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Flatl " 11 ,, kuruttur. 

Bolude zelzele 
· Bolu, 24 {Yeni A11r)- Saat 4.45 le 

dnam•s, fakat fiddet& bir yer Ar• 
•••bn Bolalalan uykalarmdu uyan• 
dardı. Hasarat yoktar. 

Yeni Aau matbaasında baaı'mıfbr. -· 

.... 
Att!ğı adımdan 
geri dönemez 

~---AVUSTURYA ŞANSQL YESININ MÜHİM BEYANATI 

"Avusturya ile Almanya arasında askeri bir ittifak vardır • 
lrrattau devlet adamlarınıt1 
6otaaanalontta olan güt"!td• •i• gUtikçs lllJO/CJ flgf"ayor. 
Jrraua ..... , &taeak mesels· 
rillde ol4ult1 klldar, JuıkBu 
bir yol üerittde bt' derece 
inatla tarar etmesine ihtimal 
wrntiyorduk. 

Fakat şimdi kendimizde başka kimseye •• • 
guvenmıyoruz,, 

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

MDrabbasJa .. ımıı, Paris ~CS
rOf!Delerinde, Fransamn bassa· 
aiyet gasterdiği nokta ile 
tezimizi uyuşturmak için azami 
la&anll niyet göıterdiler. Müs· 
takil Sancatın, MBıtakil Suriye 
't'e Mlistakil L6bnan ile bir kon· 
federasyon teşkil etmesini tek· 
lif ettiler. Ayni zamanda Fran· 
18 ve Suriye ile dostluk mllna· 
ıebetlerimizin geniı bit inkişafa 
mazhar olmaaını iatibdaf eden 
bu tek6fteki Alllİmiyeti Fransız 
dostlanmızm da ll11ki7le anla
malan icap ederdi. Fransa, ba 
jede, Sanafm iatildllini tanı· 
.. k iatemiJeD bir iaad ile ma-

Hitler dün Kara, Deniz ve 
Viyana 24 (Ö.R) - AYUatmya ~·111· 

1esi Ş11fDİ91', blitOn payıtahtJerda akialer 
yapan ta beyanatta bulunmuıtar: 

- Avusturya, Almanya ile yaptığı ti· 
caret muahedesi abkimı mucibince Al
manyadan ailib ve mühimmat almaktadır. 
Almanya ve Avusturya arasında askeri 
bir ittifak vardır. Vaktiyle garp demok· 
rasisinden biiy\lk yardımlar görmüıtilk. 
Fakat hidiseler şimdi kendimizden baıka 
kimseye giivenemiyeceiimizi gösteriyor. 

Viyana, 24 ( Ô.R ) - Gazeteler Ha
bsburglaran saltanat meselesinden 1Srar· 
la babıetmeğe baılamıılardır. Ôğrenil· 
diğine göre Prena Otto'oua adamlann• 
dan bir zat, bugünlerde ViJaaaya gele• 
rek baıvekil Şuıniar ile ı&rlpaGftilr. 

Atatürk ve in önü 
bbele etti. Tlrldyenin bu bu· •' • • - •• 
nala en k~k bir taYİzatta Büyük Erkinıbarbiyede Mareşal 
baluamaw ._.._ elma- Ç k k'I 2 •tun bilcliii ~·- ba ka- a ma a saat görüştüler 
... ,.-. Wr ,.,,. •p1l*811 ...... "+-.... ~- ............ •••••••••H•AA•• 
.. ,..et ..__ • ....._._pi- 1-.bul, 24 (1eJefoaJa)- Aaadola Ajftaa •Aakara,, me· 
mez. Franaa için baa hamal laasl,la WldidJ• : 

1 - Atatlrk, yanrannda Baıvekil l•met inini oldufa 
menfaat encliıeleriyle emperya• halde bugün Büyük Erkinıbarbiyeye Kidcrek iki saat kadar 
list bir preatiji korumak mev· Mareıal Fevzi Çakmak'la g6riiımüşlerdir: . 
zuabahı oldağu halde, bizim 2 - Vekiller heyeti dtın aaat l 7 de toplandı. içtima. geç 
için, zıyaına aıta ra2i olamıyaca· vakite kadar devam etti. 
~mızmiınbudlvam~ıuubah~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

br. Bu vesile ile daha bir defa 
anhyoruz ki, eaki rutinle işliyen 
bir makine en idealist ellerde 
bile mahiyetini kolaylıkla de· 
ğiştiremez. Kedoraey bunun 
canlı bir lrnetidir. 

Franıa ne zannediyor? 
Tlirkiyenin blöf yaptıjını ma? 
On c!lrt yıldanberi aulb yo-

landa biç akıamadan yürliyen 
Kemaliat T&rkiyenin blöflere 
tenezzlU ettiii görOlmUt müdür? 
Bizim içimi• aeyse yllz8m6z de 
odur. TORK milletini heyecana 
ae•keden ıey, bir genişle
me hırsı değildir. Siyase· 
timizde blyle- bir haram yeri 
yoktur. TORK milleti, aylardaa
beri, vicdan huzaruaa aarua 
bir heyecana kapılmıt• kayb• 
edilmeaine razi olamıyaca

ğı milli bir di•ayı teblükede 
glrd5ğll içindir. Kendi kanı· 
mızdan, kendi barsımızdan ilç 
yDz bine yakın TORK, arap 
tabiiyeti altına guerek milliyet· 
lerini, kat kat tlat&n kiiltür· 
lerini, tarihlerinin en yükaek 
ıeref Jeriai unutmak ye araplaı
mak iatemiyorlar ... Hlrriyet ve 
iatildAI iıteriı,. diye ha1kınyor· 
lar. Bundan dalla tabii, daha 
mukaddes hangi bak tuavvur 
olunabilir? Hataylıların yapılan 
ifkeacelere, tazyiklere epiz bir 
kahramanlakla . muka•emet et• 
meleri a6nmea bir heyecandan 
kuvvet alclakJanaa delil dejil 
midir? 

Fnna b6kDmeti, manda 
idareaiain DJdarma raporlanna 
im•rak S..cakta mutlak bir 
TORK ekaeri1etiaia nrhğm· 

- Sou J .a "'''""" -..... 1a. ... .&llstn 

Amerika hariciye nazırı 

Harbi tahrip etmezsek o 
hakkımızdan gelir, diyor 
Mr. Hol Amerikanı'n diğer k~t'aİardan 

tecrit edilemiyeceğini söyledi 

Vtı11Rtton'da l..uWJln 4bidesi 

Buenoa Ayrea, 24 (Ô.R) - 1 ederek tanlan illve etmiıtir: 
Pan Amerikan aalh konferan• .. Sulh için yapılan bu gay· 
aanı kapayan Amerika hariciye ret Amerikaya mlnbasır kal· 
nazın Cordel HulJ aulb lehin· mamalıdır. B&t6n dtlnyaya ı•· 
de bir hitabede bulanmuı ve mil olmalıdır. Demokraai bOtün 
bütiin milletleri 21 Amerika milletlerin aulh arzu•unun ifıa
~mburiyeti tarafından verilen · deaidir. Fakat bu milli emniyet 
miaali takib~ da•et etmiıtir. •• menfaatlerin taarruzlara 
Hail diyor ki: brt1 korunmau için tedbir 

.. Harbı tahrip etmek ilam- ahnmaaına mlnl değildit. Her 
dır, yoka• o bizi tahrip ede- •••ta ile dllnya aulbuaa p· 
celctir.,. ••k gerektir. ,. 

Hull dGnya için aulb lmit• H.U Amerika kıt' .. nm diğer 
)erinin demokratik milletlerin, kıt' alardaa tecrid edilmif bir 
aerbett milletlerin mleueae• lalaa olmadıtım, batka 1erde 
lerinde kaJDAk buldafa kana• pkacak bir llarbaa bile onda 
atiadedit. Ve lütabuiae de•am - .5Mll 4 IMll aarJlllla -

süren görüşmelerde bulundu 
Gazeteler, Habsbarg •ftanab iedeıitain 

pek 1akın old11ğuna, aaltanahn iadeaine 
mqyafakat eden Almanyanın ban prtlar 
ileri rirdlğlhıB yazıyorlar. 

Siyasi mabafilde söylendiğine glire ar• 
tık saltanat meselesinde ecnebt tesiri 
azalmışbr. Avrupa umumi efkirı buna 
bazırlanmı,br. Ancak bazı formalitelerin 
tamamlanması icap etmektedir. 

Berlin, 24 ( Ô.R ) - Hitler bugtin 
Rayiıvebr başkumandanı general Blum• 
berg, filo baı amirala general Reader 
•e bava nazın general Göringi kabul 
ederek aaaatlerce ıllren gariişmelerde 
bulundu. Almanyanın siyaıi, iktısadt ve 
aakeri Yaziyetle allkadar bütla meaele· 
ler g6rtifllldli. 

laviçre yolunda Pariste mühim görüşmeler 
Eırarengiz bir yolculuk 

M~Si.;p~0 lvo~ D~l~o~ Alman 
Viyanaya gidiyor sefinyle mulakat yaptı 

Mr. SjaıpSlln 

Loaclra, 26 (Ô.R) - Ro1ter 
Ajuu, bugiiae kadar Kan'da 
bulanmakta- olan madam Simp
IODan, refakatinde bulunan bir 
erkekle beraber, la•içre.iatika· 
metinde giden bir otomobilde 
prlldljlball " ita otomoltili 
eıya dolu diğer iki otemot;,;Jin 
takibettiğini bildirmifbr. 

Yeni A81r - Ba habere gire ı 
Madam Simpaonun da Viyaaa
da bulanmakta olan Dlik d& 
Vindaor'a mDllki olacağa anla-
ıılmaktadır. Zaten D&k'ün otur
makta eldap Şatoda birka~ 
gDndenberi beı odah bir daire 

"haıarfanmakta ve tefrit edil-
mekte idi. 

