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Başmuharrir ve umumi neşrıyat müdürü: • Tuz ıa yihası HAKKI OCAKO<iLU 

İ .A.:BC>~ Ş~~T.İ 

Devam mUddetilfürkiye içinlHariç ı çin 
Sene/ık . . . . . . . 1300 2500 - - --
Altı avlık . . . . . . 700 1300 

TELEFON : 2&9-

•• Tuz Layiha ya 
Tuzlalarda Uç kuru,a satılacak 

·~~~~l 

gore 

Fi atı " s " kuruştur. Cumhuriyetin Ve CıtmhuriJıet Eserinitı Rc1rçist, Sabahları Çıkar Siyası Gazetedir Yeni Asır matbaasında basılmıştır • 
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Bürokrasi 
4 - .. 

Sıtma gibi, Verem 
gibi bir hastalıktır 

•••••••••••• 
Onunla mUcadele 

elmeıe mecburuz"' 
Yepyetıi temeller üzerine ku
rulatı lmgünkit 1 ürkiyed~ 
1ıalkın etı çok canrnı sıkatı 

şey, 11uem gibi bir hastalık 
olan bürokra~inin 1ı(t1a ya
şamaya imkan bttlmrısıdır. 

.Maddı eserle>• 11aratmakfa 
biiyitlc kudret gösteren şefle · 
rimfain halk işlerine 11ü'ksek 
aldkalarından ıloğan l>ir ka
mrntla bürokrasiye tahıını

mıil gosteremiyen vatandaş
lar pek 1ıa'klı of arak di!for· 
lar ki: "Halkçı bir 1ıükit· 

mette halk işleriuin siiratle 
görülmesi n jimc kar§ı bir 
saygı eseı-idfr.> 

Başvekil köylünün istek
lerini, dertlerini anlamak 
için onuo ayağına kadar gider• 
keo, vekillerimizin her biri hal
kın ihtiyaçlarını tezelden temin 
etmeyi vazife biJirJerken mer
kezdon muhite doğru uzaklaş· 
tıkça aynı hızm, aynı derin ala
kanın gevşemesi nedendir? 

Zannedilemez ki, halk işlerini 
birer futbol topu gibi daireden 
daireye atanların hepsi sadece 
müşküJit çıkarmak arzusuyla 
meşbu olsunlar .•• Böyle bir id
diada bulunmak haksızlık ola
caktır. Bürokrasinin en çok 
kendini gösterdiği daireler mu· 
hakkak ki eski rejimin teşki
lat ve mevzuatından henüz kur
tulmamış olanlardır. Netekim 
hu kabil şikayetleri en çok nü
fus işleri üzerinde duymaktayız. 

Nüfus işleri sosyal bakımdan 
birinci derecede ehemmiyeti ha• 
iz olan işlerdendir. F erdlerin me
deni hallerinin şaşmaz bir doğ· 
rulukla bilinmiş olması kat'i bir 
zarurettir. Bu işle doğrudan 

doğruya alakadar olmıyan bir 
tek vatandaş tasavvur oluna· 
maz. Bu kadar şamil, hayati 
ehemmiyeti olan bir işte maa!
eset karşılaştığımıı: sahneler 
acıklıdır. Gün geçmez ki okur· 
larımızdan ~üfus işleri üzerinde 
bir şikayet mektubu alm1yahm. 
Bu şikayetler, bilhassa devletin 
büyük ehemmiyet verdiği tescil 
meselesi üzerinde toplanmak
tadır. Gizli nüfusların yazımı 
hakkındaki 2576 saytlı kanun 
·<\tbik mevkiine geçtikten sonra 

"ınlarca doğum, ölüm ev· 
ıme ve boşanma vakalannın 

tescil edilmemiş olduklarını gör
dük. Bu işliyen yara h.ala kapan· 
mış değildir. Hergün tescil edil
memiş kalan valca ların sayısı, 
sırf teşkilattaki bozukluk yü
zünden kaba rmaktadır. Hadise
ler, eski rejimden kalma mev-
2uat ile, bugükü teşkilat ile 
medeni kanunun vecibelerini 
yerine getirmekteki imkansız· 
hğı meydana koymuştu r. Dahi-
liye vekaleti çoktanberi bu der· 
din üzerindedir. ihtiyacımızı ... 
karşıhyacak kanun projeleri 
hazırlanmıştır. Bunların bir an 
evvel Kamutaym tasvibine maz
har olarak kanuniyet kesbet
nıesi gecikmesi caiz olmıyan 
ihtiyaçlarımız arasına girmiştir. 

,~zn:-Rl&ZM?J>a BÜYÜK DOSTLUGUN BELIG BiR NiŞANESi IU.Zlgzy:a:zmzzwzrr~, 

Bir asır Akdeniz sularında merdçe savaşan Türk ve Yunan 
denizcileri şimdi birbirlerine dostça ellerini uzatmışlardır • 

Yuan kralı ''Yavuz,. da bir Türk deniz heyetini selamladı 
.................................................. .-..................................................................................................... . 

lstanbul, 30 (Hususi) - Cumartesi aababın- güzel bahralannı bir kat daha kuv•etlendire-
danberi dost Yunan sularında bulunan Türk Ct!ktir. 
filosu başamirah Şükrü Oka.ı Yunan kralı ŞÜKRÜ OKAN AKROPOLDA 
Samajeste ikinci Jorj tarafından kabul edilmiş- Istanbul. 30 (Hususi) - Amiral Şükrü Okan 
tir. Şükrü Okan ve Erkanı harbiyesine Atina mihmandarlığına tayin edilen iki bahriye zabiti 
elçimiz Ruşen Eşref, Yunan bahriye nazın ve ile birlikte dün Akropolu ve Atinamn görül-
amiralları refakat etmekte idi. Mülakat çok meğe değer yerlerini gezmiştir. Amiral nereden 

S samimi bir hava içinde geçmiştir. Samajeste geçmişse Yunan halkmm coşkun muhabbet teza· 
Yavuzu ziyaret arzusunu izhar etmiştir. bürahyle karşılaşmıştır. Yunan milleti Türk 

YUNAN KRALI YAVUZDA amiralının şahsında Türk müdafaa kuvvetlerini, 
Istanbul, 30 ( Hnsusi ) - Yunan Kralı Sa Türk milletini alkışlamaktan zevk duymakta idi. 

~ majeste Jorj il bu!lün Yunan amirallan refa- Zabitlerimize gedikli zabit mektebinde dün 
N katinde olduğu halde Faler'de bulunan Yavuz akşam saat onbeşte bir çay ziyafeti verilmiştir. 
~ dritnotumuzu ziyaret edecektir. Bu münasebete Zıyafet çok samimi görüşmeler içinde geçmiştir. 
~ filomuz tarafından büyük istikbal merasimi BÜYÜK ALAKA 

yapılacaktır. Bu ziyaret Türkiye • Yunanistan Gemicilerimize resmi ve hususi ziyafetlerde 
~ arasında yerleşmiş bulunan kardeşce dostlu~uo h/omaz Malla sularında - Sonu 3 üncü sa/ufede -
~..7.ZLZ7.7.YTL:/~~./.iY.'./.7~LalfLGC6'o/9C(tD~./7Z'ZZ77.Z/T././.7./7.::/.77..7ZZ7-Zi.U./.ZZlf1!J:J'J7Z:II7:7™7L2TU27'*l;i2 t:lZZi"2'7Tt tz::tJ.'.2!7.Zhr,cr,L7,,,ZfZTJ:7?..,cz7...7.XZZ'"LZZZZZJ 

,-V/.Z7/.."7:7J\a7'~ Kardeslerimiz huzur içinde deg"' ildir Hafta tatiline kavuşan 
Adliye Vekilimiz 

Gaz;.t.~~ilere ·lskenderunda protesto beyanname- Berberler 
kAoldalylylıek gdo··~·treer• •• e.mrlensdlenl "'' ı . d "" t T .. kle te k•f ed.ldı·ıer Atatürk heykeline 

~ " erı agı an Ut9 r v ı ı ................. . 
blldlrdl. Birçok çelenk bıraktllar 

Ankara, 30 (Hususi mu- - ' ve hUk Um ete f1Ukran-
Sa n ca k 'tak İ Kürtler de ayaklandı ıar•n• arzettner habirimizden) - Meşhud cü

rümler kanununun tatbik 
mevkiine geçtiği gündenberi lstanbul, 30 (Yeni Asır mu-
bu kanunun tatbikinden bek- habirinden) - Sancakta Türk 
lenen faydalara matbuatımı· halka karşı tazyik ve tehdit 
zın yüksek alakalariyle bfiyük politikası devam ediyor. Bugü· 
hizmetlerde bulunduğunu na- ne kadar tatbik edilen tazyik 
zarı dikkate alan Adliye Ve- siyasetı le mücadele ettiği için 
kili Şükrü Saraçoğlu, bun- kapatı!an Y enigüo gazetesi 

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

dan sonra adl:yede gazete- sahibi Selim, Iskenderunda 
neşrettig· i bir beyannamede, ı k d b ı: - " cilere eskisinden daha çok s tnaeıun an u guıuııuş 

kolaylık gösterilmesini, vaka- ~ böyle tazyik ve tedhiş şartları bazıları da lskenderundan kaç- bire yeniden milisler ve tank-
ların bizzat müddeiumumiler ~ içinde hiçbir seçim yapılamı- mışlardır. lar gönderildi. Müruru zamana 
tarafından matbuata veril- yacağıoı bildirerek mahalli hü- Mebus intihabı günü Antak- u~ram't verj{ilerin aranması 
mesi lüzumunu alakadarlara kümeti protesto etmiştir. yada vahim hadiseler zuhurun- suretiyle de Türk halkı ta~yik 
tebliğ etmiştir. Bu beyannameleri dağıtan- dan endişe eden mahaUi hü- ediliyor. 

-fZZX7./Z/YY.//.x77.77'/.T/.7.77.ZJ ların bir kısmı tevkif edifmi~; kümetin talebi üzerine bu şe- - Sonu 3 lindl sav/ada -
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Belçika taarruza uğrarsa Bir mebusun sualine 

lngiliz ordusu Belçika Mr. Eden Alman - Japon 
hudutlarını koruf acak ır anlaşmasını izah etmiştir~~ 

Bunu Mr. Eden etmi~tir 

Be/çıka luau Leopn/d 
Londra, 30 (ürR)- Be'çika Brüksel, 30 (Ö.R) - Edenin 

başvekili Van Zeeland şerefine Van Zeelanda verdiği teminat 
verilen bir ziyafet esnasında Belçikada çok derin bir tesir 
hariciye nazm Eden şu beya- yapmı~br. Buraya dönmüş olan 
natta bulunmuştur : Van Zeeland beyanatta bulun• 

'
1Belçika, tahrik edilmemiş maktan sakınmış ise de Belçi-

bir tecavüz karşısında lngilte· ka,nın Almanya tarafından Lo· 
r m a lamamile ü- karno muahedesinin feshi 

Akdenizde bir lngiliz - Italyan 
anlaşması mümkün olacak mıdır? 
Londra, 30 (Ö.R) - Avam 

Kamarasında Travayist mebus
lardan Boker Berlinde imza 
edilen Alman - Japon anlaş· • 
ması karşısında lngiliz hükü
metinin vaziyetinin ne olduğu-
nu hariciye nazırından sor
muştur. 

Eden cevabının ilk lusmında 
gerek Berlin, gerekse Tokyo 
hükümetleri tarafından lng ilb: 
sefirlerine verilen resmi temi· 
nah kaydetmekle iktifa etmiş· 

tir. Bu teminata göre Berlinde 
akdedilen muabedeye bağlı hiç
bir gizli mukavele yoktur. 

lngiliz hükümetin:n vaziyeti
ne geJince, Eden şunları söy· 
!emiştir: 11 Hükümetimiz dün
yayı iki kısma ve bilhassa 
ideoloji farklarile birbirinden 
ayn iki bloka ayırmak için 
yapılan bütün teşebbüslere 
muhalefetini lngiliz hükümeti 

A1r. Edm 
lngilterenin siyaseti, sulha 

hizmet edebileceği mikyasta, 
her milletle dostane bir anlaş
mıya matuftur. " 

Hariciye nazmnm beyanata 
seçilmiş tabirlerle Alman - Ja
pon anlaşmasının ret ve tak
bibi mahiyetindedir. 

Bubeıler idaıe lıeytti azalan 
Atatliık heykelinde 

lzmir berberleri, hafta tati
linin kabulü ve mer'iyete gir
mesi dolayısiyle ilk tatil gün
It!rinden istifade ederek, pazar 
güniı Cumhuriyet meydanında 
güzel bir gösteri yapmışlardır. 

Öğleden sonra saat onbeşte 
cemiyet binasında toplanan 
berberler, eller:nde bayraklar 
bulunduğu halde Cumhuriyet 
meydanına gitmişler ve pazar 
tatilinin kabulü do!ayısi!e Bü
yük Şefe ve hükümelimize kar
şı besledikleri samimi bağlantı 
h\s!erini açığa vurmuşlardır. 

Berberler cemiyeti reisi, Ata
türk heykeline bir çelenk bı· 
rakmıştır. 

Bundan sonra berberler 
cemiyeti idare heyetinden Ka
zım kısa bir söylev vermiş ve 
demiştir ki: 

- Bizim de arzumuzu Cum-



Sabite 2 

Bürokrasi 
.. mi • 

Sıtma gibi, Verem 
gibi hi ı.. hastalıktır 

•••••••••••• 
Onunla mUcadele 

elmeğe mecburuz 
- Baş ta!O/t 1 inci sahi/ede -
Aşağıda zikredeceğimiz bir 

iki misal, balkan üzüntüsüne ni
hayet vermenin ne kadar müs
taceliyet kesbettiğini göstere
cektir: 

Karşıyakada Mimar Sinan 
sokağmda 25 numarada oturan 
Bayan Refika bize şikayetini 
şöylece anlatmıştn: 

1121-8-935 tarihinde doğan 
çocuğumun tescilini yaptırmak 
için lzmir nüfus müdürlüğüne 
müracaat ettim. Kocamdan 
Foça mahkemesinin 30-3-936 
tarihli Hamiyle boşanmış bulu
nuyorum. lzmirin \kinci icra 
dairesinde 4244 sayıda mahfuz 
olan bu ilam mucibince çocu
ğumun nafakasını babasından 
almaktayım. Vaziyet bu kadar 
sarihken Foça nüfus memur· 
luğu lzmirin i.stilamına cevab 
olarak kocamdan 17-7-934 ta
rihinde boşandığım gibi hiçbir 
esasa dayanmıyan baştan savma 
bir cevab vermiştir. 16-6-934 
taribinde evlenmiş olduğuma 

göre bir ay içinde bu boşanma 
işinin ikmali imkansız olacağı 
bile düşünülmemiştir. Hulasa 
bir tescil işi için nüfus daire
siyle Karşıyaka arasında gün
lerce mekik dokudum. Nihayet 
bana deniJdi ki: "Boşanma ta· 
rihinizin 30-3-936 olduğunu an
hyoruz. işteki yan lışlığı düzelt
mek için bizzat Foçaya g idiniz.,. 

Bayan Refika, bu cevab üze· 
rine Dahiliye vekaletine bir is
tida il~ müracaat ederek ken· 
disini üzen ve yoran işi bildir· 
miştir. Şikayetin mevzuu iza
hına ihtiyaç görülmiyecek ka
dar açıktır, ve mülhakatlaki 
nüfus dairelerinde tecil işJeri
nin ne kadar kötü bir durum· 
da olduğunu göstermeğe kafi
dir. Burada, yalnız teıkiJitın 
ve mevzuahn kifayetsizliğinden 
doğan bir vaziyetle karıılaşmı
yoruz. Aynı zamanda bürokrasi 
zihniyetinin facialı bir sahne
sini görüyoruz. Salahiyettar 
makama itini gördürmek için 
baıvuran vatandaşa: " Haydi 
Foçaya gidiniz de bu yanlışı 
biEzat düzelttiriniz.,, denebilir 
mi? Bereket versin ki Foça 
burnumuzun dibindedir. Ya bu 
iı Van viliyetiyle allkadar ol
aaydı bu kıı kıyamette: "Haydi 
Vana kadar bir sefer yapınız" 
mı denecekti? 
Çocuğunu tescile koşan va

tandaş kanuni vecibelere uy
mak istiyen bir vatandaştır. Bu 
şekilde zorluklarla karşılaşması 
doğru mudur? 

Bir ikinci misal: 
Kendi nüfus kaydi lstanbul

da yapılmıı olup senele.rden
b eri iz.mirde yerleşmiş bulunan 
tüccardan Bay Mustafa Galib 
de bize şunları anlatıyor; 

'' 24 Şubat 1936 da dünyaya 
gelen çocuğumun nizami olan 
müddet zarfında yani on beş 
gün içinde tescilini yaphrmak 
için doğum evinden aldıitm 
kaatla nüfus müdürlüğüne haş
vurdum. Bana: "Kaydınız lstan· 
bulda olduğuna göre, çocuğu
nuzun kaydı na ancak orada 
yap•!abilir,, denildi. Nüfus ki-
ğıdnn.ta birlıkte doğum kiadı 
lstanbula gönderi di. Nüfus 
cüzdanımın şahsi hale teal!iik 
eden sütunurı da lzmir hukuk 
mahkemesinden alınmış ilama 
göre kanunu medeniden evvel 
yapılan nikahımız tescil edilmiş 
olduğu h alde lstanbul nüfus 
dairesinde bu kayıd mevcud 
olmadığından evrak iade edildi. 
Salah iyetta r mahkemenin ilamı 
bu tescilin lstarıbulda da der· 
haJ yapılmasını İcab ettirlrken 

• • 
• • 

• • 
• • 
•• 
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Vali 
Ankaraya gitti 
Vali Fazlı Güleç dün Anka

raya gitmiştir. Fazh Güleç'i 
Basmane istasyonunda vali mu
avini Cavid, belediye reisi dok-

tor Behçet Uz ve emniyet mü
dürü Salaheddin Korkud, sıhhat 
müdürü doktor Cevdet Şakir 
Saracoğlu ve daha bir çok ze· 
vat uğurlamışlardır. 

Cami projeleri 
Alsancakta Celal Bayar cad

desi üzerinde satın a man arsa
da bir cami inşa edilmek üzere 
geçen sene Evkaf umum mü
dürlüğünden 11 bin liralık bir 
havale gönderilmişti. 

Bu arsa üzerine inşa edile
cek binanın keşif ve projeleri 
hazırlanmış ve Ankaraya gön
derilmiştir. ........... 

Konferans 
Eski baro reisi avukat Mus

tafa Nuri dün arazi inkı !a bı 
ha kkmda baroda bir konferans 

vermiştir. Bu konferansta bir 
çok münevverler ve mektep 
talebeleri hazır bulunmuşlardır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
evrakın iade editnıiş bu 'unması 
yokyere müşkülat çıkarmaktan 
başka birşey değildir. Bir ev
lenme ka~dı hazırJatarak Istan· 
bula gönderdik. Bu defa da 
gelen cevapta evlenme kağı· 

dıyla birlikte nüfus cüzdamm1D 
kaybolduğu bildiriliyordu. Za
yiinden nüfus verilmesi için bir 
istida ile ikinci bir evlenme ki
ğıdı tanzim ettirerek yolladık. 
Istanbul nüfus mndüriyetinden 
gelen üçüncü tabriratta şimdi 

de çocuğun doğum kiğıdıoın 

evrak arasında bulunmadığı, 
yeni bir doğum kağıdı tanzim 
edilmesi isteniyordu. ikinci defa 
olarak bir doğum kağıdı daha 
gönderdik. Telgrafta mubabe· 
reler oldu. On ay geçtiği halde 
çocuğumun tescilini biı' türlü 
yaphramadım. Fazla olarak iki 
daire arasında kaybolan nüfus 
cüzdammı da istirdad edeme· 
dim. İzmir nüfusunun zayiinden 

bir cüzdan vermesini istedim. 
"Olamaz. lstanbuldan verilmesi 
lazımdır" denildi. Bütün bu 
işte kanuna uyarak tam gü
nünde vazifesini yapan bir va· 
tandaı bu kadar zorlukla kar· 
şılaşırsa diğerleri ne olurlar bil· 
mem? Çocuğum bir ya§lDa yak
laşıyor. Daha nüfus cüzdanını 
alamadım. Acaba askerlik ya
şına girdikten sonra mı ala
cağım?" 

