaza edeceğiz. Bankaların, nemiz 6,500,000 lira açıkla ka-
emniyet verici vaziyetlerini mu- panmışken bu yıl 7,000,000 lira 
bafaza edeceğiz. fazlasile kapandı. 

Takip ettiğimiz klearing po!i.. Biz bunu pamuk, incir. üzüm, 
tikası, bazı memleketlerin de- tütün, kron gibi ana madde-
valüasyon yarışından bizi müs- lerin ihracatına borçluyuz. 
tağni bırakmışhr. Malları· YENi iTHALAT REJiMi 
mızı kolayca ihraç ediyoruz. 937 yılının ilk gününden iti-
Arzumuz, fazla istibsalat temin haren kontenjan sistemi kal-
etmektir. Biz enflasyon poli- dırılmakta, klearing benzeri an-
tikasının aleyhindeyiz. Deflas· laşmalarJa bağlandığımız mem-
yon politikasının da aleyhin- leketler için yeni bir itba at 
deyiz. Parayı küpte saklamak rejimi ıkame edilmektedir. Bu 

Türkiye zirai madde ihraç 
eden yerler arasında yalnız 
malını satan bir yer değil; pi-
yasalarında istok kalmıyan ye
gane memlekettir. 

Bu suretle yalnız endüstri, 
yalnız ziraat memleketini değil; 
bir kül halinde Türkiye milli 
politikasını bir kerre daha ifa
de etmek isterim: 

Endüstrileşme planımız bu
lunmasaydı; bugünkü diinya 
buhranı karşısında Türk köy
lüsünün mah,ullerini satması 
çok müşkil olurdu. 

Türkiyenin endüstrileşmesini 
istiyoruz. Endüstrileşme, hayati 
bir mesele olduğu için bunu 
en büyük dava sayıyoruz. 

ta deflasyondur. senenin onbir ayında klearing 1 
Türk malı davasını tasarruf hesapları neticesinde, piyasamız-

davasiyle beraber gütmemizin da hazır ve peşin para yekunu 
sebebi, Türk camiasının bir 23 milyon Türk lirasıdır. ihracatı 

Ferdin ~ücünün yetmediği iş
leri, devlet üzerine alıyor. Fer
din yapacaj?'ı sanayii her türlü 
tedbirlerle himaye ediyoruz. 

Fiat kontrolü ve rasyonali
zasyon mevzuu üzerinde de ça
hşmalanmız var.dır. Yaptığimız 
fedakarlıkların müstehlik aley
hine bir istismar vesilesi olma
sına meydan verruiyeceğiz. Fiat 
kantrolünü devlet fabrikala
rından başlıyarak, ve bütho sa-

lokma ve bir hırka davasını mürakabe kanunu şimdiden pi-· 
kab ı.ıl etmeyişindendir.Kamalist yasalarda eyi tesirini hissettir-
inkılap yepyeni bir Türkiye miş bulunmaktadır. Bunun ba-
ortaya çıkarmıştır. ricinde hareket edenle.r, bu top-

TEDlYE MÜVAZENEMIZ raklarda çalışmak imkanını bu-
T ediye müvazenemizin ma- lamıyacaklardır. 

neviyab, Türk malına vatan- ISTlHSALAT 
daşın rağbetine dayamr. Yaptırdığım bazı tedkiklere 

Bankalarımız, yeni bankalar ait rakamları da veriyorum ; 
kanununun kontrolü altında 933 Yılında Türkiyede zirai 
mazbut ellerdedir. Dünyanın istihsalat mikdarı 1,150,000,000 
en emniyetli bankalarile boy Türk lirası, 934 yılında 1 mil-
ölçüşecek vaziyette olduklarını yar 330 milyon Türk lirasıdır. 
işitmekle ve siSylemekle bir Her sene zirai islihsalit yüzde 
Türk olarak gurur duyarım. 15 nispetinde artıyor. 

Sayın dinleyiciler, 933 senesinde zirai istihsa-
Şimdi size kısaca, geçen bir littao nufus başına 73.56 lira, 

yıl içinde tasarruf hareketleri- 934 senesinde 78.85lira, 935 
nin inkişafından bahsedeceğim: senesinde de 82.10 lira isabet 

933 yılında bankalara mev- ediyor. Memleketimizde tasar-
duat mikdan 191,634,000 lira ruf ve sermaye terakümünün 
idi. 935 yılında 197,644,000 münhasıran bu rakamlarla 

nayıi reorganize ederek bir 
büro teşkilatile idare edeceğiz. 
Bu hususta hazırlanan' proje 
ör.ümüıdeki aylarda icra Ve

killeri Heyetine arıedilecektir. 
lktısat vekili sıfatiyle vatan

daşlarımıza, milli ekonomi da
vasındaki samimi müzaheret
Jerioden dolayı tE>şekkür etmek 
borcumdur. Matbuatımızın her 
milli davada olduğu gibi iktı
sa:li cıhazlanma davasıodaki 
büyük y&rdımım takdir ve te· 
şekkürle anarım. 

Bütün memleketle karşı kar
şıya bulunduğum şu dakikada 
Atatürküo büyük varlığı önün
de huşu'le eğilmeyi vaz.ife bi
lirim. Allahaısmar!adık ,,. 

••• 
liradır. izahı doğru değildir. 935 Hava bozuk 

HAY AT SIGORT ALARI senesinde piyasadaki para 
Burada tasarruf bakımıodan mikdan, bir sene evvel-

hayat sigortalarından da bahs· kine nisbetle yüzde üç bir art· 
etmek isterim. Çünkü bayat ma göstermiştir. Bunu iş hac-
sigorta!arını milli tasarruf un mının genişlediğine delil olmak 
bir neticesi sayıyorum. Bun- üzere karşılıyoruz. 
lar rasyonel, ferdi büt- Memleketimizde endüstriyel 
çeleıin neticeleridir. 934 teşebbüslerde milJi sermayenin 
sent!sinde memleketimizin ha- payı artıyor. 
yat sigortaları için 1,934,000 Bunun manası Türkiyenin 
liralık prim ödenmistir. 935 dünya ticaretine yepyeni bir 
senesinde ise 26 milyon liralık platform üzerinde yardımı de-
bir sermaye temin edilmiştir. ğil; miJli uyanıklığın bir delilidir. 

Memleketimizde henüz yeni 936 yılımn ilk yedi ayında 
olan hayat sigortaları mevzuu, makine idhalatımız yüzde 72 
alakamızı çekmektedir. Hayat artmıştır ve 16 milyon lira 
sigortalarına milli tasarrufun kıymetindedir. 
himayesi bakımınd3n ayn bir Memleketimizde 935 yılı içinde 
ehemmiyet vereceğiY.. Türki- zirai mahsullerin alım kabili-
yede çalışan sigorta şirketle· yeti 934 yılına nisbetle yüzde 
rinden herzaman, aranılanı 43 artmıştır. Vergi tediyeleri 
ödeme(re elverişli vaziyette b"t" 1 k t • t" 1 

t> u un mem e e te ın ızam a 
olmalarım istiyeceğiz. Yeni artmaktadır. 
sigorta mevzuatımızda, riyaıi 

ihtiyatların nerelerde kullanı'a-
. cağını tayin edeceğiz. 