Mukavele 
imzalanıyor 

Aakan, 24 (Telefonla) Şark 
DemirJollan 1&\ın alma maka
't'eleai JUlll (b--) Na,. Ve-

UJetiatlt ............ -
lecektir. 

Almanyanın ispanyaya asker 
göndermemesi talep edildi. 

Paria 24 (Ô.R) 
Dii•kli fÜD, Nod 
yortusu arefeıin· 
de hiçbir zaman 
milli g6rülmiyen 
bir diplomasi fa· 
aliyetile geçmit· 
tir. Franıa hari· 
ciye nazırı Del· 
boıuo Alman ae· 
firiyle miilikahna 
pek çok ehemmi· 
yet veriliyor Dip
lomasi mabafilinde gizlenmiyor 
ki mubavc:re ispanya meselesi 

Bır Atman ıınust 

1 
Gzerinde cereyan etmiı ve Del• 

- Sonu btşın&i savfada -

"Çingene,, Yaşar'ın marifeti 

- yaşar halka bol bol 
: eşek eti mi yedirmiş .. 

Belediye zabıtası suçluyu meıhut cürüm halinde 
yakaladılar.' Yü2ülmüı eşekleri musadere ettiler 

Eşek tllnmi llUl.Sadne nll• bttedive zabda mımv«ırı 
Belediyemiz kapk et aata•· Jer ki ubhat memurlanam feul 

larla nun umaadanberi mi- koatrolladen ıeçmiyerek aab• 
caclelededir. Ba mlcadeje laer lan etler ekaeriya halkımaaa 
te1den e••el halkın ..... ti •ahim baa hutahldar atala-
tllflallerek ,.pdmaktads. maktamrlar. Fakat bu İfİn 

S.W..t iı'•i ile pll..daa •• bir t1ipr cephui de nr-
mktu allkaaar ...... lailir- - SolUl 4 - SaıJ""" -
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Türkiye .... 
Att!ğı adımdan 
geri dönemez 

- Başalta/ı / inci salıi/ede -
dan şüp!ıe mi ediyor? En ciddi 
baza Fran11ı: gazetelerinde bile 
Sancak nüfusunun ancak ~de 
karkı TÜRK olduğu bak.kında 
gültlaç neıriyata yer Terilmeai 
niçin bizi anlamamakta ısrar 
ettiklerini g«Ssterir. Fakat. hu 
yalanın ömrü pek kısadır. icap 
ederse bunu bir plebisitle an· 
lamak ta kabildir. 

Paris görüşmelerinin sonunda 
neşredilen tebliğ Türkiye·Fran• 
sa arasmdaki dostluk münase· 
betlerinin Sancak ihtilafından 
müteessir olmadığını kaydedi
yor. Türkiyenin umumi efka
rmda Fransaya karşı sempati-
lerin sırf bu yüzden çok sar
sıldığmı saklamak beyhude 
olacaktır. Fransa ister sağ, is
ter solceoah tarafından idare 
edilsin güneş kadar parlak olan 
hakikatleri anlamakta daima 
sonuncudur. 

Ortada daha az gatip olmı
yan bir nokta da Tür ki ye ile 
kendi arasmda hiçbir ihtilaf 
mevcud olmadı~ını ve asıl ihti· 
lifm Milletler cemiyetiyle Tür-
kiye arasında mevzuubahs ola· 
bileceğini iddia eden Fransanın 
bu mesele üzerinden elini ve 
Sancaktaki askerlerini bir türlü. 

• • • • 
• • •• 
• • 
• • 

Un satışı 
• ••••••••••••••••••••••• 

hakkında bir 
emir geldi 

2466 Numaralı buğday ko· 
ruma karşılığı kanununun 2643 
numaralı kanunla değişen do
kuzuncu maddesi mucibince 
vergiye tabi değirmen, ve fab
rikalardan buğday ve çavdar 
unlaranm kurşun mühürsüz ve 
nakliye tezkeresiz olarak ihraç 
ve nakli ve her nerede öğü
tülmüş olursa olsun bu unlann 
mühürsüz ve tezkeresiz sabşa 
çıkarıfması yasak olmasına rağ· 
men bazı kimselerin kanunun 
bu hükmüne riayet etmedikleri 
görülmüştür. 

Bunlar unları kurşun mühür
lü ~rarak nakliye tezkereleri ile 
nakletmektedirler. . 

Elektrik: ve su tarifesi 
Odanın hayat endeksine ~öre su ve 
elektrik tarif el eri tespit edilecektir 

Tarifelerde tenzilat yapılması 
Malum olduğu üzere elektrik 

ve su ücretlerinin tesbiti için 
her altı ayda bir tarife komis· 
yonları toplamr, bayat endek
sine göre ve ~ide mevcut for· 
mutlere göre tarifeyi yeni baş-

tan tespit eder VE" icap ederse 
tenzilat da yapar. 

Habnmızda kaldığına göre 
yalnız su tarife komisyonunun 

alh ayda değiJ, senede bir defa 
toplanmasını Nafıa vekaleti 
münasip görmüş ve keyfiyeti 
buradaki alakadarlara bildir
mişti. 

Haber aldığımıza göre önü
müzdeki ay içinde gerek su 
ve gerekse elektrik ilcret!eri· 
nin tesbiti tarife komisyonları 
toplanacak ve tarifeleri tespit 
edecektir. ........ 

Vekiller heyetinin kararı ı 

ÇekoslovaRya ile yapıla
cak mübadeleler kararı 

muhtemeldir 
Halen 18,5 kuruş olan elek· 

trik kilovat ücreti ile metre 

mikabı 1 S koruş olan su ücret· 
lerinde komisyonların, Ticaret· 

odasıom son neşrettiği bayat 
endeksini nazarı dikkate ala
rak tenzilat yapacağı ve bu 

tenzilatın bilhassa su ücretle
rinde olacağı kuvvetle tahmin 
olunmaktad1r. 

Mahkeme katipliği 
Menemen mahkemesinde ye· 

oi açılan on lira asli maaşh 
katiplik için ikinci Kanunun 
beşinci günü adliye encüme
ninde bir imtihan açdacakhr. 
Şimdiden müracaatler başla
mıştır. 

-Refik ince 
• ••••••••••••••••••••••• 

Bugünçoknıühim bir 
konferans Vf'recektir 

Bugün saat on beşte Manisa 
aaylavı Ri'!fik Şevket ince ad· 
lircde. baro salonunda çok mü
hım bır konferans verecektir, 
Konferansın mevzuu "iptal da
valarmın mahiyeti ve hukuki 
neticeferi,, dir. Konferans aa
Jonu herkese açıktır. Değerli 
hatibin konferansı şimdiden 
adliyeciler arasında mühim bir 
alaka uyandırmıştır. 

Ruhsatnameler 
hakkında 

Bazı ticarethaneler ihracat 
ruhsatnamesi almad1klarmdan 
ve ruhsatnamede yazdı mad
delerden gayri maddeler ihraç 
etmek istediklerinden doğru
dan doğruya iktisat VekiJe
tine müracaat etmekte ve is· 
tisnai muamelelere tabi tutul
malarını istemektedirler. 

lktısat Vekaletinden Ticaret 
Odasına gelen bir yazıda, bu 
gibi tacirle rin vekalete oda 
kanaliJe müracaat etmeleri 
lizımgeldiği bildirilmiştir. 

Muallimler arasında 
lzmir Dumlupıoar mektebi 

muallimlerinden Talia Elmah 
kazası muallim liğine, Kahra
manlar mektebi muallimi Seniye 
Zonğuldak mualJimliğine tayin 
edilmişlerdir. 

çekmemiş olmasıdır. Fransa bu 
iddiasında samimi ise yaJnız 

Maliye vekiletinden vilayete 
gelen bir tamimde nakledilecek 
unların hem kurşun mühürlü 
olması ve hem de nakil sabcı
sıoın elinde usulüne göre ve· 

Çekoslovakya menşeli mal· 
lann tahdit harici ithaline dair 
olan Vekiller heyeti karan 
Türkofis merkezinden şehrimiz 
şubesine bildirilmiştir : 

kıymetlerinin asgari yüzde etlisi 
nisbetinde yumurta ve yüzde 
ellisi için de Türkiye .. Çekos
lovak klearing anlaşmasına 
göre hususi takas mevzuu 

olabilecek herhangi bir Türk 
malı alınmak ve gümrüklenme 

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

meselenin hallini değil, Sanca· 
ğın idaresini de Milletler cemi
yetine tevdi etmeli idi. 
Bizim kanaahmız şudur : 

Fransa Suriyedeki menfaat
lerinin zarar görmemesi için 
300 bin TÜRK'ü kurbanlık ko
yunlar gibi Suriyeye hediye et• 
memizi istiyor. işte imkanı ol
mıyan şey de badur. ATA
T ÜRK, TÜRK milletinin kal
binde yer eden nutkuyla bunu 
söyledi. ismet tnönü vakur ve 
temkinli diplomat lisaniy)e bunu 
söyledi. MürahhasJarımız mü
kerreren tezimizin bu değişmez 
esasını ortaya koydular. Tür
kiye bu kadar kat'i adımlar 
attıktan sonra geri dönemez. 
Ankara her ihtimali göze al-
mıştır. Milli davalardaki hassa
siyetimiz politikamızın hakim 
umdesidir. Bu esas üzerinde 
zaaf göstereceğimizi umanlar 
dün nasıl aldanmışlarsa bugün 
de, yarın da aldanmağa mah
kumdurlar. 