Bu iki şikayette mevsuktur. 
Çünkü vesikaları birer biı'er 
bize gösterilmiştir. Fakat böyle 
daha ne kadar çok şikayetler 
vardır ki hepsini yazmak lazım
gelse sahifeler dolduracaktır. 

Fıkrimizce nüfus tetkilit ve 
mevzuatında medeni dünyanın 
yüriiJilf6ne ayak uydurmamızı 
temin edecek oJan ıslahatın ge· 
cikmesi yarayı derinleştirmek· 
tedir. Bu işe bir dakika evvel 
başlamalıyız.a Aynı zamanda bü
rokrasi zihniyetinin hastalık 
halini alan alikaaızlığıyia mü
cadele etmek le alakadar ma
kamlara düıen bir vazife ol
malıdır. 

Şevket ::Bi.J.gJ.:n.. 

VE:NI iisnt 

Türk .. Alman ticareti 
Son dokuz ay içinde Almanyaya ihra
catımız yüzde 28 nisbetinde arttı 

Berlindeki Türk Ticaret odası 
tarafmdan hazırlanan bir ra
porda, mahsullerimizin Alman 
piyasalarında satışlan hakkında 
şu malumat vardır: 

burgda mevcut partilerden sa
tışlara münhasu kalmışbr. Fial
lere gelince; btı hususta dahi 
bir yenilik kaydedilmemiştir. 

Yani sözgelimi kilosu 68 - 70 
tanelik ekstrisma g~nuine iz. 
mir natürel ine· rleri için 100 
kilo başına cif Hamburg 11 • 
11,50 lira istenmiştir. 

t Kanunuevveı ı 91?& 
sn• 

Zabıta haberleri-: 
Ana dövUIUr mU ? 

Arap fmnında Şemseddin 
oğlu Zekai, Ce:m:-1 oğlu Hur
şit'le annesi Hasibeyi dövdü· 
ğünden yakalanmıştır. 

Buna hırsızhk diyemeyiz 
Karşıyaka Bostanlı mevkiin

de oturan Ali oğlu lbrahim za· 
bıtaya müracaatle rlört lira pa
rasının çalındığını şikayet et
miştir. Yapılan tahkikatta bu 
paranm annesi Hava tarafından 
alındığ\ anlaşılmış ve yakalan· 
mıştır. 

KUMAR 
Kemerde Akşam sokağında 

oturan Rasim oğlu Süleyman 
evinin bir odasına hariçten top· 
ladığı Osman oğlu Ahmet, 
Ahmet oğlu isll'.iail, Hilmi oğlu 
Mehmet, Ahmet oğlu lbrabim, 
lbrahim oğlu Kerim ve Akif 
oğlu Şevki adındaki şahıslara 

kumar oynattığı görülerek ya· 
kalanmışlardır. 

Türkiye - Almanya t icareti, 
Alman iktısad nazırı Dr. Şahtın 
Türkiye seyahati münasebetiyle 
hergün biraz daha inkişaf et
mektedir. 935 yılının ilk dokuz 
ayı ile 936 yılının ilk dokuz 
ayı arasında memnuniyete de-

........... ............................................................................ ~ 

ğer bir rakam üstünlüğü var
dır. 

935 Yılının ilk dokuz ayında 
Türkiyeden Almanyaya yapılan 
ihracat 57.4 milyon mark iken 
bu yılın ayni ayları arasında 
yapılan ihracat 73.1 milyon 
marka çıkmıştır. Yani Türki
yenin Almanyaya ihracatı ge
çen yıldan 15 milyon mark bir 
fazlalık göstermektedir ki, bu 
yekun yüzde 28 nisbetin~e bir 
artma göstermiştir. Almanyanın 
Türkiyeye ihracatı da ayni ay
larda yüzde dokuz nisbelinde 
artmıştır. 

KURU ÜZÜM 
Hamburg kuru üzüm p iya

sasında bir hafta önce sine karşı 
esaslı hiçbir değişiklik olma
mıştır. işlere normal su
rette c\evam edilmiştir. An· 
cak bazı tiplerin fiatlerinde 
hafifce gerilemeler kaydedil
miştir. Rapor haftası içinde 

Ceza ~örenler 
Üç taksi şoförü idaresinde 

bulunan otomobil!eri süratle 
sevkettilderinden, iki otobüs 
şoförü birbirleriyle yaraşa kalk
tıklarından, beı kişi yerlere tü· 
kürdüklerinden, iki ev 1ıabibi 
süprüntü tenekelerini sokağa 
bırakhldarından belediyece ce· 
zalandmlmışlardır. 

Kafeste balık meselesi 
Hidayet Keşfi isminde bir 

zat vilayete müracaat ederek 
Meninli ile Karşıyaka yolu 
üzerinde ve gümrük barakası· 
nın bulunduğu sahil kısmında 
kafes içinde balık yetiştirece· 
ğini bildirmiştir. 

Vilayet, işin tedkikini bele
diyeye havale etmiştir. 

• il •• T. ••• 

Llnaan bUdçesl 
Bir müddettenberi Ankarada 

bulunmakta olan liman müdürü 
Haımet Dölge şehrimize dön· 
müttür. 
Haşmet Dölge liman işleri 

müdürlüğü büdçesi üzerinde 
lkhsad Vekaletine izahat ver· 
miştir. Büdçe, encümenden 
çıkarak heyeti umumiyeye sev· 
kedilmiştir. 

Elhami-a 

Dr. Şaht 

lzmir' den 100 kilo başına Cif 
Hamburg istenen fiatleri aşa
ğıya yazıyor uz: 

Mo. 7-17,50, No. 8-18,50, 
No. 9 • 20,00, No. 10 - 23,00, 
No. 11 • 25,00 Türk lirasıdır. 

Rakip ürünlerden Yunan Kan
diya üzümlerine gelince; bu 
malların fiatleri bir hafta Ön· 
ceki f iatlerle karşılıklı olarak 
aşağıda gösteriJen şekilde bu
lunmuştur: 

T ip 1 - 66.00, tip 2 • 61.00, 
tip 3 • 56.00, tip 4 ~ 54.00 
Alman markadır. 

INCIR 
Bıldirildiğine göre Hamburg 

incir piyasası bu hafta dahi 
pek o kadar canlı geçmemiştir. 
Yapılan işlerin birçoğu Ham· 

Asliye cezada 
Tüccardan Kadıoğlu Ahmet 

ile damadı Hayri arasmda kar .. 

şılıklı olarak ikinci sulh ce:za 
mahkemesinde devam eJen 
bir hakaret davası netice!en· 

miştir. Kadıoğlunun birgün 
hapsine ve bir lira para cezası 
alıomasma ve damadı Hayrinin 
üç gün hapsine ve mesken 

masuniyeti cihetinden Hayrinin 
beraetine ve sabıkaları olma· 
dığı için cezanın teciline karar 
verilmittir. 

. Çok garip iş 
Evli olduğu halde evine ya

bancı erkekler getiren ve etine 
tanıttıktan sonra yavaşça orta
dan kaybolan Mustafa isminde 
bir adamın alb ay hap~ine ka
rar verilmiştir. 

&UGUN 
Zevkli ve eğlenceli Fransızca nefis bir filim 

ÇAPKIN GENÇ 
Yaratanlar : En meşhur ve en sevimli iki Fransız artisti 

DANIELLE DARRIEUX ve H ENRY GARA. T 
Ayrıca : Paramunt dünya haberleri ve 

KAZAK RAPSODiSi 
Tabii renkli iki kısımlı!,{ nefiıı şarkı ve miizik filmi 

SEANSLAR : 3 - 5 - 7 Akşamları tam 9 da 
başlcu. 

Cumartesi ve pazar 1 de başlar. 
' • . . • ·! _. • • ' : ' ~ -· • • .. ~· ~. • '"ı. ;; 
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ARTISTLER 
RAHAT DUR· f

7 "°' 

linemez. 
Hollyvoodda 

çılgınlık o ka
L. Pons ve A. dar taşkındır 

Kosta/enz ki bir günden 
birgüne aşkla başlıyan rabıta· 
ların aönmeıi pek muhtemeldir. 
TAYYAREDE COGRAFYA 

DERSi 
Bir coğrafya profesörü 25 

talebesine ilk defa olarak der• 
sini tayyarede vermiştir. Fakat 
bizde değil, Holanda'da ..• Ma
arif nazırı bu uçan sınıfın kü· 
şad resmini yapmıf, talebeler 
iki motörlü büyük bir yolcu 
tayyare.11iyle bavalanmı,lardır. 
Holanda &Oytik bir memf eket 
değildir. Ders bir aaat alirdll· 
ğilne göre talebeler bu bir 
saat içinde memleketlerinin btl· 
yük bir ka.mını g&r~bilmitler
dir. Onlar dönlhıce ikinci 
bir ıınıfıa bavalanmaıı vu• 
kubulmuttur. Tayyare, La· 
Hay, Amsterdam, Roterdaru 
şehirleri lzerindet Renin man• 
saplannda, Ho1anda sahillerini 
bir baştan bir başa kapfıyan 
ıedfer üzerinde dolaımışlardar. 
Tayyare biraz yükselince pro· 
f eıör bir mıkrofonla dersini 
anlatmağa baılamııtır. Talebe· 
Jer hem profesörü dinliyor, 
hem. de ~erilen işaretlere göre 
geçt.ilden yerleri takib ediy<Jr· 
laı dı. 

Bu ikina !iafiltBin dönüşüode 
1 O - 12 yaşında ki kızlar milli 
elbiseleriyle havalandı~ ar. Hol• 
landa maarif nezaretiniıı kabut 
ettiği bu yeni tedrisat sistemi 
sayesinde dünyanın ~n çok d il 
konuşan insanlan olmak f ere• 
fini taşıyan Hollandalılar en iyi 
coğrafyacıları da olMaklardır. 

K<'mik sine· 
ma artistlerin
den Hardy'yi 
hatırlıyor mu· 
sıınuz? Beyaz 
perdeden bize 
kahkaha vesi· 
leleri dağıtan .iln\~,~-~ ... ,~. 

bu adam da, 
birçok meslt:k· 
da şiarı gibi, 
hususi hayatın· 
da hiç mesud 
değildir; karıs• 
ile kavgalıdır . 
Hatta bu se-
beple mahke· Oltııir flaıdy 

melik olmuş ve 

i@ıifh]ffij-<l 7'&: , .!~ aile . . yuvasını 
~~" r~ kendısıoe ha

·~ ram eden bu 
kadına, dava• 

-~ nm sonunda, 
· :' ayda 2500 do

,' .. lar, yani bizim 
· .~ ~,"f~j ~aramızla 31~5 

· ~ı lıra k;ıdar bır-
,~ şey vermeğe 

mahkum edil
miştir. 

Mahkeme 
esnasında söy
leoen sözler· 

Ka11sı den anlaşıhyor 
ki Hardy karısını geçen hazi
randa bir giln, kapı "dışarı et
miştir. 

- Evet, kapıyı açbm ve 
onu dışarı attım. Çüokü içki 
içiyor ve eve, geç zaman, 
istiğrak içinde geliyordu. 

Ah bu AmerikaMar; düşün
düklerini hep böyle başka ke
Jimeler!e anlatmayı ne iyi bi
lirler! 

Yoksa lngifizcede "sarhoş
luk,~ kelimesi mi mevcud deiil? 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Saadet reçete•I = 

ikbal içinde 
insanların saaddi dlişllnllr-

• ken en bUyllk kusurları var- ~ 
!rklarına bağlaumtş bulunan : 
ö!ürnU u tı utm<alarıdır. Hayatın E 
sonu ge!ecektir. E 

( Chaleaubnantl ) : 
ikbal ve saadet içinde öl· ~ 

mek kötü birş '.!y değildir. : 
Büyiik bir saadettir. Öft'tm a 
hayırsever in sanl:ınn güzel : 
eserlerini emııiyet artına afır. ~ 

; Onları servetin ak.silikleriyfe : 
E karşıf aşhrmaz. 

( P:tıt{tfquc f 
Sevilenferln materniyfe ka tp 

yaralaıımışken saadet imkanı 

• -• • 
} oktur. 

( /aıtt ,, !ft r!Jmd ) 
Hak i' bir kavz ada, haldi' 

htr davanm ıaf eri 11~nında : o • 
ö!en~er bahtiyardırlar. i 

•• 



Fratelli Sperco 
Vapur Acentası 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
HERMES vapuru 24-11-936 

günü gelip yfikDnü boşaltbk
tan sonra Burgas, Varna ve 
Köstence için yük tahmil edip 
ayni gtln hareket edecektir. 

ULYSSES vapuru 30-11-936 
gOnü beki enmekte olup 5-12· 
936 gününe kadar Rotterdam 
Amsterdam ve Hamburg liman-
ları için yük a)acakhr. 

SVENSKA ORIENT Lines 
NORDLAND motörti 22-11-

936 günü gelerek tahliyeden 
sonra Rotlerdam, Hamburg ve 
Stokholm limanlarına yük ala· 
caktır. 

AASNE motiSrü 21-12-936 
tarihine doğru beklenmekte olup 
26· 12-936 ya kadar Rotterda111 
Hamburg ve Skandinavya li
manları için yük tahmil ede
cektir. 
Finska Agfertygs kumpanyası 

SAVONMAA motörü 28-11-
936 günü limanımıza gelerek 
3-12-936 gününe kadar Anvers 
ve Finlandiya için yük ala
caktır. 

ZEGLUGA POLSKA 
Kumpanyası 

SARMACJA vapuru 7-12-
936 günü beklenmekte olup 
12-12-936 gününe kadar An· 
vers ve Gdynia için mal yük
liyecektir, 

Servici Maritim Rumen 
Kumpanyası 

SUÇEAVA vapuru 16-12-36 
gUnü gelerek Malta, Marsilva ve 
Alger limanlarına yükliyecektir. 

Daha Fazfa tafsilat için ikinci 
kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRATELLI 
SPERCO vapur acentalığına 
müracaat edilmesi rica olunur. 
Navlunlardaki ve hareket ta• 
rihlerindeki d .. ğişikliklerden 
acenta mesuliyet kabul etmez .. 

T eJefon: 2004-2005-2663 

N V. 
W. F. H. Van Der 

ue & Co. 
DEUTCHE LEV ANTE LINIE 

G. m. b. H. 
SAMOS vapuru 1 birinci 

kAnunda beklenmekte ve 12 
birinci kinuna kadar Rotter 
dam, Hamburg, Bremea liman· 
larana yük alacaktır. 

-..90 .... 
Amer:can Export Lines 

EXPRFSS vapuru 30 son 
teşrinde bekleniyor. Nevyork 
için vük alacaktır. 

EXELLO vapuru 6 ilk ka
nunda bekleniyor. Nevyork için 
yük alal'aktır. 

EXMOUTH vapuru 10 ilk 
kanunda bekleniyor. Nevyork 
için yük a1acakbr. 

EXAMELtA vapuru 26 ilk 
teşrinde bekleniyor. Nevyork 
için yük alacaktır. 

EXTAVlA vapuru 5 ilkkA
nunda bekleniyor. Nevyork için 
için vük alacaktır. 

EXMOOR vapuru 13 ikinci 
kanunda bekleniyor. Nevyork 
için yük aJacaktır. 
~ 

Pire Aktarması Seri Seferler 
EXOCHODRA vapuru 4 ilk 

kanunda Pireden Bostnn ve 
Nevvorka hareket edecektir. 

EXCALIBUR vapuru 18 bi
rinci kanunda Pireden Boston 
ve Nevyork için hareke:t ede
cektir. 

•• C!O .... 
Den Norske Middelbavslinje 

Oslo 
BOSPHORUS vapuru 16 ilk 

kanunda bekleniyor. lskende
riye, Hayfa, Dieppe ve Norveç 
limanlar1 için yükliyecektir. 

_...,. .... ll!lıttcm .. 

Service Maritime Roumain 
Bük re, 

DUROSTOR vapuru 23 1 ci 
kanunda bekleniyor. Köstence, 
Sulina,Ga!atz ve Galatz a~tar
ması olarak Belgrat, Novısad, 
Budapeşte, Bratislava, V yana 
ve Linz için yi.\k alacaktır. 

Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında biç bir taahhüde gi· 
rişilmez. 

r7.77..JZ.ZJmZXIl'IZZ1irz.&a.4Y~ ' N. V. W. F. Hanri Van Der 1 Zee & Co. 

Sinir Hetimi 1 1 -200-:-·,·:-::-1-~:..,·: ... :-:ll!'ll;:ll!!:~::~~: 
GÜNDEN: 

DOKTOR ~ ·I 1 - Alsancak Mesudiye cad .. 
desinde 178 No. lu Milli emHlk 

ABDU• LKADİR ./ ambarında mevcud horda kam-
' !' 1 

yon kırık, para kasalan, amba· 
~ TAŞTAN laj sandıkları, müstamel boş 
~ çuvaJla ve sair buna mümasil 
~ ·MERKEZ hastanesi eşyalar. 7-12-936 Pazarteai 

asabiye mütahassısı günü saat 13 te mahaltinde 
~ satılacakhr. 

Hergün jkiden sonra hasta- 2 _ Alıancak Mesudiye C. 
farını kabule başlamııbr. 180 No. lu ambarda gazo~ ima-

Muayenehane: ikinci Beyler line mahsuı makine ve bazı 
hurda eşya ile bot gazoz tiıeı-

da No. 81 T elefoo: 3315 leri 8· 12-936 Sah giloil saat 

~MMM ~:;i~ {~l~) 13 3te_ mı<::!~:~ sa;~=~·h":~~ 

Diş hekimi 

A. Naci 
Hortaçsu 

Muayenehanesini Birinci 
Beyler sokağı 36 numaraya 
nakletmiştir. Hutalarıoı müs-
takil olarak kabul ve tedavi 
eder. 

Tele fon 2946 
8-26 (2101) 

binası altında kesekiSiı.dı ya
palmağa yarar eıki kağıtlar il~ 
Piyano hurdafan ve fizik tec· 
rübelerinde kullanılan alit 9-
12- 936 Çartamba günü saat 

1
i 13 de mahaUinde satılacaktır. 

4 - Maliye binası atında 
toplanmıt olan eski tahta do
lap, sandalya, masa ve buna 
mümasil etya ile kese kağıdı 
yapmağa elveriıti kiğıtlar 
avizo ve telefon parçalan 10 • 
12-936 Perıembe günü saat 

! 10 da mahallinde satılacaktır. 
1 Talip!eria mezkiir glln ve saat
, lerde mahallinde toplanacak 

satıı komiayonuna müracaatları 
1397 (2285) 

lzmir Defterdarlığından: 
• bmir körfezjnde hudutları malum olan Ragıp namı dığer 
,.S!ğla~ dalyanı ile dalyan hudutları dahilindeki krç~k Gediz 

~ı\\l~nda bahk avlamak hakkı 3 seneliği 2400 lira muhammen 
\)eôe'üzerinden 25· 11-936 tarihinden itibaren 3 sene müddetle 

?>ç/ arttırmaya çıkarılmışlar. 
~artnamesi isteyene hedefsiz verilir. Açık arttırması 10-12-36 

.. ~erşembe günü saat 15 de defterdarlıkta yapılacaktır. Muvakkat 
teminat yü:ıde 7.5 dur. 