TFDAVÜLDEKI PARALAR 
933 yılında mem'eketimizin 

tedavülde bu?unan l<ağıt para 
mikdarı Türk lirası olarak 146 
milyon 826 b:n lira idi. Madeni 
para da 8,752,000 lira idi. 
935 yılında tedavü!deki ka
~ıt para yekunu 162 milyon 
754 bin lira, madeni para da 
16,000, l 00 litR idi. Yel fın 178 

1 

milyon 755 bin liradır. 

Currl.u yet Merkez Banka
sının iskonto muamelatı 933 
yılında 24 milyon Türk Jirası 

idi. Halbuki 9g6 yılının on bir 
ayırıda 38.921,000 liradır. 

TiCARi MÜVAZENEMIZ 
Memleketimizin ticaret mü· 

vazenesine gelince, 934 yılın

da ihracatımız 92,149,000 lira 

l!<tısat Vekilimiz konferan· 
sıoın bu noktasında beş sene
lik endüstri planımızın şimdiye 
kadar başarılan işlerini saymış; 
bu planın üçüncü . yıhnda ah· 
nan neticeleri anlatmıştır. Ka
rabükte kurulacak demir ve 
çelik f abrika!arı vasıta siyle 

Türkiye piyasalarının bütün 
demir \'e çelik istihsalatını 939 
yılında bu fabrikalardan temin 
edeceği ha 'ıerirıi vermiştir. 

lktısat vekiJimiz lzmit kağıt 
fabrikasının 937 ytlmda tevsi 
edileceğini ve bunun yanında 
bir de SeUoz fabrikasının ltu
rulacağını anlatmıştır. Sayın 
vekil nutl. unu şöyle bitirmiştir: 

REFAHIN TEMELi 
Endüstrileşmeyi Kemalist in .. 

kılabın bugüne ait en büyük 
millt davası ve Türkiye refa· 

ısefer yapılamıyor 
Atin:ı, 18 (Hususi)- Bütün 

Balkanlarda hüküm süren şid
detli fırtınalar ve fena havalar 
yüzünden Londra - Berlin ve 
Varşova ile Atina arasındaki 
hava seferleri tatil edilmiştir. 

Anlaşamadılar mı 
Londra, 18 (A.A) - lngiliz

lerle lta'yanlar arasında yapı

lan müzakereler neticesinde 
tam bir itilaf hasıl olmuş oldu
ğuna dair olan haber mevsimsiz 
addedilmektedir. 

Hakikat hal<le münakaşa 
edilecek bir iki nokta kalmış· 
tır. Ve mütekabil teminatı~ 
teatisine ait metnin tanzimi 
henüz başlamamış Vf\ bu tea· 
tinin icrasının sarih şekli henüz 
takarrür ettirilmemiştir. 

lngiliz mahafili mütekabil 
teminatın ne zaman teati edi
leceği baklnnda tahminlerde 
bulunmaktan imtina etmekte• 
diri er. 

Metaksas 
Larlsaya gitti 

Atioa 18 (A.A) - Kral iie 
başbakan Metaksas bu akşam 
Larissaya giderek Tsalyada 
Cumartesi günü bütün su inşaa
tının küşat resminde hazır bu
lunacaklardır. 

Tayyare düştü 
yedi ölü var 

Londra, 18 (Hususi) - Bir 
Amerikan yolcu tayyaresi dü
şerek parçalandı. Tayyarede 
bulunan yokulardan yedisi 
6ldii. 

Lehistan dış bakanı l(üçül< Antant devletleriyle o,an 
münasebetlerini tamamen meskut geçmiştir 

Varşova, 18 (Ô.R) - Lehis
tan hariciye nazırı Bek bugün 
ayan meclisi hariciye komisyo
nunda harici siyaset hakkında 
Leh mahafilinde çok ehemmi· 
yet verilen bir nutuk söyle
miştir. Bazı noktalarda bu nu
tuk geçen seneki fikirlere ben
zer görüşleri tekrar etmekte
dir. Böylece Bek milletler 
cemiyeti hakkında istihfaflı bir 
lisan kullanarak demiştir ki : 

memleket münasebetlerini dost
luk esası dahilinde halletmek 
arzusuuun her ikisi için de 

leri hakkındaki ifadesi de çok 
hararetlidir. Bek bu arada şun• 
farı söylemiştir: 

Fransa ve Lehistan başku .. 
mandanlarının taati ettikleri 
ziyareti ve mareşal Ridz Smig· 
liye Fransada gösterilen son 
derece samimi kabulü kaydet
meliyim. Bunun neticesi olarak 

Lehistanın milli müdafaasiyle 
alakadar bazı anlaşmalar imza 
edilmiştir. Bu bava içinde Fran• 
sa ile temasımız memnuniyet 

verici bir şekilde inkişaf ede
cektir. 

Romanya ile iş beraberliği

mi:ı: ve tesanüdümüz Romanya 

hariciye nazın Antoneskonun 
Varşovayı ziyaretile tam ifade• 

- Beyelmilel siyasete ha· 
kim olan devlt!lf er arasındaki 

menfaat birlikleridir. Milletler 
Cemiyeti mevcud olmadığı za· 
mantarda harpsiz geçen devir· 
ler oldııS?u gibi Milletler Cemi
yeti kurulduktan sonra da harp 
içinde geçen devirler olmuştur. 
Bizim bu müesseseye göster- sini bulmuştur. Bu temasa Bük-
diğimiz alakanın azalmakta ol· reşte ben de devam edeceğim. 
duğunu kaydetmek istiyor de- I.elıistan dış işim bakam Kotonel nek Bek, Londrada yaptığt mü-
ğilim. Sadece şunu kaydetmek tam bir kıymet muhafaza zakerelerin ehemmiyeti üzerin .. 
istiyorum ki, bizim siyasetimize ettiğine eminim. de bilhassa ısrar ederek Av• 
hakim olan realitelerdir. Bek, Lehislanın Çekoslovak· rupa vaziyetinin birçok linsur-

Bek, bund~n sonra Almanya ya ile münasebetlerini tekrar lan üzerinde iki bükümetia 
ile Lehistan arasındaki dostça mesküt geçmiştir. Halbuki bu siyasetleri arasında yakınlık 
münasebetlerden hararetli bir münasebetlerin daha iyi bir şe- keydedildiğini bildirmiş ve ne-
lisanla bahsetmiş, fakat bun- kil alacağı ümit ediliyordu. tice olarak Lokarno ' paktı 
ların geçen sene kadar bulut- Nutkun bu menfi tarafiarına projesinden, MiUetfor cemiyeti 
suz olmadığını ilave ederek mukabil müsbet tarafları da paktmın ulahından ve Dantzig 
demiştir ki: vardır. Evvela, Sovyet Rusya meselesinden umumi sir 