Şe-v k.e"t ::eilsiıı 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

1"'eşekkür 
Bütün ailemiz balkmı derin 

teessüre garkeden validemizin 
vefatı münasebetile gerek biz
zat cenaze ruerasimi:ıe iştirak 

edenlere ve gerekse telgrafla 
teessürümüze iştirak etmek 
Jiitfunda bulunanlara ayn ayrı 
teşkküre teessürümüz mani ol
duğundan minnetdarhğımızın sa· 
yın gazeteniz delaletile bildi· 
rilmesini rica ederiz. 

OğuHarı 
Mehmet, Süleyman ve Ahmet 

SağıroğJu 

rilmiş nakliye tezkert:;Sİ bulun
masıoın şart olduğu bildirilmiş-

tir. Bunlardan biri bulunmadığ 
takdirde unlar müsadere edi· 
lecek, vergileri üç kat ahnacak 
ve ayrıca sahip ve nakiller 
baklannda kanuni takibat yapı
lacaktır. 

Vali ve belediye 
reisi Bergamada 

Vali Fazh Güleç, refakatinde 
belediye reisi doktor Behçet 
Uz olduğu halde dün öğleden 
sonra Bergamaya gitmişlerdir. 

Vali ve belediye reisi burada 
Turiım işleri için alınması dü
şünülen bazı tedbirler hakkmda 
tetkiklerde bulunacaklar ve 
bir ihtinıale göre seyahatlerini 
Dikiliye kadar uzatarak Dikili 
mezbahasıoın açım töreninde 
bulunacaklardır. Vali ve bele· 
diye reisi bu akşam şehrimize 
döneceklerdir. -
Konserve 
fabrikası 

Ankarada toplanan balıkçı· 
lar kongresine lzmirden iştirak 
eden Söke dalyanı Hacı Hü
seyin Ankaradan gelmiş ve dün 
Ticaretodasında kongre mukar· 
reratı hakkında izahat vermiş· 
tir. Bu izahata göre lktısat ve
kaletince kurulması kararlaştı· 
rılan balık konserve fabrikası 

Ege mıntakası fazla stcak o!
duğundan Marmara veya Kara· 
deniz sahillerinde kurulacaktır. 

Çekoslovakya ile imzalanan 
12 Mayıs 936 tarihli ticaret an· 
laşmasmın meriyete girmesin· 
den evvel (iki memleket ara· 

sında ticaret anlaşması bulun
madığı bir sırada) gelmiş olma
ları veya kontenjanJarm tüken
mesi dolayısile ithal edilmede 
ve 23-11-936 tarihine kadar 
giimrüklerimize gelmiş bulunan 
Çekoslovakya menşeli eşyanın 
karşılığında hususi takas yoliJe 

muameleleri 31-12-936 taribioe 
kadar ikmal edilmek şartile 
tahdit harici itballerini teminen 
yukarıda adı geçen bükümetle 
hariciye vekaleti arasında nota 
teatisi tarihinden itibaren mez· 
kur hallerin yukarıdaki şerait 
uairesinde gümrüklerden g eçi
rilmesine icra Vekilleri heye
tince karar verilmiştir. 

iki haftalık ihracat 

Ticaret Odası dün bir 
rapor hazırlamıştır 

Şehrimiz Ticaret ve Sanayi 
odası tarafından hazırlanan on 
beş günlük bir rapora göre 
6 Kanunuevvel 936 dan 19 
Kanunuevvel 936 akşamına ka· 
dar lzmir limanandan dış ülke
lere 2347,S ton üzüm, 480,3 
ton incir, 3066 kilo balmumu, 
202,653 kilo miyankökü, 2 mil· 
yon 385 bin 911 kilo tütün, 
2200 kilo halı, 296,530 kilo 
kumdan, 1,099,836 kilo arpa, 
442700 kilo buğday, 454500 
kilo bakla, 243618 kilo nohut, 
37656 kilo fasulye, 141033 kilo 
zeytinyağı, 9114 kiJo kabuklu 
ceviz, 309765 kilo kabuklu ba· 
dem, 3722 kilo şamf1sbğı, 37308 

-.: •.p , 

kilo deri, 7915 kilo yumurta, 
203 bin kilo kepek, 203 bin 
kilo küspe, bin kilo def
ne yaprağı, 8991 kilo yün, 
1470 kilo mazı, 500 kilo gök 
boya, 1153 kilo kendir, 406 
kilo kuru yemi~, 400 bin kilo 
pamuk çekirdeği, 24750 kilo 
haşhaş tohumu, 162 kilo ceviz 
ağacı kabuğu, 5075 kilo kana
vur, 2.510.622 kilo palamut, 
252916 kilo pamuk ve 181 baş 
öküz ihraç edilmiştir. 

•••••••••••• 
MUddeumumt muavinliği 

Kırklareli sorgu hakimliğin
den naklen lzmir milddeiumu· 
mi muavinliğine tayin edilen 
Mustafa Sabri lmıire gelerek 
ite başlamışbr. 

• . "·· ... ', ' , ...................................... , ................................................. .. 
TAYYARE I·;:·;~~;~ .. ;·;;·;· 
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YILBAŞINI kartllamak için senenin en bUyUk iki filml 

- ÇiNGENE BARON 
ADOLPHE WOHLBRÜCK - GABRİELLE GABRİO tarafından temsil edilen fevkalade filim 

2 - KADINLAR KLUBU 
MAYERLİNG KATRANAVİ büyük yıldıı: DANİELLE DARİEUX'nun eseri 

AYRICA PARAMUNT 
SEANSLARA saat a te 

( Dünya haberleri ) 
başlanacaktır 

Mekslkaldarın 

hususiyeUeri 
Meşhur Amerikan gazeteci

lerinden Carleton Delas Mek
sikaya ait intibalanndan bazı
larını şöyle anlatıyor: 

- Birbirinden uzak, müte
cerrid evlerde yaşıyan meksi
kahlar için pazar biraz konuş· 
mak, gevezelik etmek için top
lanılan yerdir. Coyoacan'da 
oturduğu zaman bir köylü ka
dından bergün iki portakal 
alırdım. Birgün kendisine mü· 
racaat ederek bana 25-30 por~ 
takal satmasmı istedim. Yü· 
züme bön bön bakarak iki 
portakal uzatb: 

- Sizin için seçtim. Bunları 
alınız, dedi. 

- Fakat ben daha çok isti· 
yordum, deyince: 

- Ne garip dedi. Size iste
diğiniz kadar portakalı verir
sem akşama kadar ben ne ya
payım? 

O zaman anladım ki köylü 
kadm, pazara gitmek, orada 
mahm satmak, yani biraz insan 
yüzü görmek ihtiyacındadır. 

Santa Rozada daha garip 
hirşeyle karşılaştım. Bir gün 
bir kahve, çıkulatalı süt iste
dim. Servis yapan kadın sordu: 

- Yüzüklü mü yüzüksüz mü 
olsun? 

Ne kastettiğini aolamamışbm. 
Sadece fiatioi öğrenmek iste
dim: 

- Yüzüklü beş Centavo, 
yüzüksüz üç Centavodur dedi. 

- Peki yüzüklü getiriniz. 
Kadın hemen parmaklarına 

sahte taşlı yüzüklerini geçirdi. 
Sütü öylece getirdi. Meğer bu 
isteğimle ben de aristokratlar 
meyanıoa ithal edilmişim. Mek
sika aristokrasisinde JÜzüksüz 
servis yapılmazmış .. Goyoacan
da bulunduğum müddetçe ka-
pımın önünde duran bir zavallı 
dilenciye hergün 5 Centavo 
vermekte idim. işimin iycabı ola
rak on üç gün sonra kasabadan 
ayrıldım. Dönüt ümde dilenciye 
yine beş çentavo vermek iste· 
dim. Parayı iade etti. Borcunuz 
65 çentavo olmuştur dedi. He· 
rif beni haraca bağlamış.. Pa· . 

ım. 

Nezleye karşı çare 
Kış geldi mi herkesin en 

çok korktuğu müziç bir h,u-
talık ta nezledir. Hele bizim 
gibi rütubeti fazla olan şehir
lerde.. Kış mevsiminde hiç 
nezle olmamış insan var mı? 
lzmirde belki yoktur. Fakat 
Kaptown şehrinde var. Bu şeh
rin i'eri gelenlerinden biri bir 
gazete muhabirine beyanatında 
hayatında beyin nezlesi çek
mediğini söylemiştir. 

Bunun sırrı bu centilmenin 
enfiye kullanmasıdır. Napolyon 
gibi o da enfiyeye müptela 
imiş ... Zaten bütün Cenubi 
Afrikalılar enfiyeye düşkün
dürler. Nezleye bu memleket
lerde az tesadüf edilmemesinin 
sebebi de budur. 

Mlnnettarhk borcu 
Aka ile Hayfa arasında bir 

zavallı fellah yoldan geçen bir 
Ingiliz otomobilini durdurarak 
hasta anasmı görmek için isti-
cal ettiğini söylemiş ve otomo
bilde kendisine yer verilmesi11i 
rica etmiş .. 

logiliz merhametli bir adam
mış. Bu ricayı kabul etmiş. 
Araba dönemeçlerden birinde 
süratle gittiğinden bir polis 
tarafından durdurularak araba
nın numarası ve sahibinin ismi 
kaydedilmiş.. . Otomobil Hay· 
faya geldiğinde, fellah bir po-
lis cep defterini lngifize uzata
rak şunlara söylemiş : 

- Ben fakir bir yankesici
yim. Numaranızı alan polisin 
cep defterini aşlrdım. Minnet· 
tarlığımın nişanesi olarak size 
takdim ediyorum. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
E Saadet reçetesi : 

Ümid ve servet 
Elimizde o lmıyan saadetin 

yeriui ümid işgal eder. Bir 
ümidi kaybedince ikinci bir : 
ümide kapıhru:: Bize guru· 
rumuzu veren de ümidteri· 
mizdir. 

Ümid saadetin 
cıdır. 

( Pope) 

baş1angı-

( Costa Rtaıl!t[!a!d ) 

Servet, ümid kadar saadet 
tevlid etmez. .. 