Hükilmetçe tayin edilecek bankaların teminat mektupları ve 
devletin muayyen tahvil ve bonoları teminat olarak kabul olu-
nacaktır. 27-29-1-3 (1350) 

lzmir Vilayeti defterdarlığından: 
lssısanın vergi borcundan ötüril tahsili emval yasasına göre 

haczedilen Kasap Hızır mahallesinde yalı caddesinde kain dört 
sayılı depo ve yazıhane tarihi ilandan itibaren 21 gün müddetle 
satdıy a - . . . 

1 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ciğerler için hava ne ise diş-

Olivier Ve Şii. f 
LIMİTET 

Vapur Acentası 
İR iNCİ KORDON REES 

BiNASI TEL. 24 43 
LUerman Lines Ltd. 

THURSO vapuru 20 ikinci 
teşrinde Londra, Hull ve An
verıten yük çıkaracak ve ayni 
zamanda Liverpol ve G !asgov 
için yük aJacakhr. 

POLO vapuru 3 birinci ka
nunda Londra, Hull ve An-

versten gelip yük çıkaracak 
ve ayni zamanda Londra ve 

Hull için yük alacakbr. 

Bahtte • 

Doktor 

Kemal Satir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassuı 

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

Evi : KC>prü '"apur iskelesi 
Berat apartımaoı No. 6 

Ev, Telefon No. 2545 

Paria fakültesinden diplomalı 
Diş tablplerl 

DRAGO vapuru · io birinci 
1 kanunda Liverpool ve Svanse

adan gelip yük çıkaracakbr. 

ler için de RADYOLİN odur. 
Hasta ciğerler kadar sağlam 
ciğerJere de hava lazım oldu
ğu gibi, bakımsız dişler kadar 
temiz ve beyaz dişlere de 
RADYOLiN lazımdır. Hava f 
kanı, RADYOLİN ağzı temiz- Eı 

l\'luzafter Eroğ1ıl 

Kemal Çetindağ 
Hastalarım her gün sabah 

saat dokuzdan başhyarak 

Beyler - Numan zade S. 21 
numralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

• 

a JO 10 
kullanınız ! 

Krep Jorjet, 
Revdor Ferit, 

4 ayn ayrı koku harıkası 
ve S. Ferit eczacı bajınm son 
yaptığı şaheserler. 

Sabit, latif hakiki çiçek ko
kuları. 

Benzeri yapılamaz. 

Um. Depo 

S. Ferit 
• 

1 
ECZANESJ 

Hükümet sırası 

5' '-

• ler. Havasız kalan en sağlam 5f 
vücud nasıl zehirlenirse, RAD- :J 

. •r 
YOLIN ile fırçafanm>yan te- E ı 
miz ve beyaz dişler de öylece S 1 

.... .. - - ., 
sararmaga ve çurumege Ef 

mah~ômdurlar. : 
·····························~·····••ti_!_••·· 

Nergis Nuvar 
Leylak Blan 

Çiftçi ve hayvan J 

zarı dikkatına l 
Hayvan?arınıza pamuk çekirdeğini olduğu gibi yedirerek 
mide cihazlarını ve nesçlerini bozmayınız. 

GENERAL STIM 
PHİLOMEL vapuru 18 ikinci 

teşrinde gelip Londra için yük 
alacaktır. 

NOT : Vürut tarihleri, va
purların isimleri ve navlun üc
retlerinin değişikliklerinden me 
suliyet kabul edilmez. 

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

yalarım, firmamızı 
taşıyan çeşitl~rimizi 

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

Karpit, çivit, a l
kol, çiçek, saç, sa
bun, tahta boyalar,, 
traş bıçaldarı, diş 
macun ları, krem, 
podra V.s 

Telefon 3882 

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 10 a 

kadar mem•eket hastanesinde 

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

SIHHAT BALIKYAGI 
Norveçya balıkyağlarının en halisidir. Şerbet gibi 

içilir. iki defa süzülmüştür. 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞDURAK 

Büyük Sa 1 bç -ğlu hanı karşısında 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

1936 -1937 
Taze bir asitli 

e!tiıtra ekistra 

• • 
senesının 

Turan fabrikalan, yüzde kırk beş mevadı gıdaiyeyi haiz 
kabuğu çıkanlmış pamuk çekirdeğinden mamul un ha
linde kiispeleri emrinize amade bulundurmaktadtr. 

Hayvanlarmıza ( Öküz baıı ) markalı Turan mc.mulib 
küspe yedirerek onların ıayanı hayret derecede semiz· 
leyip kuvvetlendiğini ve iueklerinizin verdiği sütün fazla 
mikdarda çoğaldığını göreceksiniz. 

Meccani numune ve tarifname için fabrika1anmız ma
mulatı lzmir ve civarı umum acenteliği Nef'i Akyazılı 
ve j. C. Hemıiye müracaat ediniz. 

Balık 
Yağı 

ECZACI 
1 Kemal 

Gazi bulvar No.25 
Posta kutusu No. 224 

Telefon - lzmir 346S 

-~ 
lzmir vilayeti defterdarlığından: 
Hancı Halil oğlu Ahmet Ragıp oğullarının vergi borçlarının 

temini tahsili için Alsancakta Şehitler caddesinde Demirhane 
sokağında 20 No. lu halı ve yün iplik fabrikasında (Avusturya 
mamulatından biri kala biri fitil yün imaline mahsus yeni sistem 
traktör tezgahı, bir tarak yelpaze zımparası ve zımpara tezgahı, 
otomatik boya kazanı, 17 teneke makine yağı, kayış ve saire) 
1 nci Kanun 936 ayının 4 üncü Cuma ~ünü saat 14 de bilmü
zayede satılacağından almak istiyenlerin mezkür mahalde bulun· 
maları 1396 (2289) 

Devlet Den1iryollarından: 
İrmik nakliyatına tenzilat 

1· 12-936 tarihinden itibaren irmik de D.D. 9 No.lu zahire ta-

Kamil 
Aktaşba
lıkyağıdır 
Gıda kuvveti yük 
sek, içmesi hafif 
bir şerbettir. 

Hilil 
Eczanesi bu yağı 
hiçbir yere ver
mjş değildir. 

Kendi sat 
maktadır 

lzmjr Vilayeti Defterdarlığından 
Issısınm vergi borcundan ötürü tahsil emval yasasına gare 