0

şekil-
Bi7 garp komşumuzla olan hakkındaki ifadesinde Bek da- de bahseylemiştir. Hariciye na-

müna!lebetlerimizde iki · taraf ha samimi bir lisan kullanmış· zarı bu son noktalarda bir ka-
umumi efkarında bazı asabi- tır. Fransa, Romanya ve logil- rarla bağJanmaktan sakınmıı 
yetler görülüyor. Fakat iki tere ile Lehislanın münasebet- ve istikbali açık bırakmıştır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Çamaltı tuzlasında 

Tuzun maliyet fiatine sa· 
tılması temin olunacak •. 

sondaj Tatlı su • • yapılacak ıçın 

Bir aydanberi Ankarada bu- 1 Maliyet fiatinin inmesi için 
lunmakta olan Çamaltı tuzlası Tuzlada bazı tesisata lüzum 
müdürü Sezai Boğaç şehrimize görülmüştür. EIP.klrik santralı-
gelmiştir. Öğrendiğimize göre nı~ kurulması ve geniş bir 

direktör, tuz işleri hakkında rıhtım inşası için derhal faali-
alakadar vekaletten bazı yeni yete geçilecektir. 
direktifler almıştır. Amele hayatını daha mü-

Tuzu yurJun heryerinde ayni reffeh bir şelde sokmak için, 
fiate satmak, tuzlalarda satılan yeni bazı şekiller düşünülmüş-
luzların kanuni fiat olan üç ku- tür. Bir şirketle yapılan anlaş

ruştan maada bir ücret almamak 

icabcttiği için, bu şekilde ha
reket '!dile~ektir. 

ma mucibince Tuzlada tatlı su 
çıkarmak için sondaj yapıla

caldır. 
ince tuz fabrikası bu hafta 

Çamaltı tuzlasının daha ve- çalışmağa başlamıştır.Çok zarif 
rimh bir şekilde faaliyete de- olan ince tuz paketleri fiat 
vam edebi!mesi için, tuzun ma
Hyet fiatini indirmek üzere ba
zı tertibat alınacaktır. 

itibarile piyasada satılanlardan 
daha ucuzdur. ince tuzlar yı
kanmış ve tasfiye edilmiştir. ····-Eski bir Türk mezarı ---------------

Ufa şehrinde yapılan 
hafriyatta bulundu 

Bu mezar bir genç kıza aittir 
Son günlerde, Başkıristanda 

Ufa şehri ortasında yapı:an 

bir kazı esnasında 6 ıncı yahut 
7 inci yüzyıla ait eski bir Türk 
mezarı ortaya çıkarılmıştır. 

Çok iyi muhafaza edilmiş 
olan bu eser aksamından 
anlaşıldığına göre, mezar, bu
günkü Başkıristan arazisinde 
vaktiyle yarı göçmen olarak 
dolaşan kuvvetli Türk kabile
lerinden birisine mensup yük
sek mevkili blr genç kıza ait
tir iskelet, el ile dokunulduğu 
zaman toz halinde yere düşen 

. ince bir tülle örHUüdür. Tül, 
l'Ümü ren • ele bil' 

yapılmış bin~erce ince ve zarif 
yıldızlar:a süslenmiştir. Genç 
kızın iskeletinin bileklerinde, 

ayak bileklerinde ve göğsünde, 
altın ve gümüşten gayd ince ve 
san "atkarane iş:enmiş müteaddit 

p1aklar, madalyonlar, pandan-
tifler, küpe'er ve bilezikler 
vardır. 148 gram altınla 
yapılmış olan ba~tezyinatı bil
hassa çok artistiktir. Bu mezar 
içinde bu'unan muhtelif tezyi
nattaki altın mikdarı, 338 
gramdır. 

iskeletin sol kalçası yanında 
uzun sapla bir kaşıkla paslanmıı 

ft ... ntonesko 
Şerefine bir 
ziyafet verildi 

Paris, 18 (Ô.R) - Romanya 
hariciye nazırı Antonesko mü
zakerelerine devam etmekte
dir. Bu sabah hususi bazı şah
siyetlerle görüşmüş ve öğleyin 
R'>maoya sefiri tarafından ve
rilen ziyafette hazır bulunmuş· 
tur. Başvekil Blum ve hariciye 
nazırı Delbos da davetli idiler. 

Bulgarlar 
Tayyare 
satın alacak 

Sofya, 18 (Y.A)- ltalyanın 
en büyük tayyare fabrikaları 

direktörü Koponi Sofyaya gel
di. Bulgaristan ltalyadan \'asi 
mikyasta tayyare satın ala
caktır. 

Filistinde· . 
Mücadele yeniden 
başlamak üzeredir 

Loodra, 18 ( A.A ) - Daily 
Telgraf gazetesinin Kudüstea 
haber aldığına göre arap ihti
lalcileri lngiliz tedkik komis

yonunun hareketi günil, yahut 
Nebi Musa bayramı günü ye• 
niden mücadeleye başlamak 

niyetindedirler. 
Filistindeki silah kaçakçılığa 

teşkilatını halen lraka iltica 
etmiş olan arap lideri Fevzi 
bey idare etmektedir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
bir çok ehli hc.yvan kemikleri 
de bulunmuştur ki bu, mezara 
mükellef bir yemek sofrası da 
kurulmuş olduğunu gösterir. 

Iliaı, tarih ve etnoğraf1a 
bakımından çok büyük bir 
ehemmiyeti haiz olan bu me• 
zar, cenubi ural mıntakasında 
bulunan eski Türklerin san'at 
Vi! medeniyet bakımından ne 
derece ileride olduklannı par
lak bir surette ıspat e7lem•k-
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M o s kova 
Gayri menkul malların· açık •• •• artırma ilanı: G,UNUN" 24 SAATiNDE HASTA. 

Civarında muaz
zam birstad 
yap!lıyor .. 

Moskova civarında 300 bek· 

tarhk bir arazi üzerinde halen 

muazzam bir spor inşaatı yapıl

maktadır. Bu büyük inşaat, 

Sovyetler birJiği merkez stad· 

yomudur. 
Profesör Kolli'nin planları 

mucibince yapılmakta olan bu 
stadyomun tribünleri 1P5 bin 

seyirci alabilmektedir.Bu tribün· 
)er, bir futbol sahasına ve cem'i 

tezahürler için hazırlanan bir 

geniş sahaya bakmaktadır. Bu 

Stadyom civarında ayrıca ikr 
futbol ekzersiz sabası, ve yir

miye yakın tenis, futbol, bas· 

ketbol sahaları yapılmaktadır. 

Etrafta muhtelif sporlar için 

hususi paviyonlar inşaatı da 

ilerlemektedir. 

inşaatın ilk kısmı 1938 ilk

baharında bitirilmiş olacak ve 
o yılan sonbaharında stadyom 

resmen açılacaktır. 
inşaatın ilk kısmı için 56 

milyon ruble harcanacaktır. 
Stadyomun ve muhtelif pa

viyonlarm artistik ve güzelli

ğine büyük bir dikkat sar

fedilmektedir. Muhtelif bi

nalar ve sahalar arasın

da kolonadlar, çeşmeler ve ha

vuzlar, çiçek bahçeleri vücuda 

getirilecek ve muhtelif yerlere 

birçok heykeller konulacaktır. 