( A. Naudtt ) : 
~ 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Yazan : Eczacı Kemal Aklaş 

T ahtıra valli 
Birkaç gündenberi dostlarım

dan, neden fıkra yazmadığımı 
soranJar çoğaJdı. Köşeni Gün 
ışm sütununa mı bırakhn di· 
yenler bile oldu. Halbuki Yeni 
E\sırda köşe çok.. Gün aşırı 
köşesiyle köşe kapmaca oyna· 
yacağımı tahmin edenler bile 
olmuş. Çocukluğumdanberi kö· 
şe k&pmaca bir, uz.un eşek iki 
hiç sevmediğim oyunlardandır. 
Biz.im Nahit Ôzeren ile Murat 
Çmar Gün aşın köşesinde, 
köşe kapmaca değil bilakis 
tahtıravalli oynıyor gibidirler. 

Kültürparktaki tahtıravalJiye 

dikkat edin, birisi havada öteki 
bavaJanmağa hazırlıkta ... Tıpkı 
bizim çifte dost1ar gibi, birisini 
birgün okuyorken, ötekisi o 
gün hazırhkta .. Kalem tabtıra
vallisi başka birşey değil.. Ben 
bu çeşni<\e yazıları seve seve 
okuyorum. Siyuet işleri i&abı 
ne de olsa yoruyor. Yemekte 
salata çeşnisi ne ise bu çeşit 
yazılar da öyledir. 

Okuma İştihasını açıyorlar, 
neşeyi tazeliyorlar. Birgün Mu· 
rat Çınar güzel bir nükte sa· 
vuruyor.Ertes' gün Nahit Öze· 
renin incelikleri onu takip 
ediyor. Ben kendi hesabıma 
gün aşırıyı hergün seve seve 
okuyorum. Dileğim gün aşmya 
yıllar aşırı ömürdür. .. ' 
B. ve Bn. Aras'ın 
hazin teşekkürleri 

Ankara, 24 (A.A) - Hari· 
ciye vekili Dr. Tevfik Rüştü 
Aras ile refikası valdelerinin 
ölümü dolayısiyle kendilerini 
mektup ve telgrafla taziye et· 
mck ve cenazeye iştirak eyle· 
mek lütfunda bulunan zevata 
ayrı ayrı teşekküre imkan bu
lamadıklarından teşekkürlerinin 
iblağına Anado!u ajansını tav
sit ederler. 

Salah emmareleri 
vardır 

Londra, 24 (Ö.R) - Sov· 
yetler, Japonlarla balıkçılık 

anlaşmasını bir sene daha uzat· 
mağa ve Tokyo ile yeni bir 
anlaşma için müzakereye giriş· 
meğe karar vermişlerdir. Bu 
karar iki meml.·ket münase· 
batında bir salahın deJiJi addo· 
lunuyor. 

Kral 

Köylerin kalkınması için 
Büyük sermayeli bir köy bankası ku
rulacak, kalkınma plinı hazırlanıyor 

Ankara, 24 (Telefonla) - Dahiliye Vekaleti, bankası kurulması kararJaştmlmıştır. 

köylerimizin kalkınması ve zirai kültürel saha· Öte tara~an da makineli ziraatin temini yo· 
larda 11eri bir hamle yapılması için geniş hazır· lunda ciddi tedbirler alınmaktadır. Başve!dl 
lıklara başlamıştır. Bu hususta Başvekilin de ismet Inönü bugüa de Ziraat vekaletine 
yakından alakadar oldukları köy kalkınma pJin· giderek bu husustaki çahşEQalarla yakından ala-
ları ve programları hazırlanıyor. kadar olmuş ve dir-ektifler vermiştir. Başvekilin 

Küçük köylerin bir!eştirilmesi, köy birlikle- Ege seyahatinin neticeleri şimdi meydana çık· 
rinin kurulması, köylerin başıoa anlayışlı vatan- makta ve her işin pratik bir şekilde, vakıt kay· 
daşların gelmesi, murakabe, takip ve teftiş bedilmeden tahakkuk etmesine çalışılmaktadır. 
teşkilatının kurulması, işlerin sürat ve emniyet Ziraat mektepleri hakkında da yeni kararlar 
altında görülmesi için büyük sermayeli bir köy alınacaktır. ......... 
Sarih Hakkımızdan Eminiz ____________________________________ .............. ----..... ----------------
"lngilterenin anlamı ya muvaffak ol
duğu Türkiye, Fransaya, tamamiyle 
yabancı bir hale gelmiş bulunuyor,, 
''Fransa Ankarayı 

lstanbul, 24 ( Telefonla ) -
Sancak hakkında Pariste ce· 
reyan eden müıakerelerin in· 
kıtaa uğraması Ankarada ol· 
duğu kadar şehrimizde de derin 
bir tt:sir baraktı. Bugünkü ga· 
zeteler başmakalelerini bu me
seleye tahsis etmişlerdir. 

Yunus Nadi Cumhuriyette 
" hakkımızdan olduğu kadar 
kuvvetimizden de eminiz " baş· 
lığı altında yazdığı makalede 
diyor ki: 

- " Biitiln dünya bir araya 
gelse lskenderun ve havalisin· 
de Türk haklarının ilanihaye 
iptal edilmesine ihtimaJ veri
lemez. ,, 

Ahmet Emin Yalman Tanda 
diyor ki: 

- "Fransa sulha karşı ağır 

bir mes'uliyet yükleniyor. Fran· 
sa taahhütlerini yapmamakla 
cenup hudutlarımız tahkim 

acaba Babıali hükümeti nıi sandı,, 
edilmemiş bir hale gelecektir. verilecektir. 
Anlaşılıyor ki lngiJterenin çok TAZYiK DiREKTiFi 
iyi anlamağa muvaffak olduğu lstanbul, 24 (Telefonla ) -
Türkiye Cumhuriyeti Fransava Ha'epten bildiriliyor: Buraya 
tamamiyle yabancı bir lıa'e davet edilen tahsildarlar Hatay 
gelmiştir. Fransa, karşısındaki köylerinde tahsilat işine ehenı· 
Ankara hükümefni avutulacak miyet vermeleri ve Türk köy-
bir Babıali hükümeti mi sa· Jfi erini her suretle tazyik et· 
nıyor? me!eri talimatım almışlardır. 

YOBAZCA BiR HAREKET İiifylü hcrşeye rağmen haksız· 
lskenderun 24 (Hususi mu· !aklara tahammül gösterecektir. 

habirimizden) - Vatani parti KABACA BiR HAREKET 
mensuplarından Salahett n adın- lst3nbul, 24 (Telefonla) -
da bir yobaz Türk köylerinde Halepten bildiriliyor: 
dolaşmakta ve sureti haktan Bayramda matem tutan An· 
görünerek saf köylüleri iğfale takya Türkierile alay etmek 
yeltenmektedir. iç:n Suriyeden buraya 60 mev· 

Bu adam müntehibi sanilere cutlu askeri devriyeler getiril· 
''Ar zum uzla intih3bata iştirak mişti. Bunlar sokaklarda davul· 
ettik,. şeklinde maıbata lar İm• larla do!aşarak, şehrin derin 
za ettiriyor. matenı havasını yırtmak iste· 

Öğrenildiğine göre bu maz· mişlerdir. Halkın alakasız!ığı 
bata'ar, birkaç gün içinde bu· ve sessizliği önünde bu adamlar 
raya gelecek olan müşahit 'ere sıkı larak çekilmişlerdir. 

....... M~d;i·~r ...... r: .. ·x~;ı~·;i~"ük"h;tı~·;~~·d;· ... 
Tayyare hombarft Zabit Alman ve Italyan cesetlerinden 
dımanı altında başka bir şey yoktur 

Leopold Madrid, 24 (Ö.R) - 18 asi 
tayyareden mürekkep filolar Paris, 24 (Ô.R) - Madrid j başlamışlardır. Fakat a~ilerin 

ilk hatlarına gelince çok büyük 
bir hayretle görmüşlerdir ki bu
rada bazı regulare, zabit, Alman 

ev lenİyor m U ? Madridin üzerine gelerek tam müdafaa komitesinin öğleyin 
bir saat mütemadi bir şekilde neşredilen tebliğidir: GuadiJia 

Brüksel, 24 ( Ö.R ) - Kral bombardıman etmişlerdir. Sav· del Monte cephesinde cumbu· 
Leopoldun hususi katibi mat· rulan bombalar 1400 tondur. riyet kuvvetleri beş kilo· 
buat mümessillerini bir müla· s· ·ı b lkt '-1 d ıvı a an ve çocu~ ar an metre derinliğinde iJerlemiş· 
kata davet etmiştir.Bu davetin 25 ölü ve 48 yaralı vardır. )erdir. Düşman yüzden fazla 

sebebi malum değildir. Fakat Jsvİçrenİn kararı ölü ve mühim malzeme bırak· 
zannedildiğinc göre kr:ıl Leo· mışhr. Düşman tayyareleri dün 
poldun tekrar nişanlanacağı Bern 24 ( A.A ) - lsviç· Madride yaklaşmağa teşebliüs 
hakkındaki haberin esassız ol· re hükümeti Romadaki elçili-

etmişlerse de hükümetin avcı 
duğunu teyit etmek içindir. ğine yaptığı tebligatta Habeş ve keşif tayyarelefi buna mani 
Kral Leopold yeniden evlen· topraldarı üzerinde ltalyan ha· 

olmuşlardır. Aragon cephe· 
mek niyetinde değildir. Esasen kimiyetini tanıdığını ve bu top· sinde kıt'atımız Hueskanın 
gazetelerin hepsi bu husu!'ta rakları Roma elçiliğinin kon· şimalinde mühim bir mevki 
çıkarılan haberin esassız oldu· solosluk mıntakasından addey- olan Estera mevkiini işgal et· 
ğunu kaydetmektedirler. lediğini bildirmiştir. mislerdiı . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
F )• • L h• t ·ı k Paris, 24 (Ö.R) - 'Guadila ranSlZ meC ISJ, e ıs ana Veri ece del Monte ileri hareketi hak· 