haciz edi!en Hacı lbrahim maha.llesinde gedikli solrnğmda kain . . . ... . . 
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Büyük dostluğun 
beliğ bir nişanesi 
~~~...;;;,----...-~~__::;;,_ 

- Baştaraıı ı ıncı sahi/ede -
gösterilen a laka ve dostluk 
çerçevesinin en hararetli dere
cesini hulmuş, prntokol hudut
larını geçmişti r. Zabitlerimiz ve 
gemicilerimiz heryerde kardeş
çe karşılanmaktadırlar. 

YUNAN BAŞVEKiLİNiN 
SELAMLAR! 

Donanmamızın dost ve müt
tefik Yunan Elen sularını ziya
reti münasebetiyle Yunan baş
vekili MetakYas Başvekil ismet 
lnönüne ve Hariciye vekilimiz 
Tevfik Rüştü Arasa samimi 
selam ve müveddetinin bildi
rilmesini Amiral Şükrü Okan
dan rica etmiş ve bu arzusu 
isaf olunmuştur. Yunan baş
vekilinin selamlarına batveki
limiz ve Hariciye vekilimiz ayni 
samimiyetle mukabele etmiş

lerdir. 
MUHTEŞEM BiR ZIY ARET 
Atina, 30 (Yeni Asır)- Yu

nan kralı Sa Majeste Corç, 
beraberlerinde başvekil ve ya
verleri bulunduğu halde Türk 
filosunu ziyaret etmiştir. Kral, 
Yavuza gitmek üzere motöre 
binince Yavuz zırhlısından top 
atılmak suretiyle selamlanmış 
ve gemiden selam boruları 
çalınmıştır. 

Yunan kralı, Yavuzun mer
divenlerinde Türk amiralı Şük
rü Okan tarafından karşı
lanmıştır. Bu sırada kral, Ya
vuzda kendisini selamlıyan bir 
Türk bahriye kolunu teftiş et· 
miştir. Gemide Kral izaz ve 
ikram edilmiş ve samimi gö
rüşmeler olmuştur. 

Atina, 30 { Yeni Asır ) -
Gazeteler, başvekil General 
Metaksasın ziyafette verdiği 
nutku tefsir ediyorlar. General 
Metaksasın ( Yugoslavya ve 
Romanya ile barış yolunda 
Türk - Yunan kombinezonunun 
da iltibakiyle attığımız adım
ları bütün dünya hayranlıkla 
takib ediyor) sözleri çok ma
nalı görülmüştür. Amiral Şükrü 
Okan'ın nutku da ayni dere
cede manalıdır. 

Belgrad, 30 (Yeni Asır) -
Yunan başvekilinin nutku Bal
kan mehafilinde çok iyi bir 
intiba ~ırakmıştır. 

Atina, 30 (Yeni Asır) --lren 
savaş gemisi kumandanı, Ya-

vuz amiralı Şükrü Okan şere
fine bir ziyafet vermiş ve Türk 
-Yunan dostluğu hakkmda nu
tuklar söylenmiştir. Atinadaki 
Türkiye elçisi Ruşen Eşref de, 
amiral ve zabitan şeretine bir 
ziyafet vermiştir. 

SAMiMİ iNTiBALAR 
Atina, 30 ( A.A ) - Atina 

Ajansı bildiriyor: 
Matbuat Türk filosunun mu

vasalatı münasebetile hararetli 
makaleler neşrine devam edi
yor. 

Katimerini gazetesi yazıyor: 
Atinaya gelen Türk zabit

leri Yunan milletinin Türk hah· 
riyesine karşı beslediği hissi
yatın samimiliğini tekrar müşa· 
bede ve tesbit ve ayni zaman· 
da Akdenizde barışın müda
faası hakkındaki müşterek en· 
dişe ile kendilerine bağlı olan 
Yunan zabitleri ile tanışmak 
fırsatını elde edeceklerdir. 

Elefteron Vima diyor ki : 
Evvelce bir asır iki filo bir

birlerini muhasım olarak ad
detmişlerdi. Yunan istiklal 
harpleri esnasında bu filolar 
sık sık Ege denizinde boy öl
çüşmüşler ve bu muharebeler
de birbirlerine hürmet etmiye 
alışmışlardır. 

Deniz efsaneleri tevlid eden 
bu karşılaşmalarda iki filo kar
şılıklı değer ve faziletlerini öğ
rendiler. 

Türklerle Yunanlıların birbir
lerini muhasım zannettikleri za
manlar şimdi geçmiştir. Bugün 
Türkler Sultanların boyunduru
ğundan kurtuldular ve her iki 
millet bundan böyle aralarında 
eski anlaşmazlıkları halletmiş
lerdir. Bu iki millletin artık 
birbirinin topraklarında gözü 
yoktur. Ve artık birbirlerinin 
hürriyetine suikastte bulunmi 
yorlar. Şimdi dost olmuşlardır. 
Ve yalnız barış içinde yaşa
makla kalacaklar, aynı zaman
da hükümet reisi Metaksasın 
ziyafetinde söylediği gibi bir
birlerine daha şimdiden yar
dımda bulunmakta ve yakın 
doğuda dı:vamlı bir barış te
mini için teşriki mesai etmek
tedirler. 

Diğer gazeteler de bu şe· 
kilde tefsiratta bulunmakta
dırlar. 

ilk Balıkçılık kongresi 

lktısad vekili C. Bayarın 
bir nutkuyle açılacak 

Ankara, 30 (A.A)-Memleketimizin bütün sahillerinden gelen 
murahhaslardan ve mütabassıslardan mürekkep balıkçılık kon· 
gresi yarın saat 10,30 da lktısad vekili Celal Bayarın riyasetinde 
toplanacaktır. 

Iktısad Vekaleti konferans salonunda toplanacak olan kongre 
balıkçılığı alakadar eden umumi işler üzerinde tedkikatta bulu
nacak, lktısad Vekaleti tedkik bürosunun hazırladığı su mah
sulleri kanununun projesi hakkında alakadarların noktai 
nazarları dinlenecektir. 

lktısad Vekili Celal Bayarın kongreyi açış nutku radyo ile 
neşrolunacaktır. , ., 
Tayyare Sinemasında 

TELEFON 3151 
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Bu hafta iki beklenen filim birden 

1 - BERLIN OLIMPIY ADLARI 
2000 metre ve bütün tafsilat. Milletler arasında 

ya pı l an birincilik müsabakaları 
•••• •••••••••••••••••••••••••••••••• 

-BARKAROL 
[ VENEDIK ŞARKiSi ] 

Güstav Frohlicb ve Lida Baarova tarafından 
temsil edilen şaheser filim 

Ayrıca : Paramunt Jurnal ( Dünya havadisleri ) 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

u hattanın seans saatları 

• 

-
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.Aras Cenevreye gidiyor Y eniZ_eland 

Sofyadan ge.çerken Bulgar başvekiiile !~~r~!!:ry:~:•:;~~~ 
nlsbetl daha azdır 

B 1 dd St d• • ı •• •• k Paris, 30 ( Ö. R) - Yeni e gra a oya ınovıç e goruşece Zeland parlamentosu sosyalist 
iş nazırının teklif ettiği bir 
kanunu kabul etmiştir. Bu ka
nunla işsizlere yapılan yardım 
evliler bir haftada 6 şilin 
( iki lira ) bekarlar için 3 şilin 
( bir lira ) artınlmıştır. Bilakis 
verilen makul bir işi reddeden 
işsizler bu yardımdan artık is
tifade edemiyeceklerdir. Yeni 
Zeland'da mesai haftası 40 
saate indirilmiştir. 

Belgrad 30 (Radyo) - Vreme gazetesine Sof
yadan bildiriliyor: 

da bir mülakat yapılacaktır. Dr. Aras Belgrad
da tevakkuf ederek 24 saat kalacak ve Yugos
lavya Başvekilile temaslar yapacaktır. Akvam cemiyeti konseyinde hazır bulunmak 

üzere Pazartesi günü hareket edecek olan Tür
kiye Dış işleri bakanı Tevfik Rüştü Aras Salı 
giinü Sofyadan geçecektir. Sofya gar'ında Bul
gar başvekiliyle Türkiye Hariciye vekili arasın-

lstanbul 30 (Hususi muhabirimizden) - Tev
fik Rüştü Arasın Sofyada Bulgar ricalile yapa
cağı temaslara Bulgar matbuatı büyük bir ehem
miyet atfediyorlar. 

Kardeşlerimiz huzur içinde değildir 

Iskenderunda protesto beyanname
leri dağıtan Türkler tevkif edildiler 

- · Baştara/ı birinci sahi/ede-
Istanbul, 30 (Yeni Asır) -

Sancaktaki Kürt Aşiretleri 
arasında mahalli bükümete 
karşı ayaklanma hareketleri 
belirmiştir. Cezire ve Kurddağı 
taraflarında askeri müfrezeler 
tahşid olunuyor. 

lstanbul, 30 (Yeni Asır) -
Gazeteler, Sancakta Türk 
halka karşı zulmün devam et
tiğini, bu vaziyet karşısında 
bütün Türklerin infial içinde 
bulunduklarını tebarüz ettiri
yorlar. 

lstanbul, 30 (Yeni Asır) -
lskenderundan gelen haberlere 
göre, bütün Sancakta münta
hibi saniler arasında istifalar 
çoğaldığından seçimin netice
s z kalacağı tahmin ediliyor. 

SiLAH ARIYORLAR 
lslanbul, 30 (Yeni Asır mu

habirinden) - Kırıkbanda he
yecan fazladır. Silah aramak 
bahanesile jandarmalar halka 
müdhiş tazyikta bulunmakta
dırlar. 

Kömür çukuru köyünde ya
pılan silah araştırmasında bir 
çifte tüfengi bulunmuş ve bu 
yüzden bu köy balkı hakaret 
görmüştür. 

MEKTUPLAR KONTROL 
EDiLiYOR 

lstanbul, 30 ( Yeni Asır) -
Antakya müddeiumumisinin ya
ralanmasını bahane eden ma
halli hükümet, bazı Türkleri 
tevkif etmiştir. Postabanelcrde 
mektuplar teahbüre uğratılmak
ta ve kontrol edilmektedir. 

DORYO HALEBE 
GiTMiŞTiR. 

lstanbul, 30 {Yeni Asır) -
Antakyadan bildiriliyor: M. Dor
yo buradanHalebe gitmiştir.Ora
dan Beyruta geçerek fevkalade 
komiser Mıırtelle görüşecektir. 
Martel, önümüzdeki hafta için
de Parise gidecektir. Martel'n, 
Antakya meselesi hakkında 
hariciye nezaretine izahat 
vereceği söylenmektedir. 

ÖLÜ ADAMI MÜNTEHIB 
GÖSTERMiŞLER 

Istanbul, 30 (Yeni Asır mu
habirinden ) - Beyruttan bil
dirildiğine göre, dükkanlar bala 
kapalıdır. Yapılan hesaba göre 
Sancakta intihabata iştirak et
miyenler yüzde doksandır. inti
habat kanunen, filen mevcud ol
mamasına rağmen mahalli bükü
met, müntebibi sani aramakla 
me~guldür. Alınan habere 
göre, 931 de ölen Mehmet 
isminde biri hükümetçe mün
tehibi sani gösterilmiştir. Mün
tebibi sanilerin istifaları yüzün
den müteessir olan mahalli hü-

Sancak'taki Kürtler de ayaklandı 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

gençler de Aliyi tahkir etmiştir. 
Bu tahkir bahane edilerek bu 
gençler tevkif edilmiştir. 

CAMiLERE ASKER 
KOYDULAR 

İstanbul 30 (Yeni Asır mu
habirinden)- Antakyaya yeni· 
den getirilen milisler, camilere 
yerleştirilmiş ve her camiye de 
birer telefon konmuştur. Bu 
telefonlar kışlalara bağlanmış-

tır. 

MÜNTEHIPLER 
KAMYONLARLA 

ŞEHRE GÖTÜRÜLÜYOR 
Istanbul, 30 (Yeni Asır mu-

habirinden) istifa eden 
müntebibi sanilerin istifaları 

kabul edilmemiştir. Mahalli hü
kümet, bu müntehibi sanilP.rin 
şehre getirilmesini emrettiğin· 
den bunlar kapalı kamyonlara 
bindirilerek şehre götür lmüş
lerdir. 

Hükiimetin bu emrini haber 
alan müntehibi saniler, bütün 
bu tazyıklara rağmen gitme· 
mekte ve kaçmaktadırlar .. 

Reybaniyede bulunan bir kaç 
Arap müntehibi~ani Türklere 
imtisalen istifalarını vermişler· 

dir. 
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Donanma heyetimiı; şerefine 

Verilen ziyafette G. Me
taksas bir nutuk söyledi. 

''Bu ziyaretinizin hatırasını biz 
saklıyacağız.,, dedi. daima 

Atina, 29 (A.A) -r 
~ tina Ajansı bildi-
rıyor: · 

Dün gece başba- t 
kan tarafından Türk • 
Amiralı Şükrü Okan ' . 
şerefine verilen ziya- ~ 
felte Metaksas nut- , 
kunda ezcümle de- · 
roiştir ki: 
-Türk filosu ilk de· 
fa olarak Yunan su
larını ziyaret etmke
tedir. Bu mesud hadiseden 
dolayı iki memleket tarihinde 
bir merhale tı-~kil etmesi iti
bariyle bir kiitOa"ba seviniyo
ruz. Bu sembolik ziyaret bu 
memleketin kat'i uzlaşmalarını 
ve Avrupamn bu kısmında ba
rışın muhafazasına ve bu su
retle kendi imkanları dairesin
de umumi barışın teşkilatlan

dırılmasına matuf olan yorul
maz gayretlerinin teveccühünü 
göstermektedir. 

İki memleket nadir bir siya
sal kıyaset göstererek teşriki 
mesailerinin ve itimadlı dostluk 
münasebetleri teessüsünün ken
di hayati menfaatlerinin hima
yesi için bir zaruret olduğunu 
anlamışlardır. 

Birbirlerine ellerini uzatarak 
realist ve manevi yükselme 
fikri için mukayese kabul et
mez bir örnek verm i şlerdir. 
En iyi istikbal ümidi üzerine 
tesis edilmiş barış ülküsünden 
m:ılhem o!an ittifakımız öyle 
hayırkar bir şekil teşkil et
mektedir ki, bunun kıymeti 

evvelce o kadar karışık ve 
bu!anık olan bu bölgeye gir
diği barışla sükun ve müsa-

Filomuz Malla su/annda 
siyatına terceman olarak dost 
ve müttefik milletin Türkiye 
ile Yunanistan arasında yak
laşmanın ve ittifakın kat'i ta
rafdarı olan Büyük Şefi Ekse
lans Kama! Atatürkü tazimle 
anmayı ve hayatta iken tarihe 
geçmiş ve yaratıcı dehası şim
di milli organizasyon ve terak
ki yoluna kat'i hır surette gi
ren Türkiyeyc yeni bir hamle 
vermiş olan bu kıyasetli ihya 
edici şahsiyet hakkındaki de
rin hayranlık his!erimi burada 
ifade etmeyi vazife addeylerim. 

ittifakımızın faydalı inkişaf
lara mazhar olmaktan hali kal-
maınasına ihtimam edeceğiz. 

Bu ittifak şimdiden balkan 
paktının akdine kıymetli yar
dıında bulunmuştur. iki mem
leket bu paktaııı;adık bi~ su
rette merbut kalmaktadırlar. 

Diğer iki müttefikimiz Ro
manya ve Yugoslavya i!e sıkı 
bir teşriki mesai dairesinde 
müsalemetperver gayretlerimizi 
müştereken takibten hali kal
mıyacağız. Zira hedefimiz an
cak barıştır. Herkesin baysi-

lstanhul Kızılay 
Reisi öldü 

lstanbul, 30 (Yeni Asır) -
Kızılay Cemiyeti lstanbul Mer• 
kezi Başkanı mütekaid Gf'ne· 
ral Ali vefat etti. Müteveffa
nın cenazesi bugün merasimle 
kaldırıldı. 

Ereğli şirketi 
lstanbul, 30 (Yeni Asır) -

Hükümetçe satın alınan Ereğli 
şirketi Etibank tarafından işle
tilecektir. 

Göçmenlere buğday 
Istanbul 30 (Yeni Asır) -

Son gelen göçmen kafilesine 
altışar aylık yemeklik buğday
ları tevzi edilmiştir. 

Tarihi bir eser 
lstanbul, 30 (Yeni Asır) -

Istanbulun zaptında ilk yapılan 
Türk eserleri meyanında bulu
nan ve tarihi bir kıymet taşı

yan Mesud paşa hamamı, 13 
bin 800 liraya belediye tarafın
dan satın alınmıştır. Bu tarihi 
abide müze haline ifrağ oluna
caktır. 

Mussolini, Viya-
.naya gidecek mi? 

Viyana, 30 (Ö.R) - Musso
lininın sı-elecek baharda Viva
nayı z . yaıet ıodeceği hakkında 
çıkarııan l ı a b erler burada iti
mad te .I< n etmemiştir. Çünkü 
f.ıusso ı .. n n ltalyadan dışarı 

çıı<a cağ na biç kimse ihtimal 
vermiyor. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
esoes bir barıştır. 

Aramızdaki ikametinizden iyi 
bir batıra saklıyacağınızı ümid 
ederek bu dostluk tezahü
rünün iki mem'eketi bağlı
yan bu kadar sıkı rabıtaları 
bir kat daha kuvvetlendirece
ğine kani bulunarak kadehimi 
dost ve müttefik Türk milleti
nin itilasına, refahına ve Türk 
bahriyesinin şan ve şerefine 
kaldırıyorum. 

Türk filosu kumandanı Ami
ral Şükrü Ok'ln cevabında ez
cümle demiştir ki : 

iki memleket arasında sami
mi ve gıpta edilmeğe layık 
dostane münasebetlerile tama
men hemahenk olan samimi 
kabulden dolayı çok mütehas
sis bulunuyoruz. Yunan bükü
metine ve bahriyesine teşek

kürlerimi arzederim. 
Dost balıriye ve millete Türlr 

milletinin samimi selamını ge
tirdik. Ve gördüğümüz dostluk 
tezahürleri!c i. it tiğimiz dostane 
ve samimi sözlerin hatı rasını 

meml<"ketimize götüreceğiz. 

Kadehimi Yunan kralı Ma
jeste ikinci Jorjun şerefine 
!..aldırıyor ve Yunan bahriye
sinin itilasınıı, dost, müttefik 
ve karde Yunan milletinin re-
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Edebi tedklkler 
••••••••••••••••••••••••••• 

Şirazlı Sadinin hayatı 

Sadiyi yücelten 
hususiyetlere bir nazar 

"Y"aza.:n.; Y-akup ~eoe-r 

-2-
Sadi islimi bir şiirdir. Evet 

lran milli kültürünün nafiz bir 
kolu, bir lusmı olan Iran ede
biyatında pek büyük rolü var• 
d1r. Müslüman doğduğu, Müs· 
lümın yetiştiği ve Müslüman 
yaşadığı için ateşkidulerin sön· 
düğ~. Zerdest ayinlerinin unu
tulduğu, Barbod gibi çalgıcı· 
Jarın sustuğu ve lslam dinİnl! 
ve medeniyetine hizmet olun· 
duğu bir devirde yetişmiştir. 
Sadi Helagünün Iranı istilasın-
da "Yarabbi Fars toprağını 
muhafaza et,, diye yüksek bir 
vatanseverlik gösterirken, öte 
taraftan hoca Nasir Tusi'nin teş
vikiyle ve Helagünün eliyle 
Abbasi hilafetinin yıkılmasından, 
son Abbasi halifesi Müstasa
m1n katlinden büyük bir tees-
sür duyuyor ve : 

"Halife Müstasamın memle
ketinin sukutuna sema kan 
ağlasa yeridir ve ağlamakta 
haklıdır,, diyordu 

lran inkılabı başlıklı üç ma· 
kalemden birinde mühim bir 
noktaya temas etmiştim: lrani-
Jer milli varlıklarını arada sıra
da kurtarmağa çalışmışlar ve 
muvaffak ta olmuşlardır. Hoca 
Nasir Tusi lranı arab boyun-
duruğundan kurtarmak için 
Heligüyü teşvik ile onu Ab
basilerin paytabtı olan Bağda
da hücuma sevketmiş ve hali-
feyi katlettirerek Abbasi dev· 
Jeti yıkılmıştır.Rivayet ederler ki 
boca Nasir Tusi yanına çağır
dığı Sadiye şu suretle çatmışh: 

"Behey adam, sen Iranh ben 
lranlı.. Yıkılan bir Arab dev· 
Jeti... Ôlen halife bir Arab pa· 
dişahı. Maksadım lraolılığı kur
tarmaktır. Ne diye başımıza 
binen Arab'ar için mersiye 
7azdm?" 

Hakikaten de öyle . . • Bir 
Arab pirinin arabca bir En
dülüs mersiyesi vardır. Ve ta· 
hiatile olmalıdır da. Lakin aca
ba arab edebiyat tarihinde 
Iranın muhteşem " Kaşani ,, si-
nin kerbela vak'asma dair yaz
dığı bir sürü mersiyelerinin işi 
veyahut Sadinin şu yukarıdaki 
manzumesinin ayni var mıdır? 

Evet Sadide vakıa Hafızın: 
Gönlü aşkla diri olan bir 

kimıe kat'iyyen ölmez gibi in
ce ve zarif ıöxler yoktur. 
Kaaninin tamtırakb, debdebeli 

tasvirleri yoktur. Hakaninin es
ki Iran san'at ve şevketine mü-
teellimen Medayin harabeleri• 
ne karşı söylediği : 
Ajflamıvan gözlere lı11ıada ağlamalı 

Gibi sözler görünmez. Gö
rünmez amma Sadide fazilet 
dersleri okunur. lnSRni hareket• 
Ier görülür. Maddiyata ehemmi-
yet vermez. Maneviyata kıymet 
verir. Her bir sözü bir ders hik
mettir. Herhir satırı bir talim ve 
terbiye için bir nümunedir. Ya
zıları insani duygularla doludur. 
Padişahlara ne yapmaları lazım 
geldiğini söylemiştir. Vezirleri 
konuşturmuştur. Dalgavuklara 
doğru yolu göstermiştir. Yir
minci asrın haris diplomatlan 
ya tarihi bellesinler, ya da Sa· 
dinin b!r kaç cümlesini öğren
sinler. Milletini bakir gören 
taclı başlar Sadinin sözünü din
leyek milletin hakimiyetine 
ehemmiyet ve kıymet verse
lerdi, bugün lanetlerle anılmaz
lardı. 

Hafızın yanlarında şarapla 
üzüm, Sadi'ninkilerde ise gül 
kokar. Biri aşık bir derviş, öte· 
kisi insanlığın muallimi. .• Her 
ikisi de Fars topraklarının bü
yük birer evladı. Fars lisanının 
büyük birer üstadıdır. Eserleri 
Iran malı, şiirlerindeki koku 
Şiraz bağlarının mahsulüdür .• 

Sadi şarkın bir incisi, gü-
lüstanla Bustan Iran edebiya• 
tının birer altın kitabıdır. 

Sadi sustu ve kalemi durdu 
zannolunur.Zahiren belki böyle. 
Hakikatte ise daldan dala uçan 
kuş belki susar. Ülkeden ülke
ye koşan rüzgar belki durur. 
Fakat Sadi adı ufuktan ufka 
sevgiyle dolaşıyor ve dilden dile 
saygı ile anılıyor. Çünkü: 

Reh çenin est merd baş 
berov 

Diyerek insanlara doğru 
yolu gösteren o büyük adam 
nasıl anılmasın ki kendisi bile: 

Sadiya merdi niku nam 
nemired hergiz 

Morde anest ki nameı be 
nikuyi neberend 

Demiştir. 

Yani: Ey Sadi iyi adlı adam 
hiçbir vakıt ölmez ve daima 
yaşar. Asıl ölü olan ismi iyi
likle anılmıyandır. işte Sadi de 
pantheon olmıyan Iranın ( La-
yemut = fmmortel ) ferinden 
biridir. 
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lnglllzceden çeviren: ZIYA NEBi 
Gece Jarısı gelen esrarengiz bir telgraf Robert 

ve Hardl'yl Opera Meydanına çaljınyordu •• 

Her gün erken yattıkları 
halde, bu gece nedense ikisi
nin de uykusu yoktu. Geç va· 
kite kadar olurdular. Odalanna 
çekildikleri zaman, sofadaki 
saat on ikiyi Çalıyordu. 1 f ardi 
başını yastığına koyar koymaz 
derin bir uykuya daldı. Robert 
henüz ke.ndinden geçmek üzere 
idi ki. sokak kapı.srmn zili 
uzun uzun ve birkaç defa 
~aldı. Genç çocuk evveli 
kulaklanna inanamadı. Zilin 
ıesini tekrar duyunca, ya
tajıadu k•lkank rob d6-

şambnnı üzerine aldı ve aıağı 
indi. Gece yarısı evlerine kim 

gele :: ilirdi? Herhalde çok mü
him birşey olacaktı. DUndenbe· 
ri daima ihtiy~lı da9ranmağa 

başladığından kapıyı açmadan 
enel: 

- Kimdir o? Diye sordu. 
Dıtardan bir ses : 

- T elı<raf, diye cevap •erdi. 
Robert kapıyı açtı; memonm 

uzattığı telgrafı merakla eline 
alarak içeri girdi ve bOyiik bir 
heyecanla okumata batlada : 

Robert: 

1'1!111 AlJIR 

Madridin muhasarası 

Çocuklar ve kadınlar 
açlıktan kırılıyorlar .•• 
Cumhuriyetçiler mühim bir ileri 

hareketinde bulundular 

• • 

Madrid, 29 (A.A) - Elyevm 
hiiküm süren fena havaları 
sevinç!~ karşılıyan Madrid ga
zeteleri onun hükümet kuvvet
lerinin en iyi müttefiki oldu
ğunu yazmaktadırlar. 

Dün sabahtan akşama kadar 
ağır topçu ateşinin sesi işidil-

memiştir. Üniversite mahallesi 
yakınında bulunan hükümet 
ağır topçu bataryaları büyük 
bir faaiiyet göstermektedir. 

22 günlük bir muhasaradan 

sonra askeri vaziyette hiçbir 
değişiklik yoktur. Gazeteler 
vaziyet hakkında tahkikat yap
mak üzere ispanyaya gelmiş 
olan allı kişilik lngiliz parla
mento heyetinin bir tebliğini 
neşretmektedirler. Bu tebliğ 
maharebeye iştirak etmiyen 
kadın ve çocuklara yardım edil
mesi jçin bütün bitaraf devlet
lerin derhal geniş bir yardım 

hareketine girişmelerini tavsiye 
etmektedir.Bu tebliğde ezcümle 
deniliyor ki: 

"Madrid'in hemen hemen dört
te biri ya kısmen tahrib edil
miş veya oturulamayacak bir 

hale gelmiştir. Halk arasında 
çok ağar zayiat vardır. Açhk 

şimdiden başgösterdiği gibi 
sari hastalıkların çıkması da 
muhakkaktır.,, 

Madrid, 29 ( A.A ) - Har· 
b:ye nezareti tebliğ ediyor: 

Cumhuriyetçilerin kuvvetleri 
dün T agein cenubundaki mın
takada ileri hareketlerine de

vam etmişlerdir. Bu kuvvetler 
Naldemoro' da düşmanı boz
muşlardır. 

Guadalajara cephesinde cum
huriyetçiler Santolin ve Las 

Cabezadas kasabalarını işgal 
etmişlf'rdir. 

Madrid cephesinde Cumhu· 
riyetçilerin top!u kuvvetleri 
Pont Deı Francaiı yakınında 

toplanmış olan düşman kuv• 
vetlerini dağıtmıştır. 

Valescianıu meşhur fitenk
banelerinin mühendisleri pro
paganda obüsleri imal etmiş· 
lerdir. Bu obüsler infilak ettiği 

zaman etrafa rengarenk birçok 
ufak kiğıtlar saçılmaktadır. 
Bu kAğıtlarda, asi askerlere 
hitab eden Arapça ve lspan• 
yolca yazılar vardır. 

Madrid 29 ( A.A ) - Milli 
müdafaa meclisi, Cumhuriyetçi 
kuvvetlerin A:ıı....nies cepbesin-

Bu gece saat bir ile iki ara
sında, Opera Meydanındaki 
saat kulesinin altında Hardiyi 

ve seni bekliyorum. Sizi çok 
yakından alakadar eden mühim 
bir mesele hakkında bazı ifta• 

atta bulunacağım. Kütüphane 
nizin en alt gözünde, sağ ta· 
rafdan altıncı sırada siyah kapla 
eıki bir tarih kitabı var. Ge
lirken herhalde bu kitabı da 
yanınıza al.aız: .• 

imza 
Sevglll dllfman 

Robert'in yüıü kıpkırmızı 
oldu. Bu ne demekti? "Sevgili 
düşman., kim olabilirdi? 

Merakla, yaıı odasmdaki kü
tüphaneye doğru ilerledi, bay· 
ret! Telgrafda yazıldığı gibi 
alt gözden altıncı ıırada siyah 
kaplı bir tarih kitabı vardı. Bu 
kitap çoktanberi orada duru
yordu, fakat hiçbir vakit Ro
hert'in nazan dikkatini ceJbet· 
memitti. Çıkardı, sahifelerini 
bntllrdı, hiçbir fevkılAdelik 

ES:K:IJ >EV'"RI 

de taarruza geçmiş olduğunu 
bildirmektedir. Bu kuvvetler 
birçok mevkileri za.pttitmişler, 
Oviedo ile Grados' de yerleş

miş olan asilerin karargahı ara· 
sındaki münakaleyi kesmiş
lerdir. 

Bask milislerinden mürekkep 
bir kuvvet Vergara Legazpi 
Villa • Real ve ViJla - Fran
ca'yı işgal etmiş olup şimdi 

T olosa yakınında bulunmak· 
tadır. 

Şimdi Talavera istikametin
deki taarruz hareketi devam 
ediyor. 

Ali paşa sadrazamken, Kas· 
tamonu kadısı paşayı evinde 
ziyarete gelir, paşa misafir;ni 
selamlığına alır, günler de bir 
ramazan günü imiş. 

IftarhkJar yenip, akşam na
mau kılındıktan sonra haylı 

okkalı yemekler tıka basa ka· 
rınlara doldurulunca ağırlaş
tıkları için birer sedire çekile
rek bazme başlamışlar... Haz· 
mın kestirim kahyası olan 
karagözlü, köpüklü kahvelerin 
gelmesini; paşa el çırpıb kapı 
uıağına emretmi, .. 

Kastamonu kadısı olan molla, 
ya~ı orta bir hoca olmasına 

rağmen uçarı hovardalardan 
birisi imiş ••• 

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

Bir cürmü meşhut davası 

Beş delikanlı, bayanlar 
veşarapşişeleri bir arada 
Gramofon sesleri de araya karışınca 

sarmıştır 
• 
iŞ. sarpa 

Pazar günü şehrimizde bir 
çok cürmü meşhut hidiseleri 
olmuştur. Bunlardan çoğunu 

sarhoşluk hadiseleri teşkil et
mek teclir. Enteresan bir dava
yı kısaca anlatalım: 

Evelki gün Pazar olması mil
nasebetiy)e Şevket, Abdullah, 
Petro, Ernest ve Lonardo adm
da beş arkadaş Mesudiye ma· 
ballesinde bir evde otur
muşlar ve şarap içmeye baş
lamışlardır .Aralarında da Anna 

ve daha komşulardan bazı 
bayanlar bulunuyordu. Tabit 
gramofon da faaliyete geçmişti: 

Sitalasaı takimata 
Aspra sada hartyani 
Sagapis okse harizmo 
Makerya kespasyani 

Bu şarkı hepbir ağızdan ça• 
ğmlmıı ve şişeler birer birer 
boşaltılmıştır. 

Vakit geçtikten ıonra, An· 
na evine döomüf, fakat isim
lerini yazdığımız suçlular da 
Annanın arkasını takibederek 
oturduğu eve dayanmışlardır. 
Bu evde Hali! ve Mevliitlr. 
karşılaşmışlar ve Annanın yü
zünden kavgaya tutuşmuşlardır. 

Güriiltü o kadar fazlalaşmış 
ki gece yarısı Mesudiye cad
desinde bulunan bütün halkın 
huzur ve rahah selbedilmiş, 
yetişen zabıta memurlan orada 
bir cürmil meşhut yapmıştır. 

göremedi. Yalnız bir kenarında 
bllyük babaıı Artır Hamilto
nun imzaıı gCSzüne ilişti. 

Bu telgrafı yazan meçhul 
şahıs, herhalde evlerinin içi· 
ni en ufak teferruahna ka
dar pek mükemmel bili
yordu.. Gayri ihtiyari göz
leri dıvardaki aaate gitti ve 
kendi kendine mırıldandı: 

- On ikiyi çeyrek geçiyor •• 
Daha kırk beı dakika var. 
Gece yarısı buralarda veaait 

bulmakta zor.. Halbuki Opera 
meydanına yaya gitmek yarım 
saatten fazla tutar .. 

Gidip gitmemek hususunda 
büyük bir tereddüde düıüyor• 
du. T efgrafı birkaç defa tekrar 

tekrar okudu .. Gece yarısı ya• 
taktan kaldmlarak böyle garib 
bir şekilde randevuya da9et 
edilmeıi, kafasında bin tiri& 
korkunç ihtimaller doiarmağa 
baıladı. Bu belki bir oyun, belki 
bir tuzak veya kimbilir belki de 
plııyı se•en arkadaşlan tar•· 

Meşhut cürümler dava/atına bakan 
hakim Naci Erel 

Bu davanın, dün muhakemesi 
yapıldı, nöbetçi hakim Naci 

Erel dinlenen müdafaa şahit
lerine hitaben : 

- Kilolarla rakı içildiği hal
de, siz burada kocaman bir şi-

şeyi lavanta şişesine çevirdiniz 
bu nasıl iş ? 

Şahitlerin birisi eliyle işaret 
ederek ufak, diğeri az daha 
büyük, Dçüncüsü daha büyük 
işaretlerle şarap şişelerinin 
büyüklüğünü göıtermişlerd r. 

Mahkeme; sarüoşluktan hep
sinin de birer gün müddetle 
hapislerine ve derhal tevkifle
rine karar verdi. 

fmdan tertip edilmiş bir mu
zibJik olabilirdi ? 
Yukarı koşarak hiçbir şey

den llaberi olmıyan Hardiyi 
uyandırdı. Yatağında rahat bir 
uykuya dalmış olan zavallı ih-
tiyar baba gözlerini açarak 
hayretle sordu : 

- Ne o ? Ne oluyor? 
Robert telgrafı uzath : 
- Oku, dedi. Postacı timdi 

getirdi.. Ne yapacağımı şaıır
dım kaldım .• 

Hardi yatağından doğrula
rak, telgrafı okudu. O da hay
retler içinde kalmışb. Şimdi 
ne yapacak:ardı? Ortada iki 
şak vardı. Ya hiç ehemmiyet 
vermiyerek rahatlarına baka
caklar, veyahud da, birio evvel 
bu davete icabet edeceklerdi. 
ihtiyar baba, elbiselerini gey
miye hazırlanarak : 

- Gitmemiz daha muvafık, 
dedi. Ayaklarımız aşınacak de· ı 
ğil ya .. Belki de bizim için ba
yırh bir şeydir .. 

- Biltııe4J -

Saygıeız misafiri 
Kahveyi içeri getirecek kapı 

uşağı yerine, " bir kişi misa· 
firdir ,, diye harem ba!ayık· 
Jarından Hatice adında bir 
gençkız kahveleri getirmiş, 

elinde kakve tepsisi ile selam
lığa giren Haticeye, paşa: 

- Kmm Hatice, kahveler 
şekerli mi? 

- Şekerli paşa hazretleri. 
- Ver öyle ise misafirimize 

tn köpnklüsünü. 
Diye emretmiş. 
Kastamonu kadısı kahveyi 

hizmetçinin elinden a1ırken, 
paşa bu arahk başını yan tarafa 
çevirip, yaslandığı yHhğı dü
zeltiyormuş... Bu fırsattan isti· 
fade eden Kastamonu kadısı, 

Haticenin elini tutup kendine 
ç'"ekerek, yanağına bir öpücnk 
kondurmuş. 

Fakat, öpmenin şapırtısı, 

kızın telaşı arasında başını çe· 
viren Ali paşa, Kastamonu ka
dısının bu saygısızlığını görünce 
kızmış, kız çıktıktan sonra, 
kadıya: 

- Be herif • . • Demiş, sen 
şuraya misafir olarak geldin, 
ne çabuk bizim Hatice ile aşi
na, fişna olmağa başladın 1 

Kadı, pişkin bir tavırla el 
oğuşturup: 

- Kusura bakmayın Paşa 
hazretleri, sizin Hatice diye 
çağırdığınız kız, Peygamberi
mizin karısı Haticetiilkübraya 
benzediği için, onun hatırasını 
şu ramazan gününde tazelemek, 
elinden öpmek yerine geçmek 
için bu kusurda bulundum .• 

Deyince, Paıa: 
- Ya 1 Öyle mi?. İyi cevap! 

Diye ses çıkarmamış ama, söz-
1.?rden, sohbetlerden sonra. 
vakıt gecikince, dışarı ç•kmış. 
Hareme g zli bir tenbihteb u
lunduktan sonra yine misafirin 
yanına gelmiş .. 

Bir müddet daha görüştük· 
ten sonra, paşa: 

- Hele bi.- çay içelim! Deyib 
el çırparak içeri giren kapı 
uıağına: 

- Söyle hareme, bize çay 
yapsınlar! Hatice kız ıet&rain. 
Diye emir vermit-

Sonra içeri, s"msiyah bir 
zenci kadın elindeki tepsi ile 
çaylan getirip uzatınca, paşa: 

- Kadıya ver kızım Hatice! 
Demiş ve arab halayık l<adıya 
çay bardağını sunarken paşa, 

yüzüon kasden çevirmiş... Yan 
gözle kadının ne yapacağına 
dikkat et mit-. 

Fakat, kadı karşısında bir 
gUndOz kandilini gl>rünce, öte
kisine yaphğı çapkınlığı yap
madan, çay bardağını eğip iç
meğe koyulmuş, kız çıktıktan 
sonral Pata dönüp: 

- Yahu! Demiş! Demin ge
len kızcağızı Hazreti Haticenin 
adını taşıyor diye hilrmet edip 
öptün... Şimdik!nin adı da Ha
ticedir, neden ona o iltifatı 

yapmadın. 

Demif. 
Kadı elindeki çayı yere bı

rakıp: 

- Papm, AIJab kaç tane 
Hatice yaratır ki... Ben Hati
cetüJkübranın mukaddeı hatan 
için hllrmet olsun diye birisine 
arzı hulus ettim. 

Artık her Hatice adlıya hu
lus çakılmaıya ... 

Diye cevab verip paşayı bir 
hayli güldürmüş ... 

Nakleden 
TOKDIL 

•••••••••••••••••••••••• 
Borsa komiseri 

Borsa komiseri Şevki dün 
Ankaraya gitmittir. Şevki lk
tısad vekiletine borsa işleri 
hakkında bazı izahat verecek· 
tir. 



1 
1 

1 Kanunuevvel ıese YENi ASIR 

Harp talii hükümetçilere g ··ıdü 
Asilerin tazyık çenberi gittikçe açılıyor. Sevil rad
Yosunun haberleri taman en kendi lehlerinedir. 

Şili, konseyin 14 Ilkkanunda toplanmasını 
Paris, 30 (Ö.R)- Havaların hep olacağını bildirmiştir. Berlinde söylenen nutuklar bey- kat vaziyetin asıl belireceği nok-

• • 
ıstı yor 

İyiJeşmesile beraber Madrid Bununla beraber siyasi ma- nelmilel vaziyet hakkında ümid ta İspanya işleridir. Alman-Rus 
cephesinde yeniden başlıyan hafi! bu haberin resmen teyit verecek mahiyette değildir. rekabetinin hakiki mahiyeti ve 
hareketler hakkında iki tarafın edilmediğini ileri sürmekle ve Her iki tarafın ideolojileri sert gayesi burada belli olacaktır. 
Verdikleri haberler benzeşmi- bunu esassız telakki etmeğe bir şekilde çarpışmaktadır. Av- Eğer göze görünen tehlükeler 
Yor. mütemayil bulunmaktadırlar. rupanın bütün meseleleri bu demokrasi hükümetleri tarafın-

Sevil radyosuna göre: Milli- Paris, 30 (Ô.R) - "Temps" nas yon al sosyalist-komünist mü- dan izale edilmezse beynelmi-
cilerin giriştikleri taarruz ta- gazetesi yazıyor : Moskova ve cadelesi içinde hapsediliyor.Fa- lel bir barba yol açılac.aktır. 