Stadyum sabası, şehre bir 
yeraltı tramvayı ve üç geniş 

otomobil yolu i!e bağlanacaktır. 
rz/.Y..zz7~LZ7..KZ, 7.zxzJ'J-7../..; 

Boı· a llaberleri 
DUn Borsada 

Yapllan Sallşlar :'i 

~ 

Uz Um 
Çu. Alıcı Fi at 

365 AR Üzümcü13 50 20 75 

247 Alyoti bi. 14 50 1 '/ 

184 H Alyoti 14 17 

135 Beşikçi O 11 12 25 

131 M Arditi 16 20 25 

110 K Kôzım 13 625 16 

106 S Süleymaoo13 50 13 75 

97 inhisar ida. 11 125 11 125 
37 P Klark 13 13 50 

33 J Taranto M 12 75 14 50 

27 Esnak Bank 16 18 50 

21 B Alazraki 15 375 15 50 

40 tor. M J T 18 20 50 
1498 Yekün 

370961 Eski satış 
372459 Umumi satış 

Zahire 
Çu. Alıcı 

124 Buğday 

120 ton " 

Fi at 

6 50 

56 ba. Pamuk 50 

101 ke. palam. 410 

6 50 

50 
410 

Paris fakültesinden diplomalı 
Diş tabip~erl 

ln?~fft=-r .Erocrn 
r-ı 

f\pnıal ~.etindağ 
'Hastahırım her gün sabah 

saat dokuzdan baş!ıyarak 
Beyler - Numan 1.nde S. 21 
numralı muayenehanelerinde 
kabul eder!er. 

Te'efon : 3921 
Cuma ve salı 8 den l O a 

kadar mcm'eket hastanesinde 

lzmlr berediyesinden: 
19-12-936 tarihinden itiba

ren birinci nevi ekmeğin kilosu 
1 O kuruş on para ikinci nevi 
ekmeğin kilosu 8 kuruştan sa
blacağı alakadarlarca bilinsin. 

1516 {33661 

da~:ergama icra memurluğun- su·· mer Ban 
Açık artırma ile paraya çev-

rilecek gayri meı:kulün ne 
olduğu . 

Maa müştemilat b:r bap fab· 
rika. 

Gayri menkulün bulunduğu 
mevki, mahallesi, so~ağı, nu
marası: Bergama ilçesinin Kı· 
nık kamununda pekmez pazarı 
mevkiinde. 

Takdir olunan kıymet 5000 
liradır. 

Artırmanın yapılacağı yer, 
gün, saat 27-1-937 çarşamba 
saat 14·15 Bergama icra dai
resinde. 

l - işbu gayrimenkulün art
tırma şutnamcsi 16-1-937 tari· 
hinden itibaren 932-1318 No. 
He Bergama icra dairesinin 
muayyen numarasında herkesin 
j!Örebilmesi için açıktır. ilanda 
yazılı olanlardan fazla malumat 
almak istiyenler, işbu şartna

meye ve 1318 dosya numara
siyle memuriyetimize müracaat 
etmelidir. 

2 - Artırmaya iştirak için 
yukarda yazılı kıymetin yüzde 
yedi buçuk nisbetinde pey ve
ya milli bir bankasının teminat 
mektubu tevdi edil,cektir. (124) 

3 - ipotek sahibi alacaklı
larla diğer alakadarların ve ir
tifak hakkı sahiplerinin gayri
menkul üzerindeki haklarını 

hususile faiz ve masrafa dair 
o!an iddialarını işbu ilan tari
hinden itibaren yirmi gün için
de evrakı müsbite!erile birlik· 
te memuriyetimize bildirmeleri 
icap eder. Aksi halde baklan 
tapu sicilliyle sabit olmadıkça 
satış bedelinin paylaşmasından 
hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde artır
maya iştirak edenler artırma 
şartnamesini okumuş ve lüzum
lu malumatı n1mış ve bunları 
tamamen knbul etmiş ad ve 
itıbar olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda 
gayri menkul üç defa bağrıl

dıktan sonra en çok artırana 

ihale edilir. Ancak arhrma be
deli muhammen kıymetin yüz· 
de yetmiş beşini bulma'l veya 
satış isteyene rücham olan di
ğer alacak!ılar bu '.unup ta be
del bunların o gayrimenkul ile 
temin edilmiş alacaklarının mec
muundan fazlaya çıkmazsa en 
çok günün ayni saatte yapıla
cak artırmada bedeli isteyenin 
alacağına rüchanı olan diğer 
alacaklıların o gayri menlrul ile 
temin edilmiş alacakları mec· 
muundan faz.laya çıkmak şartı 
ile en çok artırana ihale edilir. 
Böyle bir bedel edilmezse ihale 
yapılamaz. Ve satış talebi düşer. 

6 - Gnyrimcnkul kendisine 
ihale olunan kimse derhal veya 
verilen müh!ct içinde parayı 

vermezse ihale kararı fesho!u· 
narak kendisinden evvel en 
yüksek teklifte bulunan kimse 
arzetmiş olduğu bedelle alma
ğa razı olursa ona, razı olmaz 
veya bulunmazsa hemen onbeş 
gün müddetle arttırmaya çıka
tılıp en çok arttırana ihale 
edilir. iki ihale arasındald fark 
ve geçen günler için yüzde 
beşten hesap olunacak faiz ve 
diğer zararlar ayrıca hükme 
hacet lrnlmaksızın memuriyeti
mizce alıcıdan tahsil olunur. 
Madde "133,, 

7 - Borcun, 933 haziran 
ayınJan evvel ödenmesi Jazım 
geldiğinden satış (2280) sayılı 
lrnnunun tarifah dairesinde ya
pılacaktır. Mezkiir kanuna göre 
verilen bedelin yüzde 75 şi 
bulması şarttır. 

Fabrika yukarıda gösterilen 
27-1-937 tarihinde Bergama 
icra memurluğu odasında işbu 
ilan ve gösterilen arttırma şart
namesi dairesinde satılacağı 

ilan olunur. 1 ~09 _ U36.8l 

·········~··················ıııı~ııı···························· 

azilli Basma Fabrikasından 
Fabrikamızda yapılmakta olan 

27 
2 

2C> 
~9 

montaj ameliyeleri için 
ElektrikP.i (Tevzi~t .tobJosu, k~v~ei) 

~ elel.trıkıye ve tenvırıye 

Kazancı 

rrenekeci 
Tesviveci 

ol 

(Kazancı, borucu) 

alınacaktır. Mesleklerine ve fahrikada yapılacak imtihanda 
tebeyyün edecek liyakatlerine göre 150-300 kuruş yevmiye 
veri lecektir. lstiyenlerin hüviyet, bonservis vesair evrakı 
ile fabrika direktörlüğüne tahriren veya bizzat müracaatları. 

11-12-13-19-20-22 (2332) 

Gayrimenkul malların açık 
artırma ilanı 

Bergama icra Memurluğun
dan: 

Açık artırma ile paraya çev· 
rilecek gayrimenkulün ne ol
duğu: Fevkani 14, tahtani 3 
oda, bir fırın, bir kahvehane, 
ild dü!ikan ve üç mağazayı 

müştemil bir hanın 40 .sehimde 
19 sehmi. 