İkrazat İŞİnİ müzakere etti kmda H.ıvas Ajansının Madrid 
ruubabiri telefonla şu maliimah 

Paris, 24 fA.A) - Hariciye bakanı meb'usan meclisi maliye vermiştir: 
encümenine Lebistana yapılan <ikru hakkında izabal vermiştir. Asilerin geçen günlerde çok 

Biribirinclen ayrı üç iş mevzuubahistir. şiddetle hücum ettikleri bu 
1 - Dahilde kullamlmak üzere 405 mi'yon franklık bir mevkide cumhuriyetçilerin ileri 

meblağ, hareketi dün öğleden sonra 
2 - Fransız - Lehislan demiryollan kumpanyasına verilecek başlamıştır. Milisler hücum 

olan 945 milyon frank, emrini ahp da siperler:nden 

\te Italyan cesetlerinden başka 
bir şey yoktu. Zabitlerden 
birisi çok yakından çekilmiş 
iki tabanca kurşuoile öldürül· 
müştü. Siperlerde bir çok 
mitralyöz ve silahlar bırakıl· 
mıştı. Bundan anlaşıldığma gö· 
re asilerin kendi araların· 

da bu noktada bir çarpışma 
o1muşlur. Bu suretle 60 kadar 
ceset bulunmuştur. Madrit cep· 
besindeki hücumlarda uğra· 
dıkları kanlı hezimetler sebe· 
biyle regularelerin ( mutazam 
askerlerin) zabitlerin~ karşı 
isyan ettikleri tahmin ediliyor. 

' ........ . 
Kfıba C. reisi 

azledildi 
Havana, 24 (Ö.R) - Meb

usan meclisine hakaret ederek 
memleketin istıkrarını teblü· 
keye koymak ve kanunuesasiyi 
bozmak suçuyle ayan meclisi 
tarafıodan muhakemesine meb-3 - Lehistanm Fransaya yaptığı siparişler için de bir milyar çıkınca hiçbir ateşle karşı· 

250 milyon franklık kredi. lanmadıkl~rını görerek çok usanca karar verilen cumhur 
r Mia mez • van 

Noel Yortuları 

Papa --
Radyoda bir 

hitabe söyledi 

Papa 
Roma, 24 ( Ö.R ) - Noel 

münasebetile radyoda söylediği 
bir hitabede Papa dünyayı 

tehdit eden tehlükeleri kay· 
detmiş, ispanyada bütün kor· 

kunçluğu, kıtalleri, yıkıcıları 
ve kinleri ile devam eden da· 

bili harpten elemle bahsetmiş· 

tir. Papa komünist propagan· 
dasını itham etmiş ve Alman~ 

yadaki " Neo-pagamzm ,, hak· 
kında şunları söylemiştir: 

- Teessürle görüyoruz ki, 
nizamın müdafıi olduklarını ve 

nıeden: yeti fesat kuvvetlerine 

karşı koruduklarını iddia erle· 

rek dinsiz komünizmin taşkın· 

lıklarma karşı b:ışa geçmek 
em.elini takıbeden birçokları 

vasıtalarının intıbabında ve 
hasımlarının tayininde yanlış 

ve meş'um fikirlerin hükmü ve 

nüfuzu altına girmektedirJer? .• 
1D1 

Asi general 
1 ' il 1 mn:rı 

Hükümet merke-
• •• •• 

zıne yuruyor 
Londra 24 (Ö.R)- Şanghay

dan gelen son haberlere göre 

asi kuvvetler kum:mdanı Ç ang· 

Su·Liang hükümet merkezine 

yürümek üzere 200,000 kişihk 

bir ordu hazırlamıştır. 

Çin Türkistamndan Baokent, 

Çang-Su-Liang'le bir anlaşma 

yap:nak üzere onun nezdine 
gitmiştir. 

Paris, 24 (Ö.R) - Çinden 

bildirildiğine göre mareşal 

Çang • Sue - Liang hük5met 
reisi Çang • Kay • Şeki Çin· 
den çekil~ceğini taahhüt etmesi 
şartiyl~ serbest bıra ! a ileceğini 

bildirmiştir. Siang-Fuya gelen 

gP.neral Çang· Tin· Ven Nankin 

hükümetine bir telgraf gön· 

dermiş ve asilere karşı askeri 

hareketlerin daha üç gün ta· 

tilini istemiştir. Nankin hükü
meti ancak hava bombardı· 

manlarını durdurmağı kabul 
etmiştir. 

Şanghay, 24 (A.A) - Ho· 
pei siyasal konseyi başkanı ile 

Sangtung valisi tarafından 

gönderilen tamim telgrafların· 

da dahili bir harbın bertaraf 
edilmesi ve Ça!lg· Kay -
Şek'in serbest bırakılması 
lüzumu karşısmda hüküme· 
tin memleket münevverle· 
rini toplanmaya davet ederek 
buhranı halletmek için alına· 
cak sivasal tedbirleri trörüs· 

.11ablle a 

işsizlik, parasızlı~ 
Umumi harpten sonra bütül 

dünyanın başına çöken bu i~ 
kara bela senelerdenberi ortaj 
lığı kas'J) 4cavuruyor. Bunu 
sebebini, ve • daha ne kadaı 
süreceğini bilmı yorum. Yalnı: 
muhakkak ki işsidik ve para· 
sızlık her sahada, her tabaka 
da, her meslekte bütün şidde 
tiyle hüküm sürüyor. 

Biliriz ki çahşmıyanJara ten· 
bel denir. Çalışmak isteyip t• 
iş bulamiyanJara acaba ne isi 
verilecektir? Birçok tanıdık! 
r•mın ağızlarını bıçaklar açm 
yor. Bunlar içerisinde öyleJe 
vardır ki bıçakların bi'e k 
patamıyacağı ağızlarını para 
sızlık sımsıkı kilitlemiştir. 

FiJhakika eskiden de işı1iı 
parasız kalanlar bulunurmuş 

Fakat ya bir kapıya başvurur 
Ya bulunduğu vaziyetten isti 
fade eden gündeliği doğrultur 
muş. Merhum Abdürrahma 
şeref anlatırdı: 

Vaktiv1e Kadıhklar para il 
satılırmış, böyle para mukab 
linde satın aldığı bir mahk 
meye gelen kadı aylarca işsi 
güçsüz kalmış, ne gelen va 
mış ne giden, buna muka 
kadının cebinden her ay kiti 
maaşı, hademe maaşı, mübaş 
maaşı diye bir hayli para çı 

karmış. 
Birgün pençeresinin önünd 

"Bu gidişle encamımız ni 
olacak?,, diye dalgıo dalgı 
düşünen kadı lc.arşıdaki gaıl 
noda iki arkadaşın tatlı ta 
konuştuklarını görmüş. Müb 
şiri yollayıp her ikisini de ç 
ğırttırmış ve ayrı ayrı sormu 

'
1 Sizin birbirinizden alıp vcı 

recegınız, davanız nizaını 

yok mu?,, Tabii her ikisi d 
0hayır,, cevabını vermişler. B 
defa kadı katibine oonmüş: 

"Bu efendılerin birbirleri 
de11 alıp verecekleri olma 
ğına, birbirleri aralarında 
dava ve niza bulunmadığı 

dair birer ilam yaz ve son 
iki arkadaşa: 

" Çıkın siz beşer kur 
ilam harcı,, demiş, ve günd 
liği doğrultmuş. 

Şimdi böyle havadan paı 
sızdırılacak safdiller nerede? 

N. Özeren 
,.... r'Z:/7'.L7~i!T.Z72..Zif:Z7J'!:7.:h7'.ZZ 

IJorsa llaberleri 
Dün Borsada 

Yapalan Satışla 
~ 

uzum 
Çu. Alıcı Fiat 
260 Ü Kurumu 20 50 21 
103 K Kazım 14 14 

99 M J Taranto 15 17 'l 
66 S Emin 17 19 
60 Beşikçi O 17 20 
45 Esnaf Bank 16 875 17 
26 AR Üzümcü14 50 17 
17 J Gozden 13 50 14 ~ 
15 J Kohen 16 50 16 
14 M Z Ahmoet 11 14 

705 Yekun 
378132 Eski satış 
378837 Umumi sataş 

incir 
Çu. Alıcı Fi at 

42 Alyoti bi. 4 375 4 ~ 
Zahire 

Çu. Alıcı Fiat 
130 Buğday 5 5 
326 Susam 17 50 18 
50 ton " 
45 ton Burçak 4 50 4 
75 ba. Pamuk 49 50 

193 ke. palam. 240 450 
48 ba. Yapag 59 59 

Münakalat 
anlaşması 

Berlin, 24 (Ö.R) - Alma 
ya ile Polonya arasında Koı 
dor vasıtasile münakalat • 
)asması yapıldı. Bu saye 



ATINALI "ELEFTEROS ANTROPOS,, GAZETESi IZMIR ŞEHRi 
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• Valimiz bu yazıya cevap verıyor 

-------------------------·----------------------------" lzmir şehrinin 
müreffeh 

nufusundaki 
milletlerinkine 

Uydurma/an pazan Atmalı [!azetenin başlığı 

en 

Atina'da çıkan gündelik kan edilmek gayesiyle buraya 1 etmek ve gönüllere inşirah 
"Elefteros Aotropos,, gazetesi,. yerleştirilmişlerdir. lzmir, lzmir I vermek isterim: 
lzmir muhabirine atfen yazdığı halkmm bünyesindeki artma ! 1936 senesindeki lzmirin ik-
bir yazıda lzmirin büyük bir kabiliyeti ile birkaç sene içinde l tısadi mesai hacmı 1911 
ekonomik ve sosyal sefalet bugünkü nufusun iki katına 1 senesindeki iktısadi mesai 
içinde bulunduğunu, birçok çıkmak yolundadır ve bu ga- hacmına tekabül etınekte-
hastalıkların başgösterdiğini, yeye muhakkak vasıl olacaktır. dir. Bımun manası şudur: 
ölümlerin doğumlardan fazla Bugünkü 170 bin ö1türk-