~~~~=aht~:vs~~:= bü:~:u:~:: .............................. j~·p~~··: 'J\i~·;·~···bİ~k~~; .. ·k·~;ş~·· ........................... . 
beynelmilel kol Varela ordusu 1 p L d - d 
~~~~~~ıa:ir m~~:~~::ü'~::i~:~ Vaşington - aris ve on ra arasın a, 
sinde asiler, hükümet kuvvet- b• ı •ht• ı• d b h d•ı• 
lerinin istihkam haline soktuk- ıran aşma 1 ıma ın en a se 1 ıyor 
ları 6 katlı bir' binayı zaptet
tııişlerdir, 

Madrid, müdafaa komitesinin 
Öli'leyin neşredilen tebliğine 
&öre: Pakuelbo mıntakasında 
düşman iki tank bölüiüoün 
himayesi altında kuvvetli bir 
tııukabil taarruz yapmışsa da, 
Yiiksek maneviyatla çarpışan 
Cumhuriyetçiler iki saat süren 
bir muharebeden sonra dilş
llıana ağır zayiat verdirerek 
Çekilmeğe mecbur etmişlerdir. 
20 düşman tankı tı;hrip edilmiş 
Ve A!man mamulatından iki 
tank elimize düşmüştür. Casa 
del Campo mıntakasında Cum
huriyetçiler bir çok noktalarda 
llıevkilerini ıslah etmişlerdir, 
Diğer hatlarda topçu düellosu 
Vardır. 

Londta, 30 (Ö.R) - Valen
siya lspanyol hükümetinin Mil
letler Cemiyetine müracaati 
tok dikkat edil.:n bir hadise
dir. Şili sefiri ve konsey reisi 
Edvard konseyin içtimaı için 
l4 ilkkanun tarihini tercih etti
ğini bildirmiştir. Bu tarihin ka
bul edilmesi çok muhtemeldir. 
ispanyanın Londra sefiri fo

tayn ofise giderek Edenle gö
tiişnıüştür. Eden Şili sefirile 
de buna benzer bir mülakatta 
bulunmuştur. 

Londra 30 (Ö.R)- Bazı ga
Feteler ltalya sefiri tarafından 

oraynofis nezdinde ehemmi-
~~tl~ . bir teşebbüs yapıldığını 
ıldırıyorlar. Bu teşebbüs esna

sında, ltalya sefiri hükümetin
~en aldığı talimata dayanarak 
3Panya meselesinin Milletler 

Cemiyeti konseyinde müzakere· 
~nin çok vahim ihtilaflara se· 

lngilterede bir iaşe ofisi kurulduo lngilterenin 
bir yıllık yeyeceği depolarda l;>ulunacak 

Paris, 30 (Ö.R) - (journal) ı '!"""'"'t:-".,. 

de Saint Brice, lngilterenin 
harp halinde memleketin ia~esi 
için şimdiden aldığı tedbirleri 
bu memleket zihniyetinde ne 
kadar değişiklik hasıl olduğı.ına 
bir delil sayıyor. lngilterenin 
en iptidai korunma vasıtası 

denizlerin serbest kalmasından 
ibaret değildir. Ayni ı:amanda 
dahili istihsalin artmasını ve 
bu maksadla ziraate yardım 
edilmesini lüzumlu kılmakta
dır. lngiltere, yeyecek mad
de~erini tedarik ettiği piya
saları inceden inceye ted
kilı e mecburdur. Harp ha
linde münakalatı hazırlamak 

zaruretindedir. Bütün bunlar 
İn!l'ilizlerin çok sevdikleri "de· 
neme,, siyasetine bağlı bırakı
lamaz. 

Bu karar, Manş denizin!n 
ötesinde fikirlerinin ne kadar 
değiştiğini canlı olarak göster
mektedir. Bu değişiklik beynel
milel karışıklıklarda bitaraf kal
mak hülyasını silip süpürmüş, 

lngiltereyi Frımsa ve Belçikaya 
karşı yardım taahhütlerini te
yide sevketmiştir. lngilizler 
harp haz•rlıklarını azami hadde 
çıkarmanın sıı!ha en iyi hizmet 
olacağını anlamışlardır. 

Paris, 30 lÔ.R) - "Homme 
Libre,, gazetesi Fransa ve ln
giltere Amerika arasında bir 
anlaşma ihtimalinden bahsedi
yor. A'man - Japon anlaşma
sının tesirleri l:ıuna zemini 
hazırlayabilir. Tabii şimdiden 

!ngifız /aşistıeıinin Lo11drada }loptıklorı nümoviş!erderı bir intıha 
bu temenniyi bir hakikat say- da mühim bir rol oynar. Ame-
mak hata olur, Fakat Fransa- rikanın Avrupa işlerinden ala-
nın önüne çıkan bir imkana kasını kesmiş olmasının mühim 
ehemmiyet vermemek de daha sebeplerinden biri budur. Çün-
büyük hata olacaktır. şu- kü Amerikalılar Avrupada ileri 
nu gözden kaçırmamalıdır ki sürülen iyi kötü sebepleri an-
Fransa Amerikayı yarı yolda lıyamamışlardır. Bu mesele ye-
karşılamazsa onlar birşey yap- niden müzakere mevzuu olursa 
mazlar. Borçlar meselesi bura- neticelenebilir. O vakıt Ameri-

işin el .. 

Tok Dil Tefrika No: 49 

sessizce büzülmüşler, korku 
içinde, bu korkunç gece haya
letlerini seyrediyorlar, gözlerile, 
onların hareketlerini takib edi
yorlardı. Ocakta ateş parlayın
ca, nemden gevşemiş bir da
vula vurulan tokmağın uyan· 
dırdığı ses gibi bir ses : 

Diye, yarı gülerek, yarı bağırıp 
seslendi. Fakat, cinci hoca, ge
lenin cellad Kara Ali olduğunu 
sesinden ve ı~ığın dalga vur
masından anlayınca kopçayı ko
yuvermişti; iliklerine kadar zar 
-zar titriyordu. 

laıııamen kararttığı odada, kah
~lıiyle duvara belini dayamış, 
acı N urı;llah, Cinciyi kandırıb 

blinj çözdüğii için Cinci ser-
cıtçe yere oturmuştu. 
- Bu lıal ne olacak? 
- Nice olur işler? 
-- Evde altınlar açık kaldı. 

h Sualleri, sayıklamaları ile ev-
1:nıa karan Cinciyi hacı Nu
l Uııh teskin etmeye çalışırken, 
11a • 
a ~ıı oldukları odanın kapısı 
~· dı. Bir elinde meş'ale ile 
~1~n birisi, arkada gelenlere 

1 tutup karanlık odayı dal· 
falı ışıklarla aydınlatırken ar-

t.•dan içeri doldular. Gelenle-
111 

1 : soluklarından başka ses-
0~;~ Yoktu, En arkadaki kapıyı 

up, arkasından tırkazladı. 

Odanın içi; bir elinde koca
man bir çıra kütüğünün ucunda 
yanıp çabrdıyan alevle, kor
kunç bir işkence odası, esra
rengiz bir meıar mahzeni, he
yulalar yaratan masalların için
deki dehlizler gibi olmuş, par
layıp, sönen, kıvrılıp, uzanan 
ışıkla dolmuştu. Gölgeler, bii
yüyor, küçülüyor ve ilerliyordu. 

Elinde çırasını yakan adam 
ilerledi, odanın dibinde bir oca
ğa çırasını atıp, ocağın içinden 
odunlar, talaşlar bulup, birbi
rine çatarak yaktı, oda; gür• 
leyip yanan ocağın ateşi ile 
kızıl ve korkunç, gölgeli bir 
aydınlayış aldı. 

Cinci hoca ile kahyası; ne 
olacak ? Diye oldukları yerde 

- Yak ul~n ateşi fa:r.laca 1 
Sok şu kıskacı ateşe; al 1 Al 
şu demiri de, al şu burguyu da, 
hah 1 Ocağa bir tas koy hele, 
yanında idi o tas, hah !. içine 
kurşun koy 1 Erisin 1 

Bu kalın sesin emirlerini 
yerine getiren ocakbaşındaki 
adam yerinden kalktıktan sonra 
kalın sesli kırmızı cepkenli 
herif yarı karanlığa döndü: 

- Ey ! hoca 1 cinci boca ! 
tanıyabildin mi beni? Çağırdı
ğın cinlerden azılısı benim, 
seni kurlarmağa geldim. Hadi 
soyun bakalım. Eğer yardım 
istersen kahyan seni soyar. 
Seni cehennemi alaya götür
nıeğe beni vekil nasbettiler, 
buyurun bakalım cin toplamak 

- Aman Sultanım, diye İn· 
ledi. 

C:ellad Kara Ali bir kahka
ha attı. 

- Aman sultanım, aman 
sultanım ! Hey gidi cinci sul
tanım, çöz bakalım elbiseleri... 

Hah 1 Hah 1 Hah ! Getir \ilen 
şu çırayı ! Bak, şu sağımdaki 
balta boynuşerifinizi almak için
dir amma, o en sonraya kalı
yor, hatta onu kullanmam bile. 

Belinden keskin bir bıçllk 
çıkardı : 

- Müsaade ederseniz, deri
nizi bununla yüzeceğim, kork
mayın ustura gibi keskindir. 
Acıtmaz, hemen bir hamlede 
ne varsa alırız, acı da duymaz · 
sın, dur hele sen l Şöyle. 

.Sanne s 

Tuz inhisarı layihası 

Tuz, Tuzlalarda üç 
kuruşa satılacaktır 

Müessese sahiplerine prim verilecek 
Ankara, 30 ( Yeni Asır - Telefonla ) - B. M. Meclisinin Çar· 

şamba günkü içtimaında tuz inhisarı layihası müzakere oluna• 
caktır. Bu layihaya göre, herne suretle olursa olsun tuz devlet 
inhi~arındadır. Tuzlalarda tuzun kilosu üç kuruşa, ambarlarda 
nakliye ve sigorta ücreti ilave edilmek suretiyle tesbit edilecek 
fiate satılacaktır. 

Sanayide kullanılacak tuzlar için müessese sahiplerin«- tuzun 
tuzladaki fiatinin yarısını geçmemek şartiyle tesbit edilecek mik
darda prim verilecektir. Kaçakçılığa mani olmak için inhisar 
idaresi fiati istediği zaman indirebilecektir. 

Dahilde kaçırılacak tuzların her kilosundan 25 kuruş, harice 
kaçırılacak tuı.lann her kilosundan ise 50 kuruş ceza alınacaktır. 

Fransa - Ronıanya ittifakı, Küçük 
Antant birliğinin direği sayılıyor 
lstanbul, 30 {Hususi) - Bükreşten bildiriliyor: Romanya hari

ciye nazırı Antanesko, Romanyanın bütün dostluklarına sadık 
kalacağını, bilhassa Küçük itilaf ve Fransa ile ittifaklarınıo 
Romen siyasetlerinin direkleri olduğunu söyliyerek demiştir ki: 

- uFransa kültürel bir medeniyetin timsa1idir. Romanya daima 
Fransız dostluğuna merbut kalacaktır . ., 

Amerika Cumhur reisi Buenos -
Ayres'te hararetle karşılandı 

Buenos Ayres, 30 (Ö.R) - Birleşik Amerika Cumhur reisi 
Roosevelt buraya gelmiştir. Bütün şehir donanmış ve Amerika 
Cumhur reisini bayram havası içinde kabul etmiştir. Brezilya 
Cumhur reisi Justo Birleşik Amerika Cumhur reisini bizzat 
karşılamıştır. Roosevelt saat 14 de karaya ayak basmış ve 10 
b:n asker tarafından kendisine selam resmi yapılmıştır. 

Sefirile birlikte Roosevelt saat 17 de Cumhur reisi Ju~toyu 
ziyaret etmiştir. Brezi'ya Cumhur reisi yarım saat sonra bu 
ziyareti iade etmiştir. Roosevelt Birleşik Amerika sef:rile hususi 
olarak yemek yedikten sonra saat 21 de Amerika kolonisini 
kaimi etmiştir. 

_:_~~~----+-GH:ma--~~~-

Pan Ortodoks 
Kongresi 

Atina, 30 ( Yeni Asır ) -
Yunan Kralı, pazar günü Pan 
Orto::loks Kongresini kısa bir 
nutukla açmıştır.Kongrede baş
vekil Metaksas ve diğer nazır· 
lar da hazırdılar, 

Kongrede lstanbul Patriği 

bir nutuk söylemiştir. 

1 Dantzig 
parlamentosu 
Dantzi)!', 30 {Ô.R) -Serbest 

şehir parlamentosu Çarşamba 

giinü açılacaktır. Parlamentoda 
nasyon:ıl so~yalid: saylavlaı 

üçte iki nisbetinde bir ekseri
yet t ~mln edeceklerdir. 

Sarayovada 
Suşak lirnanı Bel~ra<l 30 tRadyo) - Fran· 

sız Cumhur reisi tarafından 
genişletilecek Sarayova belediye reisi Ekre· 

Belgrad 30 ( Radyo) - Ma- me verilen Lejyon dönor niş:ı· 

!iye nazırı bugün Suşaka gel- nı buı;ün Fransız konsolosu 
miştir. Suşak limanının tevsii tarafından Belediye dairesinda 
için bir proje hazırlanıyor. merasimle talik edilmiştir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ka bazı tavizat yaparak fatu- kındaki teklifini müzakere 
rasını hafifletecektir. ed .. cektir. 

Londra, 29 ( A.A ) - Milli Pres Association tarafından 
Müdafaaya baK"lı bir iaşe ofi- neşredilen bir listeye göre harp 
sinin kurulacağı hal.eri bütün ha!inde lngilterenin 12 aylık 
akşam gazeteleri tarafından baş:ıca iaşe ihtiyaçları şunlar 
neşredilmektedir. olacaktır: 
Avam kamarası, muhafazakar Üç Milyon ton buğday, beş 

saylav ViUiamsın harp zama- milyon ton patates, bir milyar 
nında lazımgelen hayvanat mik- iki milyon ton peynir, 625 ton 
darının temin edilmesi ıçın yağ veya Margarin ile binlerce 
enerjik tedbirler alınması hak- ton siit. 

Diye Cincinin koluna yapı

şınca, Cinci olduğu yere yıkılıp 
Kara Alinin ayaklarına ka
pandı: 

- Aman allabaşkına, aman 
allahaşkına, kıyma canıma, ço
luğun çocuğun başı için, aman 
allahaşkına, kıyma canıma! 

Diye ağlamağa, bağırmağa, 

celladın ayaklarını öpmeğe 

koyuldu. Kara Ali, elini hoca
nın başına sürünce, hoca deli 
gibi fırladı, boğazı yırtılırca
sına bağırdı: 

- Aman Kara Ali! Aman 
sultanım, bırak, bırak! 

Kara Ali gülerek: 
- Dur be hocam! Dur! 

Daha birşey yaı>tığımız yok, 
dur bakalım, kolay kolay 
bu iş olacak değil, ocakta 
kurşun eriyecek de, mü
barek boğazınıza nazar değ

mesin diye akıtacağız, ondan 
sonra ameliyat yapacağız, hem 
senden evvel kahyan Nurul
lah efendi hazretleri var .. Hele 
..sen onun nasıl cau verdiıiini 

1 

do}'a doya bir seyret ki can
dan vazgeçesin. 

Hacı Nurullah cellad Kara 
Alinin bu tehdidini işidince 

delicesine kendini ortaya attı, 
boylu boyuna uzandı, yerlere 
ayaklarını vurarak: 

- Ben Cincı hocanın narına 
yanıyorum! Bırakın beni! Ben 
onun ne malı, mülkü varsa size 
haber vereyim, evinin bahçe
sinde, abdesanenin beş adım 

ötesinde, sağdan bir yerde 
kiipler gömülü! 

Cellad Kara Ali, kahyaya 
sokuldu: 

- Ne küplni? Dedi. 
- Altın küpleri! 
Öteden Cinciden bir inilti 

çıktı, Kara Ali derhal döndü: 
- Efendi! Sen ıuss! Sen ca

nını bir defa Allaha ısmarlaya 
d , hem senin canın kolay 
alınmaz, suss. 

Cinci bu tehdıdi işidince, 
ye ·de yuvarlanarak, Kara Ali
nin dizlerini tuttu, başını bütü• 
tazallüm halile kaldırıp : 

-Drı·a.nı etlere• -



Sahife a 
• 

Güzel bir spor günü 

Stadın açılma töreni 
idi •• pazar gunu • • • cae 

Futbol karşılaşması çok zevksizdi 

Acım töıeninde stadın göıiiniişü 

İJk defa Amerikalı Mr. Cen· 1 önce vali Fazla Güleç, son yıl-
niogs tarafından temeli atılan lar içinde şampiyonluk kazanan 
Afsancak stadyumuna vilayet ve takımlara, umumi merkezin 
belediye büdçeferinden ayrılan gönderdiği Şild'leri vermiştir. 

tahsisatla yeniden bazı ilave- Futbol ve atletizm şampiyon-
ler yapılmış ve stad cidden luklarından dolayı Altıoordu 
güzel bir şekil almıştır. Sta- kulübüne dört, lzmirspor ku 'ü· 
dm saba kısmı, futbol oynana· büne de bir şild verilmis ve 
cak mükemmel bir hale geti- takım kaptanları tebrik edil-
rildiği gibi koşu pisti de ayak· miştir. Bu sırada hoparlör şim· 
lan sakat etmiyecek bir şekle diye kadar, yani onbir yıl içinde 
konulmuştur. şampiyonluk kazanan kulüplerin 

Stad tamamlandığı için pazar adlarını saymıştır. On bir yıl 
günü açım töreni yapılmış ve içinde Alhnordu ve Altay dör-
binlerc~ kişi öğleden sonra 

der defa şampiyon olarak ayni 
atadı doldurmuştur. Açım töre-

dereceyi muhafaza etmişler ve 
ninde Vali ve Belediye reisin· 

sekiz sene Izmir sporunu omuz 
den maada şehir büyükleri de 

omuza temsil hakkını kazan
bulunmuştur. 

Törene futbol ajanının kısa mışlardır. Diğer üç şapiyonluk· 
bir hitabesiyle başlandı. Stadın tan Lirini K. S. K. birini lzmir· 
bugünkü bale ifrağı için yirmi spor ve birini de Sakarya (iz .. 
bin lira tahsisat ayıran vilayet mirspor) kazanmıştır. 
•e ıehir meclisleri üyelerine Futbol karşılaşması çok gev· 
teşekkür edildi. şek cereyan etmiş ve iki takım 

Bundan ıonra atletizm numa- üçer golle berabere kalmıştır. 
ralarından 110 manialı koşu Pazar giinü sahada gördüğü-
yapıldı. Suha ( Altay ) birinci müı 22 oyuncu, bize ümit ve· ı 
geldi. On bin metre tahammül recek bir oyun göstermemiş· 
koşusunu, Türkiye şampiyonu lerdir. 
olan meşhur Riza Maksut ka- Paten sporu 
zandı. Belediye, yakında Kültilr-

Çek futbolcularına karşı iz· parkta bir patinaj mahalli yap-
mınn çıkaracağı en kuvvetli tıracaktır. Bunun için fen he-
muhteliti seçmek üzere yapılan yeti icabeden proje ve keşif-
antrenman karşılaşmasından leri hazırlamağa başlam>.ştır. 

Romen mil i bayramı 
Bugün Romanyanın her yerinde 

büyük nümayişler yapılacak 
Bükreş, 30 (Yeni Asır) - Yarın "bugün,, Romanya milli bay· 

ramı, Romanyamn her yerinde, muabedelerin tadili aleyhine ya
pılacak halk nümayişlerile geçecektir. 
Romanyanın milli bayramında bulunmak üzere Yugoslavya ve 

Çekoslovakya parlamentolarından birer heyet bugün buraya gel
miş ve hararetle istikbal edilmişlerdir. Bu gece dost ve müttefik 
memleketler parlamento heyetleri şerefine bir ziyafet verilmiştir. 
Yarın "bugün,, Bükreş parlamentosunda müttefik memleketlerden 
gelen parlamento heyP.tlerinin de iştirikile bir topfanh yapılacaktır. 

•................................••••...................... , .......••............•..... 
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RUstem bey, bu manasız suali soran yaramaz du
da ların sahibine naler, neler söylemek istemezdi 