Gayrimenkulün bulunduğu 
mevki, mahallesi, sokağı, nu
marası: Zeytindağında çarşıda. 

Takdir olunan kıymet: 40 
sehimde 19 sehmi 1900 liradır. 

Artırmanın yapılacağı yer, 
gün, saat: 27-1-937 çarşamba 

saat 13/14 Bergama icra Dai· 
resinde. 

1 - işbu gayrimenkulün ar
tırma şartnamesi 16·1-937 ta· 
rihinden itibaren 32/1302 No. 
ile Bergama icra Dairesinin 
muayyen numarasında herke
sin görebilmesi için açıktır. 
ilanda yazıla <Jlanlardan fazla 
malumat almak istiyenler, iş.bu 
şartnameye ve 32/1302 c\osya 
numarasilc memuriyetimize mü· 
racaa t etmelidir. 

2 - Artırmaya iştirak için 
yukarda -yazılı kıymetin yüzde 
yedi buçuk nisbetinde pey ve
ya milli bir bankanın teminat 
mektubu tevdi edilecf'klir.(124) 

3 - ipotek sahibi alacaklı
larla diğer alakadarların 11e 
irtifak hakkı sahiplerinin gayri 
menkul üzerindeki haklarını 
hususiyle faiz ve masrafa dair 
olan iddialarını işbu ilan tari
hinden itibaren yirmi gün için
de evrakı müsbiteleriyle bir
likte memuriye~imize bildirme
leri icabcder. Aksi halde hak
ları tapu siciliyle sabit olma· 
dıkça satış bedelinin paylaş

masından hariç kalırlar. 
4 - Gösterilen günde art

tırmaya iştirak edenler artırma 
şartnamesini okumuş ve lüzumlu 
malumatı almış ve bunları tama
men kabul etmiş ad ve itibar 
olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda 
gayri menkul üç defa bağırıl
dıktan sonra en çok artırana 
ihale edilir ancak artırma be
deli muhammen kıymetin yüzde 
yetmiş beşini bulmaz veya sa
tış istiyene rüchanı olan diğer 
alacaklılar bulunup ta bedel 
bunların o gayri menkul ile 
temin edilmiş alacaklarının 
mecmuundan fazlaya çıkmazsa 
en çok günün aynı saatte ya
pı'acak artırmada bedeli istiye
nin alacağına rücham olan di
ğer alacaklıların o gayrimen
kul ile temin edilmiş alacakları 
mecmuundan fazlaya çıkmak 

şartiyle ençok artırana ihale 
edilir. Böyle bir bedel edilmez
se ihale yapılamaz ve satış 
talebi düşer. 

6 - Gayrimenkul kendisine 
ihale olunan kimse derhal veya 
verilen mühlet içinde parayı 

vermez ise ihale kararı fesh
olunarak kendisinden evvel en 
yüksek teklifte bulunan kimse 
arzetmiş olduğu bedelle almağa 
razı olursa ona razJ olmaz veva 
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Sinir He~imi · 

" 

DOKTOR 
ABDÜLKADİR 
TAŞTAN 

MERKEZ hastanesi 
asabiye mütahassısı 

Hergün ikiden sonra hasta-
larını kabule başlamıştır. 

Muayenehane: ikinci Beyler 
soleağı, şerbetçinin karşısın
da No. 81 Telefon: 3315 

(2196) 
C7.!7..zz?J7..7.7.f777.7.7.Z/.7..L/..:LZZl!.7..7.J 

~· ' Dahiliye Mütehassıs1 

DOKTOR 

Sua~a [min 
Kağıtçılar 

Avrupada yaptığı tedkik 
eyahatinden dönmüştür.Has· 

talarını hergün Karşıyakada 
Kemalpaşa caddesinde 127 
numaralı muayenehanesinde 
kabul eder. 

1-13 h.3 (2298) 

TZlfBiil 
İTAT OREL 

(Asipin Kenan) Türk milli 
kabiliyetinin nümunesidir ..• 
Yabancının ayni kuvvetinde 
ve iki defa daha ucuzdur. 
Bir defa tecrübe eden bir 
daha terkedemez. 
(PASTiL KENAN) Ağrı ve 
sancı vermiyen mülayim ve 
müshildir. Evlerinizde mut
laka bulunduruouz. Çocuklar 
severek alırlar. 

bulunmazsa hemen onbeş gün 
müddetle arttırmaya çıkarılıp 
en çok arttırana ihale edilir. 
iki ihale arasındaki fark ve 
geçen günler için yüzde beşten 
hesap olunacak faiz ve diğer 
zararlar ayrıca hükme hacet 
kalmaksızın memuriyetimizce 
alıcıdan tahsil olunur. Madde 
(133) 

Satış 2280 numaralı kanuna 
tabi değildir. 

Han hissesi yukarıda göste
rilen 27-1-937 tarihinde Ber-
gama icra memurluğu odasında 
işbu ilan ve gösterilen arttırma 
şartnamesi dairesinde satılacağı 
ilan olunur. 1510 (3367) 

Baş ağrılarına karşı 

GRiPiN 
kaşelerini kullanınız ! 

Grfpln : Bütün ağrı, sızı ve 
sancıları keser. 

Gripfn : En şiddetli baş ve 
diş ağrılarını sür
atle dindirir. 

Grlpln : Nezle, grip ve ro-
matizmaya karşı 

çok müessirdir. 
URiPiN kaşelerinin 10 tanelik yeni ambalajlarını tercih ediniı 

:······································································ . . 
: SIIIHAT BALIKYAGI : 
~ Norveçya bahkya~larınm en balisidir. Şerbet gibi ~ 
: içilir. iki defa süzülmüştür. : 

1 Hamdi Nüzhet Çançar 1 
' Sıhhat Eczanesi j 

BAŞDURAK 
Büyük Salebçioğlu hanı karşısında 

. . . -. -. . . . . . -•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bu sene iblamur 
azdır kışlık ihtiya
cınızı şimdiden te
min ediniz. SALEB 
ADAÇA YI, PA
PATY A'nın yenisi 
geldi. 
ARTİ kumaş bo

yalarını, firmamızı 
taşıyan çeşitlerimizi 

Karşıyakada ( Bin
bir Çeşit ) magaza
sında da bulabilir
smız. 

Karpit, çivit, al
kol, çiçek, saç, sa
bun, tahta boyaları, 
traş bıçakları, diş 
macunları, krem, 
podra V.s 

Telefon 

·ftçi ve hayvan 
sahiplerini na
zarı dikkatına 
Hayvanlarınıza pamuk çekirdeğini olduğu gibi yedirerek 
mide cihazlarını ve nesçlerini bozmayınız. 