Bu yazıları yazan gazeteci 
olması hasebile nufusun azal- ten müteşekkil lzmirli dünkü 

kaç yaşında olursa olsun bu 
makta olduğunu, · şehir beledi- 450 bin muhtelif anasırdan 

mesut neticeyi muhakkak sağ 
yesinin fakrı yüzünden lzmirin müteşekkil lzmirlinio işini ba· 

iken görecektir. Yıl sonu ot-
kötü bir vaziyete düştüğünü şarmıştır. 
iddia eden tamamen uydurma mak itibariyle bugünlerde hep Daha açık hesap edersek 
bir mektup neşretmiştir. idarecilerin benim gibi istat s- bir şahıs normal olarak çalı-

tik rakamları üzerinde tetkik- k ·b 2 5 h Dost bir memleket gazetesi- şan ta rı en . şa sın mesa-
nin lzmir hakkında hakikati ifa- ler yapmakta ve yılın blan- isini başa çıkarmış demektir. 
de eden tetkikler yapması bi- çosunu hazırlamakta oldukla- Bu harikulade neticeyi istihsal 
zi ne kadar seviıııdirirse, yalan rını tahmin ederim. Rakam- edecek büyük azme sahip ol-
yanlış neşriyatla sütunlarını larm belagatinden aldığım mak her faniye müyesser ola· 
doldurmaSI da 0 kadar müte- güzel bir net;ceyi size ve sizin maz. Mefer ki, Atatürkün 
essir eder. Yunanh dostlarımı· vasıtanızla bizi sevenlere iblağ idaresinde bir Türk olsun •• ., ........ , ..... 
zın Türkiyenin mes'ut kaJkm- "Ç y ' f 
ma hareketleri üzerinde doğru ingene,, aşar ın mari eti 
haber almaları, ayni zamanda 
dostluklarımıza daha fazla in
kişaf bahşedecek bir unsur 
sayılabilir. 

Yaşar halka bol bol 
eşek eti mi yedirmiş .. 

Adana 
Felaketzedelerine 

yardım 
Adana felaketzedelerine sa

yın lzmir halkınan yardımları 
devam ediyor. Ancak bu mü
nasebetle bir noktaya işaret 

etmek istiyoruz. Hergün Kızıl
ay cemiyetinden aldığımız te
berrü listesinde, Adana fela

ketzedelerine yardım edenlerin 
ekseriyetini mektep talebeleri, 

çocuklar, muallimler ve me
murlar teşkil ediyor. lktısadi 
mıntakanın merkezi olan lz-

mird e birçok varhkh zevat bu
lunduğu muhakkaktır. Acaba 

bu felaket önünde yalmz mek
tep yavruları mı, yalnız mual· 

limler ve memurlar mı acınmış 
ve felaketi bütün genişliğiyle 

hissetmiştir. 

Dün Kızılay merkezine Kül
tür lisesi öğrencileri 5 lira, 

Manisada bakkal Ali 2.50 lira, 
F evzipaşa okulu öğrencileri 

8.12 Jira, lnönil okulu 2 lira, 
Şehit Fadıl oku'.u 4.40 lira, 
Hakimiyeti milliye okulu 8 lira, 
adını verm;yen bir ıat beş lira, 
Alsancak okulu 3.50 lira, Os
manlı bankası memurları 21 
lira, Halitbey okulu 8.01 lira, 
Vali Kazımpaşa okulu 12 lira 
yatırmışlardır. 

Türkofis lzmir şubesi de 

lzmir şehri günden güne 
güzelleşen, iktısadi bünyesi 
kuvvetlenen şehirlerimiz ara
sındadır. Elefteros Antropos'un 
neşriyabna Vali Fazlı Güleç, 
daha ~alahiyettar bir ağızla 
cevap vermektedir. Bu cevabı 

Adana felaketzedelerine dağıt
mak üzere nümune meşherin

deki 26 sandık üzümü teberrü 
Belediye zabıtası suçluyu meşhut corum halinde etmiştir. 

• • 
sevıncı yakaladılar. Yüzülmüş eşekleri musadere ettiler Tirelilerin 

aynen neşrediyoruz: 

V ALiNiN BEYANATI 

"Elefteros Antropos,, gazete
sioio lzm1r hakkında yazdığı 
ve bazı Türkçe gazetelerin 
iktibas ettikleri yazıları oku
dum. Herşeyden önce lzmirde 
milli bünyeyi tahrip edici 
hiçbir sari hastalık olma-

dığmı salahiyetle söylerim. 
lzmirde en son ve en 
büyük nufus kütlesini veren 
mübadele mukavelesinin tatbiki 
bittikten sonra yapılmış 927 
nufus sayımı ile 935 nufus sa

yımı arasındaki fazlalık üze
rinde yapılan ilmi tetkik
lere göre lzmir şehrinin 
nufusundaki artma nispeti en 
müreffeh ve en vehid millet
lerin artma nisbetine muadil 
olduğu anlaşılmıştır. Son gün
lerde lzmir binterlandma bir 
kaç bin muhacir iskan edildiği 
eakidir. Fakat bunlar herhangi 
bir boşluğu doldurmak için değiJ 
sadece asıl memleketlerinde 
içinde yaşadıklara bayat şart
larına UVS?Un şartrar içinde is-

- Baş tarafı 1 itıcı salıitede -
dır. O da kaçak et satanla· 
nn sadece hastalıkh hayvan· 
ları kesmekle iktifa etmiyerek 
çok zamanlar tekaüde sevkedi
len beygir ve eşekleri de ke~ 
serek halkımıza " ucuz et " di
ye yedirmek istemeleridir. 

Belediyenin salahiyettar me-
murlan tarafından yapılan sıkı 
kontroller meydana çıkarmı~
tır ki halkımıza eşek eti satan
lar vardır. Maalesef fakir hal-
kın zaruret ve sefaletinden is
tifade ederek uyuz, hastalıkla 
eşekler kasaplık eşekler hali
ne gelmişlerdir. 

B~lediye takip memurlarm· 
dan Osman, ismet, Ali, Etem ve 
Hdkkı dün Sineldide böyle bir 
hadise ile karşılaştılar. Çinge
ne Yaşar namında bir adamı 
pazardan 75 kuruşa satın al
dığı işe yaramaz hastalıklı bir 
eşeği keserek taze dana eti 
diye mahallelerde satarken 
yakaladılar.Yaşarın evinde yü
zülmüş ve hentiz parçalanmamış 
bir eşek musadere edildi. Me
murların yaptıkları tahkikat 
bundan onbeş gün evvel ayni 
adamın pazardan sahn aldı~ı 

AŞK, MACERA ve ESRAR TEFRİKA No· 29 .. i ..... ~ ........................ YIL .. SCl'tiRft~T 
1 [MJ[S~LJillJ~ 
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ınuınzcetıen çe;İ~~·~·~ ............................ Z.İYA .. NEar·· 
R~bert, tam Edison caddesinden Morg sokağına 
döneceği zaman karşısına kim çıksa b sğenlrsinlz? 

ihtiyar bir kır beygiri de kese· 
rek sattığım meydana çıkarmış 
ve bunu Yaşar da itiraf etmiş
tir. 

Yaşar, ı~esi1en eşef!in sıpa
sını da keserek Seydiköylü 
Mustafaya satmak istemişse de 
kendisiyle uyuşamamışhr. Cür'
etkar suçlu Adliyeye verilmiş· 
tir. Belediyenin zabıta memur
ları, kaçak et c!iye halka ne 
kadar berbat şeyler yediril<li
ğini göstermek için kesilen 
eşeği mahallelerde doJaştırmış
lardır. 

1 ••••• 1' ,,.. 

Hamidenin katili · 
Tepecikte karası Hamideyi 

bıçakla on sekiz yerinden ya· 
rahyarak öldürmekle rnaznun 
marangoz Mehmedin muhake
mesine dün Ağırcezada devam 
edilmiştir. Bu celsede maznun 
müdafaasını yapmıştır. 