~~~~----~·~------~----·----...;._~~~ 
Akıncılar dolu dizgin, bü

yük bir neş'e içinde çadırdan 
uzaklaşularkcn Semi - Han'ın 

da neş' esi yerine gelmişti. 

Genç kız arkasına bir ayı 
postu atarak atına atfodı ve 
12 kilometre ilerideki "Kubay,, 
deresine yıkanmaya gitti. 

Semi - Han kt!ndisini yorgun 
hissettiği zamanlar " Kubay ,, 
deresine gidip soğuk sulara 
atllır ve saatlerce orada kala
rak serinlerdi. Havanın çok 
soğuk olmasına rağmen serin
lemek ve dinlenmek ihtiyacın
da idi. Bu mesafeyi yarım 

atederek derenin va-

kınında atından indi. Ve atını 
meyva vermiyen ağaçlardan 
birine bağladı. 

Genç kız, etrafta insana ben
zer bir şeyin bulunmadığına 
kanaat getirince vücudunu ör
ten postekiyi çemenler üzerine 
attı. Ve g\!nç kızm vücudu 
hütün üryanhğıyle, güneşin ısıt
mıyan ziyası a l ı ıda titredi. 

Kuk bin atlıya hükmeden ve 
Çin kapılarını kılıcının keser 
ucuyle tehdit eden bu şirin 

Türk kızı, nazlı yürüyüşüyle ya
vaş yavaş sahile kadar yürüdü. 
Ayakları altında oynaşan suları. 

uzun uzadıva ma2'rurane sey• 

TENi ASIR • Kanunue,,veı 1~ -
am ayda konuşmalar Mr. Eden 

k ve esifeshedilenltalyantayyare 
Alman· Japon anlaş• 
masını izah etmistir .. 

,. ·-····· ... • • 
şır e ı es·satı Ü ay a edilecek ir - Baş ta1atı 1 incı sahitede -

Paris, 30 (Ö.R) - " Pbare 
de la Loire ,, gazetesine göre, 
son Berlio, Viyana ve Buda
peşte mülakatlarında asıl göze 
çarpan şey, lngiltereye çarp• 
mamak arzusudur. Roma ve 
Londra Akdeniz meselesini 
halliçin anlaşmağa çalışıyorlar. 

Lehistan siyasetinin de lngilte" 
reye temayülü memnuniyetle 
kayd!!dilmelidir. ltalya, lngil· 
tere arasında bir anlaşma 

zemini aranması, Lehistan ve 
lngiltere mukareneti, endişe 
verici unsurların azalacağına 
bir işarettir. 

Trabzon ve Diyarıbekirde birer •• numune hastanesi 
edildi inşa-.Jı için gereken tahsisat kabul 

Ankara, 30 (A.A) - B. M. 
M. bugün Refet Camtezin baş
kanlığında top'anarak hudut 
ihtilaflarının tedkik ve tesvi
yesine ait Türkiye ve Sovyet 
Rusya arasında 6 Ağustos 1928 
de imzalanmış olan mu'ıcave!e
nin meriyet müddetinin uzatıl
masına dair notanın ve 28 
Birinclteşrin 1936 tarihli Tür
kiye - Yugoslavya ikamet mu
ka vef enam~sinin tasdiklerioe 
dair kanun liyihalarmın birinci 
müzakerelerini yapmıştır. 

Düyunu umumiye, jarıdarma 
umum kumandanlığı ve harici· 
ye vekaleti büdçelerinde 78000 
liralık münaka · e yapılması, ha· 
va yollan devlet işletme idare· 
si büdçesinde 400,000, Maliye 
ve sıhhat, içtimai muavenet ve 
Nafıa vekaleti büdçelerine de 
1,750,000 liralık munzam ve 
fevkal~de tahsisat konulması 
hakkındaki kanun layihaları da 
kamutayın bugünkü kabul etti 
ği kanunlar arasında bulun· 
makta idi. 

Sonuncu kanun layihası ile 
verilmesi kabul edilmiş olan 
1,750,000 liralık muoıam ve 
fevkalade tahsisatın 1 milyon 
lirası sıhhat ve içtimai muave
net ve ileti 1936 büdçesinde 
açılan hususi fa~la konulmuş 
bulunan 1.750.000 liradan bu 
güne kadar mubtelif işler için 
1.698.219 lirası sarfedilmiş ve 
geriye ancak 51.000 küsur li-
ralık bir tahsisat kalmış olduğu 
cihetle içinde bulunu!an mali 
yılda yaptırı'acak muhacırler 
evi ve bunlara verilecek pul
luklar ve ç:ft hayvanlariyle 
mübayaa edilen ve edilecek 
o'an aran bedelleri ve 

muhacir nakli, iaşe, ibate 
oıasraf.arı karşıhgı olarak ve
rilmektedir. 215 lirası ise sa
hiller ve sıhhat umum müdür
lüğünce cibayet edilmekte ofan 
transit resminin boğazlar mu· 
kavelesiyle yüzde 62,5 nisbe
tinde eksiltilmesi dolayısiyle 
masrafları bu umum müdürlük 
büdçesinden tesviye edilmekte 
olan merkez hıfzıssıhha mües
sesesinin tahakkuk edecek 7 
aylık masraflarının karşılanma

sma imkan bulunmadığı anla· 
şıldığından sahiller ve sıhhat 
umum müdürlüğüne muavenet
te bu~unabilmek için maliye 
vekaleti büdçesinde yeniden 
açılan bir fasla tahsisat olarak 

retti ve henüz mahmur bulunan 
gözlerini kapıyarak parıltılı 
sularm sinesine atıldı. 

Serin sular, Türk bakanlığı
nın en güzel kıziyle kucakla
şınca adela içten içe kaynaş
tılar. Genç kız, adeleli ve sert 
kollariyle geniş kulaçlar aça· 
rak bir anda enginlere daldı. 
Sahil adeta gözlerinden kayb
olmak üzere idi. Genç kız su
larla oynayıp dururken sahile 
kadar geldiğinin farkına varma
mıştı bile .. Soğuk sular sin·r
lerini yatıştırdığı için, memnun 
hakışlariyle, karşı dağları sa· 
ran ormanın yeşil rengini seyre 
dalmıştl. işte bu sırada gözleri 
derin bir hayretle açıldı. Çünkü, 
derenin yakınından çok eyi ta
nıdığı bir atlı geçiyordu. Bu, 
Rüstem beydi. 

Genç kız, derenin içinde he· 
yecanına hakim olamıyarak ba
ğırdı: 

- Rüstem bey .• 
Va .• bağırmasiyle birlikte su· 

lar arasında kaybolması da bir 

1ıabzondan bu z6rünüş 

'"Depeche de Toulouse,, ga" 
zetesinde eıki nazır Borel Al .. 
man teslihatından doğan teh" 
lüke karşıs1nda sulhu an" 
cak sulh sever devletlerio 
kuvvet ve tesanüdünün korta· 
rabileceğini yazıyor. Eğer FraD" 
sa ve logiltere birleşik kalını, 

konulmaktadır. var vilayet ve kazalarının 
k 1 k her biri di~erine karşı yapıla-400,000 lira da devlet bava ihtiyacını arfı ama l\zere 

hh cak her taarruzu kendine karşı yolları umum müdürlüğ6nün üç Trabzonda Ye bütün sı i va• 
senelik çalışma programına sıtaları haiz tam kadrolu diğer yapılmış gibi karşılıyacağıoı 
göre sabo alınması icabeden bir hastane inşaatının 936 yılı bildirirse sulhsever diğer mil-
büyük ve bir küçük yoicu tay• içindeki masrafları karşılığı Jetler de onlarla birleşerek 
yaresi için mevzu tahsisatın, olarak Naha bndçesine yirmi sulhu kurtaracaklardır. 
mukavelesi feshedilmiş olan bin lirası Diyarıbekirde mu· "Eclaireur de l'Est" hariciye 
ltalyan tayyare şirketinin tesi- vakkaten teaiı edi ~miş bulunan nazırı Delbosun önümüzdeki 
satının mübayaasiyle mezkür hastanenin müstacel ihtiyaçları 

t tb .k t d t cuma günü mebusan meclisin" program a ı a ına evam e • için, onbeş bin lirası da Anka-
mek için Maliye vekaleti büd· rada tesis edilecek bb fakül· de Fransanın haric:i siyasetini 
çesındeki fasla munzam tahsisat tesi binasının inşaahna ait izah ed~rken Edene mukabe" 
olarak konu 'muştur. plinlar ve buna ait diğer mas· lede bulunacağını ve lngilte"' 

Geri kalan 135 bin liradan b l d F raflar karşılığı olmak üzere reye hücum a in e ransanı~ 
yüz bın lirası bütün eşyasiyle S hh 1 t• A bu devlete yardım edeceg· ioı 
yanmış 0 an Oiyarıbekir nü• ı at ve ç ımaı muavenet 
mune hastanesi yerine ye- vekaleti büdçelerine munzam bildirecektir. Bu mütekabiliyet 
n ıden bır hastane ile ci- tahsisat olarak konulmuştur. mantıkidir. , 

F;;·~~;;·;~·h;·;;p:Tviy~·~·;·;d;··;ühi; .. gg·;üş~·~ı~·;··~rd·~ 
lerinin kararı A~.vusturya Cumhurreı·si 

Paris 30 (Ö.R) - Eski mu• -

harip!erin mümessilleri cumhur bı·r nutuk ı·rad ettı• reisini zıyaret ederek eski mu-
haripler birliğinin bir kararını 
bildirmişlerdir. Üç buçuk mil
yon eski mubaribi temsil eden 
bu teşekkül memleketin birbi
rine basım iki kütleye ayrılma
masını, fakat bütün dünyayı 

endişeye düşüren teblüke kar
şısında birleşmesini istemekte· 
dir. ispanya dahili harbine ge
lince; eski muharipler bunun 
çabuk nihayet bulmasını te
menni etmekte ve iki taraftan 
h çbirine silah ve mühimmat 
verilmemesi için ademi müda
hale tedbirlerinin sıkı bir kon
trol altına alınmasını istemek
tedirler. 
Fransız hariciye bUtçesı 

Paris, 30 (Ö.R) - Ordu ko
misyonu harbiye bütçesini ka
bul etmiştir. Bütçe geçen se• 
neki 7 milyar franka karşı bu
sene 11 milyan geçmiş ve 4 
milyardan fazla artmıştır. 

olmuştu. Rüstem bey, kendisi· 
ni çağıran sesin sahibini tanı
ymca titredi. Atından indi. 
Cebhesini dağlara vererek genç 
kızın dereden çıkması ve ku· 
rulanması için mühlet verdi. 

Filvaki genç kız dereden çı
kınca derhal kurulanarak gi-
yinmiye başladı. Rüstem beyin 
merd bir delikanlı olduğunu 
bildiği için, onun başını dön
dürerek kendisini seyretmiye 
çalışm&yacağını biliyordu. Esa
sen bunu vazifeten de yapa-
mazdı. Çünkü kendisinin iki 
rütbe dununda id·. 

Genç kız kurulanınca, pos
tekiyi arkasına tılmış ve Rüs
tem beyin yanına gitmişti. 

Dalgın bulunan deJikanh, 
Semi-Han'ın sert ayak sesle
rinden kendisine J?'e'erek ayağa 
kalktı. Ve Semi·Hanı Qskerce 
selamladı. Semi-Han, denizde 
kızaran çehresini yana eğerek 
elini uzattı: 

- Hoş geldin Rüstem bey, 
dedi. Nereden böyle •• Çoktan 

- Sonu var-

Avustuıya Cumltuneisi Mık/as , Başvekil 

Miklas ziyafetin sonunda ira· 
dettiği nutukta demiştir ki : 

- Mazide olduğu gibi bugün 
de Avusturya - Macaristan iki 
iyi arkadaş gibi kendi siyaset 
adamlarının çizdikleri hede
fe doğru yanyana yuru
mektedirler. Gayelerini tahak
kuk eltirmek hususundaki 
azimleri katidir. Her iki hükü-
met Avrupa sulhu için elbirli
ğiyle cahşmaktadır. Bu nokta
larda altesleriyle benim tama
miyle müttefik olduğumuza 
şüphe yoktur. Burada bunlar
dan bahsedilmiş her iki mem-
leketin de Roma protokolları 
dahilinde ltalya krallığı ile 
olan samimi dostluğuna ve 
~esai birliğine işaret edilmiş · 
tir. 