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

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

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

Gazi bulvar No.25 
Posta kutusu No. 224 

Telefon - Izmir 3465 



ıe Ken11auevvel ıese 

Fratelli Sperco 
Vapur Acentası 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
" ORESTES ., vapuru 10 

birinci kiauada ıelip ,tik1inll 

tahliyeden aOIU'a BURGAZ, 
VARNA Ye KÔSTENCE li· 

manian için ytlk alacaktır. 
" BACCHUS " vapura 14 

birinci kioundan 19 birinci ki-
ouna kadar ROTTERDM, 

AMSTERDM ve HAMBURG 
limanları için yük alaaıkhr. 

" ORESTES ,. vapuru 28 
birinci kinuadan 3 ikinci ki-
nuna kadar ROTTERDAM, 
AMSTERDAM ve HAMBURG 
limanları için yiik alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LINIEN 
11SMALAND" motörü 10 Bi· 

rincikinunda Rotterdam ·Ham· 

burg - Gdyoia ve Skandinayya 
limanlara için yük alacaktır. 

0 ISA,, 21 Birincikinunda 
beklenmekte olup Rotterdam • 

Hamburg ve Skaodioavya li
manları için yük alacaktır. 

"AASNE" vapuru 4 ikinci 
Kanunda Rotterdam - Hamburg 

ve Skandinavya limanlan için 
yük alacaktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

SUÇEA VA vapuru 16 birin• 
kanunda Malta - Marailya ve 
Ceı:nire ıJareket edecektir. 

PELEŞ vapuru 24 birincika
nunda Malta ve marsilyaya 
hareket edecektir. 

Yolcu ve yük kabul eder. 
Daha Fazla tafsilat için ikinci 

kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkaımda FRATELLl 
SPERCO ~apur acentalığına 
müracaat edilmesi rica olunur. 
NavlunJardaki ve hareket ta-
rihlerindeki değitikliklerden 
acenta roeıuJiyet kabul etmez. 

T eJefou: 2004--:2005-2663 

Doktor 

Kemal Satir 
SARAÇOGLU 

Memleket butaneai 
Dahiliye Miitehauuı 

· Muayenehane : ikinci Bey
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Evi : Köprü ı·apur ukelesi 
Berat aparbmaoı No. 6 

Ev, Telefon No. 254S 

N V. 
W. F. il. Van Der 

Zee & Co. 
DEUTCHE LEV ANTE LINIE 

G. m. b. H. 
CHIOS vapuru 23 birinci 

kimmda bekleniyor. 26 birinci 
kinana kadar Rotterdam.Ham
burg ye Bremen için yUk ala· 
cakbr. 

'4•D•• 
American Export Lineı 

The Export Steamıhip Corpo· 
ration - Nevyork 

EXMOUTH vapuru 19 ilk 
kanunda bekleniyor. Ncvyork 
için yük alacaktır. 

EXECUTIV vapuru 3 ikinci 
kanunda bekleniyor. Nevyork 
limanı için yllk alacakhr. 

EXMOOR vapuru 13 ikinci 
kanunda bekleniyor. Nevyork 
için y6k alacaktır. 
~ 

Service Maritime Roumain 
Bnkreı 

DUROSTOR vapuru 23 1 ci 
kanunda bekleniyor. Köstence, 
Sulina,Galatz ve Galatı aktar• 
ması olarak Belgrat, Novisad, 
Budapeşte, BratisJava, Viyana 
ve Linz için yük alacaktır. 

4 IB ifil• 
American Exporl Lines - The 
Export Steamship Corporation 

Pireden "'ktarmalı 
EXCALIBUR vapuru 18 bi· 

rinci kanunda Pireden Boston 
ve Nevyork için hareket ede
cektir. 

Seyahat müddeti 
Pire - Boston 16 gündür 
Pire - Ne•york 18 ~Undur. 

•• 181 •• 
Den Norske Middelbavslinje 

Oslo 
BOSPHORUS vapuru 19 ilk 

kanunda bekleniyor. lskende
riye, Hayfa, Dieppe ve Norveç 
limanları için yükliyecektir. 

... 181 •• 
Armemeot H. Scbnldt - Hamhurg 

TROYBURG vapuru on se· 
kiı ikinci kinunda bekleniyor, 
Rotterdam, Hamburg ve Bre• 
men için y&k kabul eder. 
~ 

johnıton W arren Lioen Ltd. 
. Liverpool 

DROMORE vapuru, 10 ikin· 
ci kanun, Liverpool ve Anverı• 
ten bekleniyor. Burgaı, Varna 
ve Köstence için ynk kabul 
eder. 

Vapurlann isimleri, gelme 
tarihleri ye naYlun tarifeleri 
hakkında biç bir taahhGde ıi· 
rişilmeı. 

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

Biriaei Kordon Telefon No. 
2007 • 2008 

BEYOGLUNDA 

Bristol Oteli 
••••••••••••••• 

SiRKECiDE 

Osmaniye 
OTEL 1 
••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteciri 
Türkiycnio en eski otelcisi 

BAY OMER LUTFIDIR 
••••••••••••••• 

Kırk iki senelik tecrübeli ida
reaile bUtün Eğe halkana ken
disini sevdirmiştir. 

Otellerinde misafir kalanlar, 
kendi evlerindeki rahatı bu· 
lurlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten 
fiatlar nıfitbiş ucu:r:dur. 

Türk Kardif Kömürü 
Zonguldaktan sobalar için mahsus getirildi. 

Mürauat yeri : Keatane pazarında Bardakç,ılar sokak 
No. ıo - t2 J. Perplnyanl 

TELEFON : 3937 

Kalorifer, siliadir ve her istenilen kömür vardır. 
10 - 26 (2299) 

• 

B JO 10 
kullanınız ! 

KREM 

YENi A81R 

.. ,. ...•.........•.•....................... 
\;İjerler için bava ne ise diı· 
ler için de RADYOLIN odur. 
Hasta ciğerler kadar sağlam 
ciğerlere de hava liiı;ım oldu
ğu gibi, bakımsız dişler kadar 
temiz ve beyaz diıJere de • 
RADYOLİN llzımdır. Hava 
kanı, RADYOLİN ağzı temiz· 
ler. Havasız kalan en sağlam 
vilcod nasıl zehirlenirse, RAD· 
YOLIN ile fırçalanm>yan te
miz ve beyaz dişler de öylece 

sararmağa ve çürümeğe 
mahk ümdurlar. 

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

BALSAMIN 

Kumral, SUlflD, eımer her tene tevafuk eden yeginc ııbht 

~remlerclir. Cildi beıler, çil, leke Ye ıivilceleri klınilen izale 

eder. Y anm aurdanberi kibar mabfellerin takdir ile kullandıkları 

aallbl glıellik kremleridir. 

Krem Balaamia dört ıekilde takdi111 edilir: 

1 - Krem Balsami11 yatlı gece için penbe renkli 

2 - Krem Balsamin yağıız gOndüz için beyaz renkli 

3 - Krem balaamio ae1. badem gece için penbe renkli 

4 - Krem Balaamin acı badem gündüz için beyaı: renkli 

lngi. '-ı Kanzuk eczaneıi Beyoğlu lıtanbul 

... ~ ; -.. ' - \ .. ~ . .. . ~ ..... 

z 
o 
2 
t 1 

No. 9388 No. 38380 üç pilli 
Markalı bu fenerler beı ve yedi pillidir. Beı pilliıi Beı 

yüz, yedi pillisi yedi yü:ı metre uzaklığı göst~rir. AyarJıdır. 