Maznuo karısını niçin öldür
düğünü uzun uzadıya izah et-
miş ve hareketinde taammüd 
ve tasmim bulunmadığını, aley· 
hinde şahitlik edenlerin ya'an 
yere ve garazkarhkla şahadet 
ettiklerini söylemiştir. Muha
keme karar için başka güne 
hıra kıfmışbr. 

ye sordu . 
Robert : 
- Haytr ! Dedi. Mektupta 

ne yazıyor .• Sevgili düşman bi· 
ze ikinci bir haber bırakıncıya 
kadar hiçbir yere kıpırdamak 
yok .• 

- Peki, doğru ama, açlık
tan ölecek değiliz ya .• 

- Ha.. Sahi.. Sevgili düş
man kim bilir ne va
kıt gelecek?. Lakin o her şeyi 

Lakin Hardi, bir kerre Ro- b. k d · hesaba katmışbr. Hele ben bir ır ar eşım •.. 
bertin gözünü kadınlardan yıl· Vakit epey ilerlemişti.Uyku- mutbağı yoklıyayım .• 
dırmıştı. Onun için Şirley gibi suz ka!dıkları için ikisinin de Robert aşağı, mutfağa en-
Marlene de itimat edemiyordu. gözlerinden uyku akıyordu.Her diği zaman, hayretinden dona 
Gözünün önünde bütün arka- şeyden f'Vvel dinlenmek ve bu kaldı. Çünki bütün dolap!ar, 
daş!arını birt!r birer resmigeçit mese'e!eri sakin bir kafa ile reçel, tereyağı, keyk, pisküvi, 
yaphrdığı halde, içlerinden halletrneğe çalışmak herhalde sucuk ve daha birçok nefis 
mert ve sözünün eri birini ha- daha iyi olacakta. Çarşaflan gıdalarla doJu idi. Ev hanımlığı 
tırlıyamadı. Bunların hepsi ıüp- yeni takılmış tertemiz yatak- yapmanın sırası gelmişti. Ora-
pe, sa!on çocuklarıydı.. Hem Jarına girdıkleri zaman gün da bu~duğu temiz bir önlüğü 
herkes durup dururken niçin ağarıyordu. takarak faaliyete geçti. Mak-
hayatına tehlükeye atacaktı? ,, "" sadı Hardiye büyük bir sürpriz 
içini çekerek, kendi kendine Ertesi gün ancak öğlene yapmaktı. Elektrik ocağında 
söylendi: doğru uyanabildiler. Karınları güzel bir çay pişirdi ve safon-

Valimizin Ankarada başar
dığı işler arasında Tirelilerin 
çok iştiyakla beklemekte ol
duğu orta mektebe kavuşa
cakları haberi Tirede büyük 
bir sevinç uyandırmıştır. Tire 
parti başkanı, şarbay ve Hal· 
kevi reisi bize bu hususta 
gönderdikleri bir mektupta Ti· 
relilerin sonsuz teşekkür ve 
sevinçlerini bildirmişlerdir. 

Elişleri sergisi 
Ankarada açı!an küçük San'

atlar, ev ve elişleri sergisine 
lzmir vilayetinden gönderilen 
eşyalar orada teşhirden sonra 
iade edilmiştir. 

Bu eserler Milli ikbsat ve 
tasarruf haftası sonu müuase
betile şehrimiz Halkeviode 
açılan yerli mallar sergisinde 
teşhir o:unuyor. Teşhir olunan 
eşyalar içinde alakayı çeken 
güzel ve san'atkarane yapılmış 
bir çok güzel eserler vardır. 

Sergi, şehrimizde büyük 
alaka uyandırmıs ve her gün 
z yaretçi bulmuştur. Bu itibarla 
sergi bir haf ta daha temdit 
edilmiştir. 

bir peçete takıp tıpkı bir gar
son taklidi yaparak yukarı 
Hardinin yanına koştu ve yer
lere kadar eğilerek: 

- Buyurunuz Sa Majeste, 
dedi. Kahvalhnız hazırdır .• 

Bu vaziyet karşısında kah· 
kahalarla gülen Hardi, Roberti 
şaka yapıyor zannetmişti. Fa
kat aşağı indiği zaman, hayret 
etmekten kendini alamadı: 

- Oo.. Bravo be Robert, 
dedi. Nereden yumurtladın bu 
kadar şeyi •• 

Robert gülerek: 
- Ben yumurtlamadım, mut· 

baktaki dolaplar.. Diye cevap 
verdi. 

Büyük bir neşe içinde ma
saya oturarak karıolarını do
yurdular. 

GUzel bir tesadüf 
-8-

Aradan üç gün geçtiği halde 
sevgili düşmandan hiçbir eser 
görünmedi. Artık Robertle 
Hardinio canı sıkı1mağa başla-

l •• 

-AbdUlazlzl~ dlvaneliklerl-
Abdülaziz. kendisini o kadar 

büyük görürdü ki, dünyada 
ondan daha kudretli kimse 
olmadığına kapılmıştı. Hatta, 
adınan (A:ıiz) olduğunu buna 
büyük bir bürhan sayan diva
necik, Mahmut Nedim paşa
nın dalkavukluğu ile, guru
runu, kibrini arttırmış, ls
tanbulda ve Anado!uda (Aziz) 
adında hiçbir kimsenin hu
lunmamasanı, ( Aziz ) adlı 
adamların adlarını değiştirme
lerini, doğacak çocuklara (Aziz) 
adı verilmemesini ferman (!?) 
eylemiş, dairelere kazara, (Aziz) 
adı ile bir istida verilecek olur
sa, istida sahibinin işi görül
miyerek adları değiştirilmişti. 

Hele onun huzuruna çıka
caklarm vay haline.. Mutlaka 
üç defa yer öpülecek.. Padi
şah iiç defa eteklenecek ve 
elpençe karşısında divan du· 
rulurken, hatta yan gözle ol
sun yüzüne bakılanyacaktı •• 

Rivayet edilir ki : Bir defa, 
onun huzurunda, şaşırıp iki 
defa yer öpen bir zavalbnm 
bağrına tekme atmış •• Bu tek
me ile kalkan biçare yüzüne 
hakta diye beynine dehşetli 
bir yumruk indirmiş... Gerisi 

ne oldu .kimbiJir bu adamın •. 
Onun, şu divaneliği de tari

he geçmiştir: 
Abdülaz;z, şatraoç oyununa 

çok meraklı idi. 
Şatrancı da eo Eİyade Abra

ham ( 1 ? ) Paşa ile oynardı. 
Abdülizizio şatranç ustası olan 
Abraham paşa bir gün saray
da onunla karşı karşıya şatranç 
oynarken, Abdülazizin tedbir
siz bareketlerile oyunda sıkı!J· 
tığmı farketmiş, buna rağmen, 
ona müsait davranmış ••• Fakat 
Aziz oyunun şarboı aşıp, key
fi mayeşa şatranç taşını kul
lanmağa başlayınca paşa: 

- Bu oyunda yoktur ! Şöy
le olması lazımdır l Diye tarife 
kalkışırken, Aziz birdenbire 
hiddetlenerek şatraoç tahtasını 
kaptığı gibi, Abraham paşanın 
kafasına yallah ôiye dehşetle 

indirdikten sonra, 
- Oyun işte böyle olur, 

bana mı akıl öğretiyorsun? 
demiş •• 

Acaba; o çetin şatranç tah
tası başmda paralanan Abra
ham paşanın kafası ne kadar 
kalmdı ki buna tahammül etti •• 

Nakleden 
TOKDIL 

Talebeler şikayet ediyorlar 

Kız lisesinin kaloriferleri 
neden yanmıyor? 

Maarif Vekaletinden istenjlen 
tahsisat henüz gelmemiştir 

Okurlarımızdan aldığımız 

mektuplarda, bin beş yüze ya
kan talebesi olan Kız lisesinde 
kaloriferlerin yakılmamasından 
şikayet edilmektedir. Bilhassa 
burada leyli olarak klzlan 
bulunanlar, bu kış mevsimin
de mektebin teshinsiz kal-
masını, kızlarının sıhhati na
mma endişe ile karşıl:ıdık
Jarını bildirmektedirler. 

Aldığımız ma~ümata göre, 
Kız lisesinin kalorifer tesisatını 

işletmek oldukça masrafla bir 
İş olduğundan mektep müdüri\ 
vekalete müracaatle tahsisat 
göndermesini istemiştir. 

Günler geçtiği haJde vekalet 
istenen tahsisatı henüz gönder· 
memiştir. Bu mevsim sıhhat ba-

kımından lzmirin en nazik 
mevsimlerinden sayılabilir. Ve
kalet bir an evvel bu tabsisab 
göndermeli ve kız lisesi tes· 
hinsiz kalmamalıdır. -···· Amerika hariciye nazırı 

- Baştaıa/ı I inct sahifede -
aksi tesirleri duyulacağını kay
detmiş ve Amerikanın verdiği 
misali dünyanın diğer kısım
larının da takip etmelerini te
menni eylemiştir. 

ve sa'.ondaki kütüphane ne 
kadar zengin olursa olsun, 
hareketsiz ve renksiz yaşamak 
ikisine de ağır geliyordu. Bir 
sabah, pençerelerden içeri do
lan güneşin güzelliğine daya· 
namıyau Robert: 

- Her ne olursa olcıun ben 
dışarı çıkıyorum, dedi Böyle 
güzel bir havada oturmak 
olur mu? 

Hardinin ısrarlarına rağmen 
şapkasını başına geçirerek so
kağa fırladı. Tam Edison cad
desinden Morg sokağına dö· 
neceği zaman, karştsma kim 
çıksa beğenirsiniz? Marlen,. 
ikisi de şaşırdılar.. Bilhassa 
Marlen sevincinden deli gibi 
olmuştu. Robertin üzerine atı· 
larak sarıldı ve: 

- Oh, dostum, dedi. Seni 
gördüğüme ne kadar memnu· 
num bilsen ?. Lakin aşkolsun 
doğrusu.. Sana o kadar dar
gınım, o kadar dargınım ki, 
yüzüne bile bakmamaya yemin 
etmiştim ama, seni görünce 

Hull rahatsız olduğundan 

hitabesi Vals tarafmdan hazır 

bulunmuştur Birleşik Amerika 

hariciye nazırı şahsen içtimada 

hazır bulunamamıştır. 

Robert sordu: 
- Kız senin ne işin var bu

rada? 
- Ne işim mi var? O suali 

evvela sana sormaJı, ya senin 

ne işin var? insan Mişigandan 
ayrahrken Marleni görmeden 
kaçar mı ? 

- Vallahi kusura bakma, o 
kadar acele oldn ki ancak bir 
mektup yazabildim. Mektubu
mu aldın değil mi? 