Temenni ederim ki üç rnem· 
leket arasındaki bu iş birliği 
~ulhu temine hizmet edecek 
ve bilhassa iki Alman memle
keti olan Avusturya ve Al· 
manya arasında dostane müna· 
sebetlerin yeniden kurulması 
bu mesai birliğinin muvaffakı· 
yetlerini daha çok kolaylaştı
racakbr. 

Macar naibi Amiral Horti 

Şuşniq" le bir arada 
buna cevab olarak ezcümle 111 

sözleri söylemiştir : 
- Büyük bir memnuniyet!" 

görüyorum ki memleketiınıı 
arasındaki samimi münasebe~" 
ler karşılıklı dostluklara istı' 
nat etmektedir. Ben sizin bıJ 
güzel hükümet merkezinize gel' 
meden evvel İtalyada buluJJ' 
dum. 

Orada gördüm ki, ltalya h~: 
kümetioin bizlere karşı ta1'1 

belliği siyaset bütün Ita1Y8~ 
milletinin müzaheretine dayan 
maktadır. . 

Memleketlerimizin üçüncü~~ 
hükümete karşı hasmane bıÇ. 
bir fikri yoktur. Biz merk~j~ 
Avrupada hakikatleri tamaııı•Y 
vakıf olarak samimi bir surette 
sulh istiyoruz. Diğer 111e~l 
leketlerin menfaatlerini kell 
menfaatlerimizi ayak altırıll 

k · t rit• almadan temin etme ıs ~ 

B d.• h-k·· etlere u arzu ıger u lilll kiti 
kurmak istediğimiz dostlu 
tamamen kabili telif dir .. 

ara Almanya vt: Avusturya .. 
sındaki tabii dostluk ınün85:1 
betlerinin yeniden doğ~' 
bunun en büyük bir delilidıl'· 
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iki rakib kadın birbirlerinin 

düşüncelerini anlamak için öy!e 
bir zeka pençeleşmesi yapıyor· 
lardıki, hayret etmemek elden 
gelmez. Her iki kadın birbir
lerinin en küçük hareketlerini 
g6zden kaçırmıyorlar, heyecana 
düşdükleri dakikada soğuk kanlı 
ve sakin görünmeye nefislerini 
cebrediyorlardı. iki kadının 
mücadelesinden kraliçe daha 
kuvvetli çıkb. Hiçbir hata yap
madı. Alia ise Katerinin böyle 
mühim bir sırn kendisine aç• 
masınıa sebeplerini düşüneme· 
mekle büyük bir hata işitmiş
ti. Bundan istifade eden kra· 
!içe manevralarını sona erdir· 

· di Göderini yaşartarak tekrar 
söze başladı : 

- Ah ... Zavallı yavnım. Bir 
ana kalbinin ne olduğunu sen 
an'ayabilir misi11? Analık, evlat 
sevgisi o kadar ıiıüdhiş bir şey· 
dir ki; bunu anlamak için ancak 
ana olmak lawndır. Benim için 
biricik korku, benden ayrı ya
şayan tanıruadığım yavrumun 
yüzünü görmeden hayata göz· 
terimi yummaktır. Bu çocuğu 
bir kerre görebilmek için herşe· 
yi feda etmeğe hazırım. 

Alis heyecandan yere düş
mek derecesine gelmişti. için· 
den kendi, kendine mırıldandı: 

- Evet ben bunu anlıya

mam. Çünkü çocuğumu bırakıp 
gidiyorum. 

Kraliçe gözyaşlarını akıtarak 
ıözüne devam etti: 

- Şimdi yıllardanberi, me· 
yus göründüğümün sebeplerini 
anladın mı yavrum. Bu çocuk 
bana dayanılmaz ısbraplar ve· 
riyor. Bununla beraber yine 
onu seviyorum. Son nefesimde 
onu kucaklamak isterim. Oğ
lumu ne kadar aradım. Hila da 
arıyorum. Bir ana için bundan 
daha müdhiş ıstırap olabilir mi? 
Ana kalbi için, gizlice sevdiği 
oğlunu aramakla vakıt geçir· 
mek ne büyük bir azabdır. 

Anlıyorum ki onu asli göre· 
miyeceğim. Son ümidim sende
dir. Alis 

- Ümidiniz bende mi? 
- Evet. Sende. Sana söy-

lenmemiş olmasına rağmen 

Mariyak oğlumu tanıyor. Onu 
bu sırrı sana söylememiye 
mecbur eden sebep sözünün 
eri olmasıdır. Fakat benim 
yanımda iken ağzından ka
çırmış olduğu bir kaç sözden, 
oğlumu tanıdığını kat'iyetle 
anladım ... Ne ise, ben eminim ki 
Floransaya gittiğiniz zaman bu 
sırrı onun ağzından alacaksın. 
Senden istediğim son hizmet 
budur ..• K raliçen senin sayende 
oğlunu görebilirse, seni takdis 
ederek bayata gözlerini yu· 
macaktır. 

Alia ıendeliyordu. Düşünce
leri altüst olmuştu. Kraliçe 
ise, beti benzi kül gibi olmuş, 
dimdik duruyordu. Katerin'in 
bu hali hilekarlığını son dere· 
ceye •ardırmak için sarfettiği 
son gayret idi. Mırıldanır gibi 
hakikat bir sesle ve gözlerini 
kapı yarak: 

- Heyhat 1 ••• Senelerdenberi 
beyhude yere emek sarfederek 
aradığım bu çocuğumu kimbi
lır belki bulmağa sen muvaf
fak o:uı !un ... Dedi. 

Kend:nden geçen hafiye 
kız: 

- Buna emınım madam 1 
diye bağırdı. 

Kraliçe biraz doğı ular ak: 
- Beni teselliye çalışıyor· 

sun Alis .• Hiçbir şeyi bilmedi· 
ğim halde bana dedin ki ... 
Dedi. 

oğlunuzu size 

- Heyhat! Bundan tama• 
mile emin misin? 

- Zatı ulyanızı nasıl görü· 
yorsam, buna da öylece emi
nimi 

Kraliçe gözlerini kapadı. 
M'ıicadele bu sözle sona ermişti. 
Hafiye kızın sır saklamak arzu 
suna rağmen kendi galebesinin 
hoşnutsuzluğu ile kendi, ken· 
dine: 

- Nihayet, itiraf ettin! Se
nin de bundan haberin var 
yılan karıl Pek iyi, pek iyi .• 

Bunlar üç kişi idiler: Jan 
Dalbre, Mariyak. Alis... Jan 
Dalbre telef oldu. Şimdi sıra 
Alisle oğlumundur... Sözlerini 
mırıldandı. 

Gözlerini açıp ayağa kalka
rak hafiye kızın alnından öptü, 

- Kızım, sözlerine itimadım 
vardır! ... Oğlumu siz bulacak· 
sınız ... Bu geceye kadar Alla
haısmarladık Alis ..• Gece yarı

sına kadar burada benim mah· 
bosıımsunuz... Sizi çekip bura· 
dan alacaklar •. 

Bu sözleri söyliyerek kraliçe, 
Alisi hürmetten ziyade heye• 
canla müteessir bir halde bıra• 
karak odadan çıktı. 

Hafiye kız yalnız kalınca: 
- Ey benim sevgilimi Artık 

naili saadet oluyoruz! diye ba· 
ğırdı. 

• •• 
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Saat gecenin onunu çaldı. 
Luvr sarayında, Hanri de Bearn 
ile Margarit de Fransın izdiva
cı şerefine olarak verilen ziya 
fet kemali sükunetle sona er· 
mişti. 

Meçhul bir sebebe veya ve
rilen bir paro!aya ve yahut ta 
havanın fırtınalı olmasına mebni 
Parisliler hanelerine avdet et• 

mişlerdi. Karanlık sokaklarda 
kimse olmadığı gibi sarayın 
etrafında dahi hiçbir gürültü 
yoktu. 

Hariçte karanlık ve ıeuiz

likten başka hiçbir şey hüküm
ferma olmuyordu. 

- Bitnudi -

Ekvatör 
•••••••••••••••••• 

Jsyanı muvaffak 
olamadı 

Kuito [Ekvatör] 30 (Ô.R) -
Hükümete sadık kuvvetler is· 
yan teşebbüsünün daha başlan· 
gıcında asiler tarafından esir 
edilmiş olan dahiliye nazırı ile 
polis direktörünü kurtarmışlar· 

dır. Resmen bildirildiğine göre 
Lir alay askerin bu isyan te
şebbüsü neticesinde zayiat 19 
ölü ve 69 yaralıdır. Bir çok 
tevkifat yapılmıştır. Tevkif edi· 
lenler arasında eski cumhur 
reisinin kardeşiyle henüz hüvi
yetleri tesbit edilnıiyen bir çok 
ecnebiler vardır. Reisi bulamı· 
yan asi askerler kayd ve şart• 
sız teslim olmuşlardır. Askeri 

mahkeme tarafından muhake· 
me edileceklerdir. 

Antenesko 
Bükreşte' 

Bükreş 30 (Ô.R)- Hariciye 
nazırı Antenesko cumartesi 
günü öğleden sonra avdet et
miştir. Hariciye nazırının Var
şova seyahati tamamiyle mu· 
vaffakıyetli bir netice vermiş
tir. Müzakereler neticesinde 
neşredilen tebliğ iki memleketi 
alakadar eden her mesele üze
rinde tam bir görüş birliği 
görüldüğünil tasrih etmektı:dir. 

FIKRA 
Yazan: Eczacı Kemal Aktaş - - -~ -

Bu işte ekmek var 
Ekmeği sofralarımızda nasıl 

mübr-em bir ihtiyaç sayıyor, on
suz ne yersek yiyelim, yediği
mizi anlıyamıyorsak dikkat edi
yorum, içtimaiyatımızda da onu 
sözlerimize katık yapmak ihti
yacını duyuyoruz. Mesela ek
meği işe, menfııate alet olan 
bir kelime yapmışızdır. " Bu 
işte ekmek var " demek ile 
o işin bir çıkarı, bir menfaati 
olacağını ifade ederiz. ''.Ekme· 
ğini taştan çıkaran. adam ııö· 
zünde gayretiyle, çalışmasiyle 
en zor vaziyetler içinden para 
kazanır işaretini vermek iste
riz. "Eli ekmek tuttu., deyişi
mizde, artık maiyeşetini temin 
edebiliyor manası vardır. 

Ekmek Anadoluda yemek 
sofrası manasına da gelir. Ak
şam ekmeğinde misafirimiz var. 
Öğle ekmeğinden sonra gelirim 
gibi. 

Sözler de ekmek, yemek 
manası ifade etmektedir. Bir 
zamanlar Osmanlıcanın içinde 
bile köhneleşen bir ekmek ta
biri vardı. Nan niz gibi .• Bu bir 
nevi ıstılah idi. Hastane tablo
larında söylenirdi. Ekmeğin fe· 
rafetini duymıyan kimse yoktur. 
Bir Patates, bir Kestane ma• 
hiyet itibariyle birer ekmek ol
dukları halde kendilerinin bir 
nevi meyve addedilmesi ekmek 
kadar büyük bir şerafet taşıya• 
mamalarının sebebi olmuştur. 

Umumi harpta ekmek bize 
büsbütün kendisini saydırmış 
vesika ile nedretini duyurmuş, 
kıtlık kelimesinin medlulü ol
muştu. Ekmek, aristokrat ağa· 
beyi francola ve etrafına top
laı:lığı pide, fodla, bezdirme 
gibi hısım ve akrabasiyle bü
yük bir aile kurmuştur. Ekme• 
ğin kanı ve suyu tamamen de· 
ğişmiş, adeta seleksiyona uğra
mış bir hısımı vardır. Ç-Orek, 
Pasta, Kek ... Ekmek, insan ta· 
rihiyle beraber yaşamağa baş
lamış, onun mukaddes tohumu 
buftday, toplu ve dolgun başak· 
!arı daima akşam rüzgarlariyle 
tabiatı eğilerek selii.mlamış, en 
büyük kndsiyetini tabiiliği için
de saklamıştır. 

lzmirspor 
Btrıe,mağe razı olmadı 

lzmirspor ve Göztepe ku
lüplerinin birleşmek için paıar 
giinü Halkevinde toplanacak
larını yazmıştık. 

Bu toplantı yapılmış iıe de 
ekseriyet olmadığından nizam· 
name mucibince dün akşam top
lanılmağa karar verilmişti. Dün 
akşam bu toplantı Halkevin· 
de yapılmıştır. iki tarafian 
yüz elli kadar aza toplan
tıya iştirak etmiştir. Top· 
lantı münakaşalı olmuş ve üç 
saat kadar devam etmiş, neti
cede lzmirsporlulann bu ite 
razı olmamalarından birleşme 
teşebbüsü akim kalmıştır. 

Katalonyada 
Yeni h:ldlseler oldu 
Berlin, 30 (Ô.R)- Katalon

yadan gelen bazı haberlere 
göre anarşist ve marksistler 
aruında kargaşalıklar çıkmıştır. 
Katalonya eyaleti reisi Com· 
panis anarşistlerin esiri vazi
yetinde imiş. 

Roma, 30 (Ô.R) - Barse· 
!ondan bildirildiğine göre anar
şist ve Marksistler arasında 
k!lnlı müsademeler olmuştur. 

iki ecnebi gazete muhabirinin 
öldürüldüğü söyleniyor, Fransa· 
Katalonya hududunun bir kıs
mı, anarşistlerin vaziyete bakim 
oldukları mevkiler de, ka· 
panmı.ştır. Madrid cephe· 
sinde bir milis fırkasına ku· 
manda etmiş olup timdi Fran
sada bulunan general Navorra 
anarşiıtlerle sosyalistler ara· 
sında Katalonyada ihtilaf çık· 
tığını teyit etmiştir. 

Hak ce es e a 
Fransada solların birl.ği yeniden az 
çok tehlükeye düşmüş görünüyor 

Daladier'in harici siyaset hakkında bir nutku: 
Acaba kavga arayan bu Asya milletleri kimlerdir? 

Paris, 30 (Ô.R)- Komünist
lerin ispanyaya karşı bitaraflık 
siyasetinin terkini istemeleri 
ve patronların anlaşma usulleri 
için müzakereleri kesmelerile 
yeniden başgösteren iş buhranı 
F ransada Halk cephesi birli
ğini yeniden az çok tehlükeye 
düşüren bir vaziyet çıkarmıştır. 
Hükümet erkanı tarafından 
pazar günü söylenen nutuklar 
Halk cephesi tarafdarlannı bir· 
likten ayrılmamağa davet et
mektedir. 

Radikal Sosyalist partisi re
isi ve harbiye nazırı Daladier 
ıunlan söylemiştir : 

"Halk cephesi içinde bizim 
iş birliğimiz kaydüşartsız de
vam ediyor. Eğer bir gün halk 
cephesi parçalanırsa bu radi
kallerin yüzünden olmıyacaktır. 
Biz halk cephesi programına 

iştirak ettik ve ancak bu prog
Tamın tatbiki için çalışıyoruz. 
Hükümete karşı yapılan küçük 
çete harbına kapılacak değiliz. Daladırr 
Buna sükfınetle seyrediyoruz. sıfatiyle, bütün gayretimi mem- Dormoy Lil şehrinde ölen na-
Mutlak bir emniyetle diyebili· leketin müdafaasına tahsis ede- zır Salengronun mezarını ziya-
rim ki: Kabul ettiğimiz taah· ceğim." ret ettikten sonra bir ziyafette 
hütlere riayet etmek iste· RADiKAL GRUP REISININ şu sözleri söylemiştir: 
riz. Fakat ancak bunlara ve DAVETi 
başkasına değil. Öyle bir Radikal partisi l(rup reisi, 
devirde yaşıyoruz ki dünya Campinchi de cumhuriyetçileri 
değişmektedir. Fen tabiatı birleşmeğe davet ederek işçi 
emri altına alıyor. Önümü:ı:deki sınıfının dirayetine güvendiğini 
mesele bolluğun dağıtılması ve söylemiş ve demiştir ki : 
mahsullerin tevzii meselesidir. "Hüküm etin karşılaştığı güç-
Bu işi kavga ile değil, ancak lükler çok defalar kendi dost· 
b.ütün gayret ve zekaların bu !arından geliyor. Parlamento· 
gayeye tahsiııile başarmak daki ekseriyet, cumhuriyetçi 
mümkündür. Asya barbar mem· umumi efkarda da olmalıdır. 
leketlerioin (?) yaptıkları bize ispanya işlerine ademi miida-
uyamaz. Fransa şahsi hürriyet hale siyasetine karşı yapılan 
ve şahsi mülkiyet reemleketi- kaynaşma yersizdir. Fransanın 
dir. Biz her ıslahatı sulh ve bu siyasetten geri dönmesine 
siikun içinde kabul ederiz. Ka- imkan yoktur. 
rışıklık, demagoji, müzayede UMUMi ITIMAD ŞAJ{T 
fikri demokrasiyi mahveder. Dahiliye müsteşarı Raoul 
intizamsızlık içinde kuvvetli Aubot da Blum hükümeti ta-
hiçbir şey muhafaza edilemez. rafından girişilen tecrübenin 

KAVGA ARAYAN muvaffakıyetle neticelenmesi 
MiLLETLER için umumi itimadın şart oldu· 

Asyanın kavga arayan mil- ğunu söylemiştir. 
letlerinin seslerini duyurdukla- Tekaüd bakanı Albert Riviere 
rını görüyoruz. Biz garb mede- memleketin vaziyetini gözden 
niyetini muhafazaya hazırız. geçirerek eski muhariplerin 

u Salengro gibi cuuıhuriyeti 

nizam içinde koruyacağıma 

yemin ederim. Bu güç vaıife
de işçi sınıfının emniyetile mu• 

vaffak olacağız. Madem ki bi
ıo:im taliimiz mezarlar arasından 

kendimize yol açmakmış, meş· 
hur sözü tekrar edelim: "Me· 
zarların üstünden, ileri! .. 

Başlanılan işi bitirmek için 
anarşi ve feveran bir işe yara· 
maz. işçi sınıfı hükümete 
kat'i bir disiplinle emniyet et

melidir. Giriştiğimiz tecrübenin 
muvaffakıyeti ve amele sınıfı

nın mukadderatının salihı buna 
bağlıdır. 

FRANSIZ KADINI VE 
lTıHAB HAKKI 

Paris 30 ( Ö.R ) - Maarif 
müsteşarı Pariste söylediği bir 
notukta kadınların tam vatan-
daş olmaları için onlara inti
hab hakkının v ri1mesi zarure-Cumhuriyet partisinin vazifesi vifak ve tesanüdünün işleri 

basittir. Her millete şöyle de- kolaylaştıracağını söylemiş ve tini göstermiş ve şunları ilave 
mekten ibarettir: Bu silih ya· iş meselesinin parlamentoda etmiştir: "Kadını haııım ve ra-
rışı deliliktir. Zira medeniyeti hükümetin otoritesiyle ve da- kip gibi görmeyiniz. Milli vo 
yeni bir harp mahvedecek· hili sulh içinde halledileceğini beynelmilel hayat gibi iş haya-
tir. Biz hepinize açık ye bildirmiştir. lınrla da e~zem olan namu3un 
merd bir el uzatırız, Fakat MEZARLAR ARASINDA mümessili sayınız.Bütün g-ç1ük-
bu jestin cevapsız kalmasını AÇlLAN YOL ler bu namusun ziyaından dor· 
istemeyiz. Ben, harbiye nazırı Yeni dahiliye nazırı Marks maktadır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- Baştata/ı ı ınci sav/ada -
sırasında elde ettiği temi· 
nallan daha kat'i ve daha 
kuvvetli teminat elde ettiği 

temin edilmektedir. Bu temi
nat fili mahiyettedir. Yani 
Belçika tahriksiz bir tecavüze 

maruz kalırsa, lngilterenin bu 
memlekete yardımı otomatik 
olacak ve derhal kendini gös· 
terecektir. Eden, evelce intibah 
dairesinde söylediği nutku böy
lece Belçika ba,vekili önünde 
resmen teyit etmiştir. 