Ziyayı dağıtır, toplar, Ziyasından her göz kamaşır, onun 

için polislere, bekçilere, bağcılara tavsiye cd eriz. 

Umum depoları : lı.mirde Suluhan civarı No. 28-9 Hüsnü 
Öz Ödemişli .. Istanbulda: Tabtakalede jak DekaJo ve Şsı. 

Olivier Ve Şii. 
LIMiTET 

Vapur Acentası 
İRtr,ct KORDON REES 

BINASI TEL. 24 43 
Lllerman Lines. Ltd. 

Londra hattı 
ADJUTANT vapuru 22 ;kin· 

ci klnunda gelip Londra için 
yük alacaktır. 

LESBIAN vapuru ikinci ka
nun iptidasında Londra ve 
Hullden gelip yük çıkarıp ayni 

zamanda Londra ve Hnll için 
yUk alacakhr. 

GRODNO vapuru 15 ikinci 
kanunda Londra, Hull ve An
versten gelip yük çıkaracak ve 

ayni zamanda l..ondra ve Hull 

•anne• 

Diş hekimi 

A. Naci 
Hortaçsu 

Muayenehanemi Birinci 
Be1ler aokağl 36 nu .... aya 
nakletmiştir. Hastalarını mlia· 
takil olarak kabul ve teda.i 
eder. 

Telefon 2946 
1-26 (2101) 

~ H.Ta~sin Tan 
~I için yük alacaktır. :\ 

Liverpool hattı Diş tabibi 
EGYPTIAN vapuru 26 bi· N Muayenehacesini 2 ınci 

· rinc; kanunda Liverpool ve ~ Meyler So. Hamam kartııın· 
Svaoseadan gelip yük çıkara· da 37 No. ya nakletmiştir. 
cakhr. Telefon: 3774 

ALGERIAN vapuru on ikinc: 
kanunda gelip Liverpool ve 
Svanseadan yük çıkaracaktsr. 

Deutsche Levante-Linie 
ANGORA vapuru limanı

mızda olup yüklerini çıkarmak
tadır. 

NOT : Vürut tarihleri, va- · 
purJarın isimleri ve navlun üc
retlerinin değişikliklerinden me 
auliyet kabul edilmez. 

ilk ve orta okul talebele
rine hususi dersler vermek
tedir. lstiyenlerio hergüıı sa
at 16 • 18 e kadar Yeni Aıır 
idarehanesine müracaatlan. 

10- 13 H 3 
'----~~-----~ 

Bir Hedl re ver
mek istiyorsanız onu 

S. Ferid 
Eczacı baıının 

Meşhur Kolonya, 
Esans, Pudra, 
Kreminden inti
hap ediniz. 

Beğeneceksiniz 

M. Depo 
S. Ferid 
ŞiFA 

• 
eczanesı 

Eczacı Kemal Kamil 
AKTAŞIN 

Bahar çiçeği 
KOLONYASI 

Merkezi Kemeralh caddesi Beyler 
sokağı köıeıi 

Büyük Hilal 
Eczanesi 

lzmirden götürülecek en şık en 
ince ve en makbul hediycnizı 

Eczacı Kemal Kamilin 

Bahar çiçeği 
kolonyası 

ok caktır. lzmirde Hilal eczanes 
kokucutuk üzerine ciddi yürüyen 
bi ... müessese olmuş, kokucu1uk' 
alem~ni şaşırtmış bulunmaktadır 
Hi~J"!c~anesini, eczacı Kemaı 
Kirnıl' işindeki ciddiyeti, kolon
yalarnu lımirlilerc sorunm:. 
Yakın ve benzer isimlere 

aldanmamanız için 
şişeler üzerinde Kemal 
Kamil adını görmelisiniz, 

Türkiye Mensucat 
Türk Limitet 

Fabrikaları 
Şirketi 

Şehitler Caddesi Makara Sokak 
Posta Kutusu tz& lzmir 

Tek ve müteaddit katlı pamuk iplikler, boyamr, kaster• 
lenir, katlanır kırmızı ve mavi boyaların çeşitleri. 

FIATLERIMIZI iSTEYiNiZ 



Sahife 1~ 
; 

Paris, 18 (A.A) - Roman
ya dış işleri bakanı Antonesko 
dün Yvon Delbos, genel kur
may başkanı general Gamelio, 
bava bakanı Pierre Cod ve 
milli müdafaa bakanı Da adier 
ile uzun müzakerelerde bulun-
muştur. 

Pctit Journı.l gazetesinin 
yaıdığıoa göre müzakereler 
küçük antantın merkezi ve 
şarki Avrupaya dair ve Ro
manya ordusunun tachizi gibi 
bazı meselelerin görüşüldüğii de 
söylenmektedir. 

Bundan b-ışka Delbos ve 
Antoneskonun küçük antanta 
mensup devlet ile Fransa ara
ınnda bir iş birliği tesisi im
kanlarını da ledkik ettikleri 
haber verilmektedir. 

KÜÇÜK ANT ANTIN 
ASKERi EHEMMiYETi 

Paris 18 ( Ö.R ) - Roman
ya hariciye nazırı Antonesko
nun Parisi ziyareti münasebe
tiyle " Petit Parisien ,, şu ma
lumata veriyor: Fransa harici
ye nazırı DeJbos Rom~nya ha
riciye nazırile, harici tehlüke 
halinde Fransa ve küçük itilaf 
arasında daha müessir bir iş 

beraberliği imkanını tedkik et
tikten sonra öğleden sonra Çe
koslovakya ve Yugoslavya se
firlerile de ayrı ayrı görüşmüş
tür. Bu muhavereler, Romen ha
riciye nazıriJe yapılan mülakatın 
ehemmiyetini bir kat daha belli 
etmektedir. Fransız diplomasi 
reisi Bükreş, Prag ve Belgra
dm kendi aralarında ve aynı 
zamanda Fransa ile bağlarını 
bir kat daha sıklaştırmaları 
hakkındaki temayüllerini öğ
renmeğe çalışmıştır. Küçük an
tant bir diplomasi bünyesidir. 
Avrupada ihtilaf tehlükeleri 
baş göstereli beri bu grubun 
askeri sabadaki ehemmiyeti de 
ilk sıraya geçmiştir. Fakat kü
çük Antant devletleri arasında 
askeri insicam henüz tahakkuk 
etmiş olmaktan uzaktır. Küçük 
Antant ilk önce Macaristanın 
muahedeleri yeni bir tedkike 
tabi tutmak için besledikleri 
isteklere karşı koymak mak
sadile kurulmuştu. Halbuki 
bir müddettenberi Çekos .. 
Jovakya, Yugoslavya ve Ro
manyayı ayrı ayrı tehdit 
eden yeni teblükeler belirmiş
tir. Ve bu hal üç hükümete 
müdafaalarını ciddiyetle hazır
lamak vazifesini tahmil etmek
tedir. Bu grubun birliği ne 
kadar sıkı olursa kuvveti de 
o nisbe!te mühimleşecek ve 
Fransanın yapabileceği yardım 
ve müzaberelte nynı nisbette 
artacaktır. 