Gazeteler bilhassa Ingiliz 
muavenetinin derhal ve müna
kaşasız olarak Belçikaya yapı
lacağını ehemmiyetle kaydedi
yorlar. Bu yardımın kendili-

ğinden tahakkuku için Belçi
ka toprağına bir tecavüz ya
pılmış olnıası kafi gelecek ve 

böyle bir hareket hemen lngi· 
liz askeri müdahalesini tahrik 
edecektir. 

Paris 30 ( Ô.R ) - Fransız 
:nahafili Eden tarafından Van 
Zeelanda verilen teminatı mem· 
nuniyetle kar{ılıyor:ar. Eden, 
son nutkunda, tahriksiz bir te
cavüz halin de Fransa ve Bel· 
çikaya otomatik bir lngiliı yar
dımı yapılacai;ını söylemi ti. 
Bunun havada bir söz olm11dı· 
ğı anla~ılmış oluyor. 

Brüksel 30 ( Ö.R ) - Van 
Zeelandın maiyeti erkim lngi· 
liz - Fransız münasebetlerinin 

- B~taıaıı ı ıtıcı salııtede -
huriyet hükümeti kabul ederek 
kamutaydan çıkan kanunla <ıa
kikat yaptı. Biz buraya, bu ve· 
sileden istıfade ederek b'; ük 
şefimiz ATATÜRK'e, hükürue
timize ve kamutay heye•:ne 
saygı ve şükranlarımızı aı -et
mek için toplandık. Yaşasın 

büyüklerımiz ... 
Bu samimi sözler, bi: tün 

berberler tarafından hararetle 
alkışlanmıştır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
samimiyetini ve beynelmilel si• 
yasette lngiltcre ve Franunın 
müşterek bir siyaset takib el· 
tiklerini görmekle Van Zee' an· 
dın çok müsa:d bir intiba elde 
ettiğini kaydediyorlar. 
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Inebolu 
Davasına 
devam edildi 

lnebolu vapuru faciasının 

suçluları, Mehmet Ali kaptan, 
Rami, çarhçıbaşı Salim ve Ha· 
lilin dün de ağırceza mahke· 
mesinde duruşmalarına devam 
edilmiştir. Bu duruşmada am· 
me şahidi olarak ifadeleri alın· 
mak üzere Bolu, Kastamonu, 
Manisa ve Antalyaya yazılan 
talimatnamelerin geldiği anla
şılmış ve okunmuştur. 

Şahitlerin beyanatı, evvelce 
dinlenen şahitlerin ifadelerine 
uygun görülüyordu. 

Suçlular; şahitlerin şahadet· 
!erine karşı bir diyecekleri ol
madığını bildirdiler. Amme şa
hitlerinden istiklal vapuru sü
varisi Lülfü, üçüncü kaptan 
Ömer ve lnebolu tayfasından 
Dursun ve Recebin balen ne
rede oldukları bilinemediğinden 
bunlar hakkında yazılan arama 
kağıdının tekidine ve Yalova
da garson iken, halen lstanbul
da olduğu anlaşılan kamarot 
Faik hakkında da lstı.nbul 
mahkemesinde ifadesi alınmak 
üzere talimatname yazılmasına 

karar verilerek mahkeme baş
ka bir güne talik edildi. 

Esrar 
Hükümet caddesinde sabı

kalılardan Nihat oğlu Mustafa 
Cavit, şüphe üzerine yaka
lanmış ve üzerinde yapılan 
aramada 21 gram esrar ile 
haliyle mütenasib olmıyan muh
telif cins 13 adet yüzük ve iki 
bilezik çıktığından tahkikata 
başlanmıştır. 
Hem suçlu, hem gUçlU 

Başdurakta Mehmet oğlu 

Süleyman bir seccade ile ya
kalanmış ve tahkikat netİl'e
sinde bunun lkiçeşmelik mer
kezinden kaçtığı ve aranmakta 
olduğu öğrenilmiştir. Yakala
naca2;ı sırada polise hakaret 
ve ısırmak suretile iki polisi 
yaralamıştır. Yapılan incele
mede seccadeyi Başdurak ca
miinden çaldığını söylemiştir. 

Rekor peşinde 

YıErtl AŞ)ll 1 Kanunuevvel 10ll!98 , ______ _ 
Dr. Mi tat Baran 

Operatör 

iLAN - ~ GÜNÜN 24 SAATiNDE HASTA 

Muayenehanesini Gazi Bul
varında Basmahane istasyo· 
nuna giderken Yeni Asır 

matbaasına varmadan Sağlık 
sokak başındaki yeni biı.aya 

nakletmiştir. Hastalarını her
gün 11 den 17 ye kadar 
kabul eder. 

Beynelmilel Moris Şinasi hastanesi 
baştabipliğinden: 

Telefon : 4070 

3-26 (2166) 

Manisada kain Beynelmilel Moris Şinasi hastanesinin cins ve 
mikdarları aşağıda yazılı mahrukat ve tenvirat mevaddına ait 
malzemesile 24 kalemden ibaret olan iaşe maddeleri 23-12-936 
tarihine rastlıyan Çarşamba günü saat 10 da Husrevağa mahal
lesindeki Manisa sıhhat müdürlüğü dairesinde müteşekkil komis
yon tarafından münakasaya konulacağından taliplerin yüzde 7,50 
teminatı muvakkate ve yüzde 15 teminatı kat'iyelerile birlikte 
mezkiır komisyona müracaat eylemeleri ilan o!unur. 

Adı Ton Kilo Gram Teneke 

~----=ımı:ıı----....... , 
Salihli Sulh Hukuk Hakim-

Maden kömürü (Fin lave zero diz) 50 
Türk antrasiti (Zonguldağın) 10 

liğinden: Motorin 15 
Gargıl oyl (Dizel makina yağı) 
lstupi (Birinci nevi) 
Benzin 
Gazyağı 

384 
85 

135 
20 

Kabazlı köyünden Alişoğlu 
Hasanın vefatı hasebile tere
kesinin tahriri varisi ,Mehmed 
tarafından istenmiş ve yazılmış 
olduğundan müteveffa Hasanda 
alacağı olanlarla buna borçlu 
bulunanların sübut vesikalarile 
beraber biray içinde Salihli 
Sulh Hukuk Mahkemesine gel
meleri ve alacak ve borçlarını 

yazdırmaları, aksi takdirde 
mirascıları ne şahsan ve ne de 
terekeye izafetle takib edemi
yecekleri kanunu medeninin 
561 ve 569 ucu maddeleri ge-

1-7-15-20 1368 (2284) 

reğince ilan olunur. [2283) 

lzmlr sicili ticaret me
murluğundan: 

lzmirde Birinci kordonda 148 
numarada muamele yapan Ak
deniz gemi işleri Türk anonim 
şirketinin 28-11-936 tarihile 
tasdikli sirküleri Ticaret kanu
nu hükümlerine göre sicilin 
1891 numarasına kayd ve tescil 
edildiği ilan olunur. 

lzmir Sicili ticaret memur-

~ iiTafsiôl80 ~~.~~~~~:.:~:·::::,:~. 
Diş tabibi 

'' tescil edilerek lzmirde birinci 
Kordonda 148 numaralı yazı

hanede faaliyete haşlıyan "Ak· 
deniz Gemi işleri Türk anonim 
şirketi ., ni temsile ve şirket 
namına tanzim edilecek her 
türlü evrak, senedat ve muka
veleleri şirket mührü yahut 
kılişesi altında imzaya, karşıda 
isimleri yazılı ve imza nüınu

neler i mevzu idare meclisi aza
larından herhangi ikisinin veya 
idare meclisi azalarından biri 
ile fonde de puvuarlardan bi
rinin miiştereken salahiyetdar 
olduklarını arzeyler ve tevec· 
cüh ve itimatlarınızı hakkımız
da esiı gememenizi saygi ile 
rica ederiz. 

N Muayenehanesini 2 inci ' 
i\ Heyler So. Hamam lcarşısın-
~ da 37 No. ya nakletmiştir. 

Telefon: 3774 ~ 
~ ' . . . (192~) ~ 
UiJK:i.CLZ,27 LZLZZ:C/.LT,,./'Je.CZ:ZLX.!C'LJ~ 

lzmir birinci icra memurlu
ğundan : 

Gazetenizin 28· 1O-936 tari
hinde münteşir 9879 numaralı 

nüshasıııda Balçovada satılığa 
çıkarılan ilıi bağın beher 919 
M. 2 ellişer lira üzerinden satı

lığa çıkarıldığı ilan edilmiş 

ise de takdiri kıymet zabıt va· 

rakasına nazaran mezkur gayri 
menkullerin beher dönümünün 
elli beş lira kıymeti muham
mene ile satılığa çıkarıldığı 
tashihen ilan olunur. 

Akdeniz Gemi işlui Türk 
anonim şirketi 

E. Alyoti G. Hanaylı 
idare meclisi azaları : 

lzmlr Beledlyeslnden: 

1 

1 - lzmir ve civarında Be
lediye elile işletilecek otobüsler 
için ilk parti olarak 4 veya 6 
silindirli tam Dizel motörlü 20-

24 kişilik ve şehir yollarında 
çalışan tiplerden olmak üzere 
6 adet komple otobüs kapalı 
zarfla münakasaya konmuştur. 

2 - Beherinin bedeli mıı
hammeni, gümrük, muamele, 

belediye, tahliye ve kordon 
resimleri belediyeye ait olmak 
ve lzmir belediyesi itfaiye bi
nası önünde teslim edilmek 
şartile altı bin lira ve hepsi
nin otuz altı bin liradır. 

3 - Mali ve fenni şartna
meleri 180 kuruş bedel muka
bilinde lzmir Belediyesi makina 
ve elektrik mühendisliğinden 

tedarik edilir. Taşradan isti
yenler şartname ve posta üc
retini peşin glindermelidirler. 

4 - ihale 15 kanunu sani 
1937 cuma günü saat 16 da 
şehir meclisinin tasdiki şartına 
bağlı olarak lzmir Belediyesi 
daimi encümenince yapılacaktır. 

5 - Muvakkat teminat iki 
bin yedi yüz liradır. 

6 - Nakden verilecek te
minat akçesi ihale tarihinden 
asgari bir gün evvel Belediye
den alınacak fiş mukabilinde 
iş bankasına yatırılacaktır. 

,., . 

Baş ağrılarına karşı 

GRiPiN 
kaşelerini kullanınız 1 

Grlpin : Bütün ağrı, sızı ve 
sancıları keser. 

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

Grlpln : Nezle, grip ve ro-
matizmaya karşı 

çok müessirdir. 
GRIPiN kaşelerinin 10 tanelik yeni ambalajlarını tercih ediniz 

Çırpı Zirai kredi kooperatifinden: 
428 sayılı Çırpı köy Tarım kredi kooperatifi ambarında mevcud 

300,000 kilo pamuk kozağı 30,000 kiloluk on müzayede kaime• 
sine taksim suretile müzayede çıkarılmıştır. 

Talipler şartnameyi Çırpı köyde Kooperatifden Bayındırda 
Ziraat Bankasından öğrenebilirler. Mektupla istenildiği takdirde 
adreslerine gönderilir. Muvakkat teminat beher kaime için 202,5 
liradır. 

ihale 9-12·936 Çarşamba günü saat 14 de Çırpı köyde koope
ratif binasında icra kılınacaktır. Kooperatifimiz Arıkbaşı Itas
yonuna çok yakındadır. 

22-24-26-28-1-3-6-8-9 1291 (2237) 

DAIMON 
Bu fenerler yirminci as

rın elektrik devrinin bir 
harikasıdır. Ayarlı ve ayar
sız iki cinstir. Ayarlısı iki 
yüz, ayarsızı altmış metre 
gösterir ve geceleri bu fe-

ner!e beş yüz metre dahi· 
!inde iki taraflı muhabere 
mümkündür. Üç renklidir. 
Yeşil, kırmızı, beyaz yanar. 

~=====~Muhaberenin hariçten anla-
N o. 2262 şılmaması için ziyanın yalnız 

hedefe verilmesi ayrıca bir meziyettir; tav
siye ederiz. 
Umum depoları: lzmirde: Suluhan civarı No. 
28·9 Hüsnü Öz Ödemişli •. lstanbulda: Tahta 

kalede Jak Dekalo ve Şsı. 

.• , 
r,;;;;;;;;=ôi\ 

No.2262 Trio 

. . -." . ... ~ ' ' ... . " . 

Kahire 30 (A.A)-Tayyareci 
Mollison pazar günü beş gün Ilı 
içinde Cap'a gidip gelmeye te
şebbüs etmiş idi. Kendisi saat 
3/27 de buraya gelmiş ve 
5/25 de Hartuma hareket et
miştir. 

1387 (2287) Şükrü Yaşın şu suretle imza 
edecektir : Ş. Yaşın 

Münir Birsel şu suretle imza 
edecektir : M. Münir Birsel 
Hakkı Şevki Lugal şu suretle 

imza edecektir:H. Şevki Lugal 
Galib Hanaylı şu suretle im

za edecektir : G. Hanaylı 
Sedad Evliyazade şu suretle 

imza edecektir : Sedat Evliya
zade 

7 - Teklif yapacak firma
nın otobiisler hakkındaki bil
umum katalog ve teknik re
simlerle broşür plan ve izah· 
namelerini ve yedek parça 
katalogunu ve fiat listelerini 
vermesi mecburidir. 

.. t...Z-LZZJYff.Z7dZZZ9.7,,ZlVJ.J'L//ZL..11J 

Borsa Haberleri "' 
Dün Borsada 

Yapılan Satışlar ~ 
~. 

Uzum 
Çu. Alıcı Fiat 

• 746 S Süleymano12 125 17 75 . .. 
ı85 U Kurumu 13 50 16 50 
102 K Kazım 14 21 
294 A R Üzümcü14 50 21 
144 H Alyoti 13 375 16 25 
117 T Erman 12 14 25 

91 M J Taranto 17 50 18 50 
77 inhisar 6 6 25 
63 Alyoti bi. 15 16 25 
61 Beşikçi O 16 17 50 
44 Vitel 16 25 19 25 
36 J Taranto M 14 15 375 
21 S Gomel 16 125 16 125 
18 J Kohen 15 15 15 25 
12 Şınlak O 20 21 
11 Celal Kap. 11 25 11 25 
2721 Yekün 

351903 Eski satış 
354624 Umumi satış 

incir 
Çu. Alıcı Fiat 

9 50 11 AH Naz'.ı 
171321 Eski satış 

171332 Umumi satış 
Zehir-e 

Çu. A "ıcı 

90 Buğday 
4 vag. Arpa 
8 Susam 

Fiat 
5 50 
3 75 

15 50 

9 50 

5 625 
3 75 

15 50 

KIN AK OL l<ıK~na 
cevheridir. lştihasızlıkta,zaif· 
likte, sıracada, eski sılmada 
bire birdir. 
• • • • . . 
~ .... ~azım hapları 

Bir tanesi inkıbazlarda lint 
verir. Üç tanesi müshildir. 
Hazım bozukluğunda hazmı 
tashih eder. Her eczaneden 
isteyin:z. ......,..- •. ! ? *SMÇ $# •S& r R 

Burhaniye Asliye Hukuk 
Mahkemesinden: 

Burhaniyenin mahkeme ma
hallesinden müteveffa Mehdi 
kızı Naire vekili Tahsin tara
fından Eskişehirde Tesviyeci 
ustası iken halen ikametgahı 
meı,;hul bulunan Veysel oğlu 
Bekir aleyhine şiddetli geçim
sizlik ve terkten mütevellit 
ikame eylediği boşanma dava
sının muhakeme günü olarak 
tayin edilen 12/Kanunu evve'/ 
936 tarihine müsadif Cumartesi 
günü saat 10 da müddeialeyh 
Bekirin Bmhaniye Asliye Hu
kuk mahkemesinde bizzat hazır 
bulunması veya tarafından ve
kili kanuni gönderilmesi ve 
aksi halde gıyabında muhake
mednin devam edeceği lüzumu 
ikametgahının mcçhu iyetine 
binaen tebliğ makamına kaim 

Hanri Vanderze şu suretle 
imza edecektir : \V/. F. Henri 
Vanderze 

Edvardo Alyoti şu suretle 
imza edecektir: E. Alyoti 

Fonde de puvuarlar 
Jak Fantazya şu suretle im

za edecektir : Jag Fantazya 
Jorj Vidori şu suretle imza 

edecektir: G. Vidori 

Alfred Winterhalter şu su· 
retle imza edecektir : Winter
halter 

Sami T. Görgan şu suretle 
imza edecekti. Sami T.Görgan 

Genel sayı : 12466 
Özel sayı : 1-189 
Bu, 26 teşrinisani 1936 ta

rihinde yevmiyemize kayıt mua
melesi yapılan sirküler altına 

mevzu litoğraf imzaların şahıs 

ve hüviyetleri maruf "lzmirde 
Birinci kordonda Pasaport kar
şısında 148 numarada kain 
"Akdeniz G2mi işi eri "iürk 
Ancnim şirketi., meclisi idare 
azaları Şükrü Yaşin, Hanri 
Vander Zee, Edvardo Alyoti, 
Mustafa Münir Birsel, Hakkı 
Şevki Lugal, Galib Hanaylı ve 
Sedad Evliyazade ile mezkur 

namına sirküler tııin-

8 - iştir ak için 2490 sayılı 
kanunun tarifi dairesinde 
ihzar edilmiş teklif mektup
larını ihale tarihi olan 15 ka
nun sani 1937 cuma günü aza
mi saat on beşe kadar İzmir 
Belediye reisliğine vermelidir. 
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meclisi azalarından birisile be· ! . 
raber imza etmej!-r. izinli Jak / 
Fantazya, Jorj Vidori, Alfred \ ' ~ 
Vinterhalter ve Sami T. Gör- . 
ganın olduğu anlaşılmakla bu ) j \1 , 1 ı .i 
imzaları havi bir nüshası daire '- • ~ ı ı \~ 1

1 \il 
dosyasında hıfzolunarak tasdik il lıı 'I 1 
kılındı. Bin dokuzyüz otuzaltı 
senesi teşrinisani avının yirmi 
altıncı perşembe günü. 

T. C. lzmir ikinci Noteri M. 
Emin Erener resmi mühiirü 

ve ımzası 

Genel sayı 12552 
Özel sayı 1-189 
Bu sirküler suretinin dairede 

saklı 26-11-936 tarih ve 12466 
genel sayılı aslına uygun oldu
ğu tasdik kılındığı. 1936 senesi 
teşrinisani ayının yirmi seki· 
zinci cumartesi günü. 

T. C. lzmir ikinci Noteri M. 
Emin Erener resmi mühürü 

N. D. Giral imzası 

Saç Eksiri 
Saçların rlökülmesine ve kepeklenmesine mani olur. Komojen 

saçların köklerini kuvvt'.tlendirir ve besler. Komojen saçların 
gıdasıdır. Tabii renklerini bozmaz, latif bir rayihası vardır. 
Komojen Kanzuk saç eksiri maruf eczanelerle ıtriyat ınağazala• 
rında bulunur. 
-==================~=========""-""" 

Izmir Vilayeti Defterdarlığından: 
lssısı.nın vergi ~orcundan ötürü tahsil emval yasasına göre 

haczedılen Kadrıye mahallesinde seyran sokağında kain 11 
sayılı hane tarihi ilandan itibaren 21 gün müddetle satılığa 
çıkarıldığından pey sürmek istiyenlerin Defterdarlık tahsilat 
kalemine gelmeleri. 
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