POLONYADA OLDUGU 
GiBi 

Paris, 18 (Ö.R) - United 
Press bildiriyor: 

Romanya hariciye nazırının 

Fransız ricaliyle yaptığı temas
lar si Hsi bakımdan ehemmiyeti 

YENi A&IR '19 Klnunuevveı 193& 
)5 • L& -> 44 

Romanya ordusunun techizi meselesi 
• 
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1 eğiş~edi 

Is a y c riyetçi e i "i e liyoruz,, diyorlar 
iler ise sa• et e a setmektedirler 

Madrid, 18 (Ö.R) - Hükü
metin resmi tebliği: Merkez 
cephesinde Aranjuez mıntaka
sında sadık kuvvetler asilerin 
mukavemetine tesadüf etmek
ıizin ileriiemişler ve Monteho 
yolu üzerinde Karle Ortenezo 

. mevkiini işgal e~mişlerdir. Taj 
nehrinin cenub mıntakasında 

hükümetçiJer Toledo'nun ce
nubu şarki istikametinde ileri
lemişlerdir. Dün akşam düş· 

mana baskın yapan sadık kuv
vetler asilere zayiat verdirmiş
lerdir. Bunlar 6 ölü bırakarak 
çekilmişlerdir. Buvadilla ' del 
Honte'de tahkimat devam edi
yor. Bu mıntakada ve Madrid 
cephelerinde hiçbir hareket 
olmamıştır. Diğer cephelerde 
bildirilecek birşey yoktur. 

Salamanka, 18 (Ö.R)- Milli 
kuvvetler karargahı saat yir
mideki vaıiyeti gösteren şu 
tebliği neşretmiştir : Beşinci 
fırka (Aragon) cephesinde hiç 
birşey yok. Aıtmcı fırka (Bis
kaya) cephesi: Bazı noktalarda 
hatların vaziyetini değiştirmi· 
yen tüfenk ateşi. Yedinci fır
ka (Madrid) cephesi: Hiçbir şey 

1 

Cep/zede v11nışa11 kodm asketler 
cephesi: Ku.ıllar yeni işgal et- ralyöz ateşi himayesinde yap-
tiğimiz mevzilere hücum etmiş- hkJarı hücum tardedilmiştir. 
lerse de zayiatla püskürtülmüş- Düşman b:rçok ölü bırakmıştır. 
lerdir. Guaderama cephesinde Cenub ordusu cephesinde hiç 

Madrid cephesinde: Sabah 
ve öğleden sonra sükünet. Bu 
cephede iJk defa olarak hiçbir 
tayyare şehrin üzerinde uçma
mıştır. Düşman BuvadiJla he
zimetinden sonra tamamiyle 
maneviyatı kmk vaziyettedir. 

Londra, 18 (A.A) - Mad
ridde iaşe güçlüğü dolayısile 
lngiltere büyük elçiliği hariciye 
nezaretinden otomobillerini ye
yecek nakliyatında kullanmak 
için müsaade talep etmiştir. 

Madridde hala 300 kadar 
lngiliz vatandaş• vardır. Ve 
bunların büyük bir kısmı elçi-
lik binasının içinde oturmakta-
-dır. 

•••••••••••••••••••••••• 
Isviçrc hududunda 
Almdn tahşldall teltsll 

edildi 
Berfin, 18 ( Ô.R ) - Yan 

resmi olarak şu nota neşredil-
mişHr: Bazı gazeteler Alman
yanın lsviçre hududunda askeri 
tahşidatta bulunduğunu yaza
rak bundan Almanyamn taar
ruz emelleri beslediği netice
sini istidlal etmişlerdir. Sala
hiyettar mahafilde bu liaberin 
tamamiyle uydurma olduğu bil
. 'imek edir.. 

keri bakımdan da ehemmiyet
liair. Romanya hariciye Dazın 

V. Antooesko, ,lvoo Delbosla 
yaptığı mütaaddit mülakatlarda 
Romanya dış siyasetinde en 
ufak bir değişiklik bile olma
dığını, Romanyanın daima Fran• 
sız siyasetiyle müvazi olarak 
yürüyeceğini teyit ve temin · 
etmiştir. 

Nazır, Romanya hükümetinin 
Romen teslibatı için Fransanın 
mali müzaberetine ihtiyacı bu
lunduğunu anlatmıştır. Romen 

. ordusunun modern tayyarelere 
ihtiyacı vardır. 

Fransa hükümeti, bu temi
nattan sonra Polonyaya olduğu 
gibi Romanyaya da, ordusunu 
motörlü kuvvc-:tlerle techiz et· 
mesi için yardım edeceğini, 
son sistem tayyareler verece• 
ğini bildirmiştir. 
Yakında bir Fransız heyeti 

Bükreşe gideceği gibi, Romen 
askeri heyetleri de Parise gi
derek satın alınacak tayyare-
! er ve diğer askeri techizat 
hakkında temaslar yapacak
lardır. 

RESMi TEBUG 
BEKLENiYOR 

Paris, 18 ( Ö.R ) - Çekos
lovakya ve Yugoslavya elçileri 
lvon Delbosu ziyaret ederek 
Antoneskonun yaptığı temaslar 
hakkında malumat istemişler· 
dir. Bu gece, matbuata bir 
tebliğ verilecektir. 

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

Cesurane sözler 
Flnanclal Times takdir 

ediyor 
Londra, 18 (Ö.R) - Fransa 

maliye nazın Vincent AvrioJ'un 
nutkunu tefsir eden 11 Fiuancial 
Timcs,, gazetesi Fransız nazı

rının cesaretini takdir etmekte 
ve hükümet tarafından fınans 
hareketleri üzerinde yapılm~kta 
olan mürakabenin gevşemesi 
hareketinin ve sermaye hare· 
'kellerine müdahale etmemek 
prensibinin büyük bir ehemmi
yet olduğunu kaydetmektedir. 
Bu karar aym zamanda para 
anlaşmasiyle hasıl olan yeni 
beyoelm•lel finang emniyetinin 
bir neticesidir. Bu siyaset, 
dahili net celerinden nakden, 
beynelmilel finans muamelele
rine de daha büyük bir ser
besti verecek mahiyettedir. 

•••••••••••• 

Troçki Mel<sikoya 
gidecek mi? 

Meksiko, 18 ( A.A ) - Da
hiliye nazırı Troçid'ye hertürlii 
siyasi foal ıyetten ictinap etmek 
şartiyle Meksika' da otura bile• 
ceğini resmen bildirmiştir. 

•••••••••••• 

Klering ofisi 
Londra, 18 (A.A) - Lordfar 

kamarası Türkiye ile yeni bir 
klering ofisi ihasma dair olaP 
emirnameyi tasvip ettiktell 
sonra içtimalannı 26 KanunO'" 
ıaniye talik etmiıtir. 