- Aldım, fakat öyle üzül
düm, öyle üzüldüm ki .. Şırley 
gitti, sen de kaçho .. Bakhm ki 
koca ta~il yalnız geçmiyecek, 
babamdan iz;n alarak buraya 
Şirleyin yanına geldim .• 

- Ne vakıt? 
- Bir hafta oluyor. Lakin 

sen ne vakıttanberi buradasın? 
Robert ne cevap vereceğini 

bir türlü kestiremedi. Şimdi 

Şirley de Robertin Şikagoda 
olduğunu öğrenecek ve kendi
sini aramadığı içi11 khnbilir ne 
kadar darılacaktı .. - Ah bir kardeşim olsaydı.. adamakıllı acıkmııtı. Hardi: daki masayı büyük bir ihti· 
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Pariste mühim görüşmeler 

lvon Delbos Alman 
sefiriyle mülakat yaptı 
Almanyanın ispanyaya asker ispanyada 20 bin Alman askeri var 
gönderme~e~ talep edildi. ~~~~~~~~~-ı~~~~~~~~~ 

o.-::a:"'':..'k:.:::-.e 1 Iİ'~ ~~':.:: baka••" Almanların asker sevkiyatı devam ediyor. Asiler 
bunlar ara1anda Almanyanın bir bllkllm verilae, mafrit cere• N ld •• k kl•fi • k b 1 d•ı 
lıpa~y~d· mtldahale~·· ka~'iJ" yanın .~aha. kunıetli olduğu oe e mutare e te 1 nı a u etme ı er. 
yen ıçtınap etmelen Gzennde ıanılabılir. Zira bu gazetelerde 
ısrar etmiıtir. general F ranko lehindeki te· 
Diğer taraftan Ingiliz gaze• veccübler ber zamandan daha 

teleri müttefikan Almanyayı kuvvetli ve açık olarak kendini 
bir mesuliyet kabul etmek göstermektedir. Gazeteler Fran• 
mevkiine koymakta ve gerek sayı, Almanyanın ispanyada 
ispanya meselesinde, gerekse müdahale etmemesini istediği 
umumi sulh meselesinde açık için, kendine ait olmıyan bir 
bir vaziyet almasını istemekte· işe karışmakla itham etmekte 
dirJer. lngiliz gazetelerinin ve diğer taraftan - bazı Fran• 
müşterek tezi şudur ki: Alman• sız gazetelerinin neşriyatına 
yanın ekonomik vaziyeti çok dayanarak-Fransanın kendisinin 
gergindir. O kadar gergindir ispanyada müdahalede bulun-
ki Almanya çıkmazdan kurtul· doğunu iddia etmektedirler. 
mak için kanlı bir sergüzeşte logiliz telkinlerine gelince, 
baş vurmak istemezse beynel- gazeteler bu teklifleri de yllk-
milel iş birliği yoluna girmeye sekten karşılamakta ve şu 
mecburdur. Almauya bu suretle mukabelede bulunmaktadarlar: 
yapacağı siyasi tavizler muka- "Almanya bir sadaka mukabi· 
bilinde hariçte müessir bir linde kend ni satmıyacakbr." 
ekonomik yardım bulabilecektir Bu neşriyatı, bilhassa Alman· 

Umumi kanaat şudur ki, Al· yanın hummalı aıkert hazırlık· 
manya lıpanyada miidabale Jarı dOıilnOlilrte, cesaret ve· 
fikrinden ve oraya askeri kıt'a· rici mahiyette değildir. 
lar göndermek niyetinden vaz- Fakat lngiliz ve Fran11z ma• 
geçerse ve eğer Lokarno kon- hafili vaziyetin Alman guete-
feransının mukaddeme olacağı leri tarafandan ıanıldığı kadar 
büyük Avrupa sulh müzakere· baıit olmadığını kaydediyorlar. 
sine iştirike razı olursa, silib· Buolann mütalaası ıudur : Al· 
lanma yarışını durdurur ve di- manlar ekonomik vaziyetlerinin 
ğer devletlerin de durdurma- gittikçe daha az dayanabile· 
larma imkAn verirse, ne Fran- cek bir şekil aldığını ve kat'i 
sa, ne lngiltere ve ne de Ame- bir karar istilzam ettiğini bili· 
rika ona ekonomi sabaıında yorlar. Vakıa, bir sergüzeşt yo· 
mUessir bir yardım vermekten lunda bu güçlüklere çıkar yol 
çekinmiyeceklerdir. lıte 48 sa· aramak klasik bir usuldür.Fakat 
attenberi bütün lngiJiz gazete· Almanlar yine bilirler ki Fransa 
leri Almanyaya kartı ba liaa· ve logilterenin birleıik cephe· 
nı kullanmakta ve ıunu da te· sine karf1 tahrik edecekleri 
min etmektedirler ki, Alman bir sergllzeıt harp ve netice 
sefiri Von Ribbentrop Hitlerle itibarile Almanyanm hezimetine 
gör!işmek üzere BerJine hare· dayanıcakbr. Bu itibar ile in· 
ket etmek llzere iken kendisini giltere •e ltalya arasında, ferd'i 
kabul eden hariciye nazın olarak ta Fransa ve ltalya ara· 
Eden de ona ayni ,eyleri s3y- sındaki mukarenet Almanları 
lemiştir: endiı~ye dtlıürmektedir. Zira 

Almanya, lngiltere ve Fran- dayanabilecekleri biricik müza· 
aanın kendisine ıorduklan Acil bereli de kendileri için şüp· 
ıuallere cevap vermek zarure- beli kılmaktadır. 
tind~dir. Buna herkea kanidir. Diğer taraftan ltalya lapan· 
Fakat bu cevabın ne olacağını yada müdahalesini keserse Al· 
şimdiden tahmin etmek imkln· manya bu sabada yalnız kala-
ıızdır. Herhalde yarın Berlinde cak ve vaziyeti çok zayıf ola-
Hitlerin baılıca iş arkadaılan caktır. Bundan dolayı Hitlerin 
arasında çok mühim müzake- hiç olmazn g8r8nUşte, ln~riliz 
reler olacaktır. Neticenin tim- telkinlerine itilAfci bir cevap 
diden tahmini milmklin olma- vermesinin mtlmktın olduğu fı· 
mcıkla beraber Almanyada va- sıldanıhyor. ispanyaya gelince 
ziyeti takip eden lngiliz mllşa- bu noktada bir tahminde bu-
bitlerinin fikrince Alman hü- lunmak mümkün değildir. Bu 
kümet mabafilinde iki cereyan mesele umumi sulh tesviyesine . 
vardır. Bu cereyanların birisi bağlıdar. Almanyanın Temmuz ı 
müfrit kararlara doğru temayül aymdanberi müzakere mevzuu 
etmekte, diğeri ise itidal tav- olan Lokaroo konferansına i•tira-

Diye Afyon karabiaar tara• larken o havalinin dağlaranda 
f1Da yürüyüş yapmııh. Küçük sık sık g8rtllen kaya inlerin-
Çavuı paıa çok müteyakkız den birisinde -ak ak canlı bir 
bir yürüyOıle ilerliyordu, Ha şeyler belirdi. 
şimdi şuradan, ha timdi bura- Önden giden askerlerden 
dan çıkacaklar cvhamile etraf- bunu g3renler: 

larım kollıya kollıya ve bu - Cin, ıeytan ilsttıne çıktık! 
kollamanın icabı askerleri da- Döniln geriye, iblis okuyunl 

ğınık bir halde hayli ilerle- Feryadile dehıetli bir panik 
ıoiılerdi. yapblar. Önden gelen bu pa· 

Ortalıkta bir şey yoktu. Kü· nik arkadaki taburu sarstı ve 
çük Çavuı, gelen fermanın heyahey, feryat içinde: 
ve evvelce yapılan fikiyetin - Cinlerin uğrağına ayak 
Afyon Karahisar semtini g6ı- basmııız, bre medet! 
terdiği için Kütahyanm cenu- Niralarile dolu dizgin geri 
bunda kestirme bir yol lizerin- döndüler. 

Kadikı 24 (A.A)- 21 teşri
nisanide 9000, 26 teşrinisanide 
10,000, 6 kAnunuevvelde 600 
Alman gelmiştir. 

Bu kuvvetlerle beraber 42 
milimetrelik toplarla Junker 
sisteminde 26 tayyare de gel· 
miştir. 

Ayni mabafil Barselooun ab
lukası münasebetiyle Admirante 
Cervantes kruvazörünün ayni 
zamanda üç muhtelif noktada 
görünmüş olduğunu ilAve et· 
mektedirlcr. 
iT AL YANLAR ÇEKlLIYOR· 

LAR MI? 
Londra, 24 (A.A) - Havas 

Ajansının iyt malümat almakta 
olan mabafHden öğrendığine 
göre ftalyanların general Fran
konun hikimiyeti altmda bulu-
nan araziden yavaı yavaş çe- 7ayya1e bombardıman/an kaJşı..,ında Madıiditı f{ta/lı islasronıa11nda sıgınarı ha/km feci monza1ası 
kilmektc olduklarını, Almanla- daba mlleasir olduğunu beyan yonaliıtler bunların iıtedikleri- bir tek kurşun atmamağı taah-
rın iıe boyuna ispanyaya kov· etmektedir. ni bildirmelerine mllaaade edin- hnt ederiı. Bu teklif nasyona· 
vet sevketmekte bulunduk· MÜTAREKE TEKLiFi ce, miliıler hulisa olarak ıunları list hattında tebessllmlerle kar-
larını, general Frankonun bay- Roma, 24 (Ö.R)- Salaman- !!Öylemiılerdir: "Noel yortuıu şılanmış ve kumandanlığa bil-
rağını taşıyan birçok ecnebi gadan bildiriliyor: Guadarama mUnasebetile iki gllnliik bir dirileceği haber verilmiştir. Fa-
harp gemilerinin Baraelonun cephesinde milisler beyaz bay- mlitareke yapmamızı ister mi· kat şimdiye kadar nasyonalist 
ablukasına iştirik etmekte ve rak saliayarak siperlerinden siniz? Eğer bu teklifimiz kabul kumandanlığının bu teklifi ka-
bu ablukanın ecnebi memle· çıkmışlar ve birşey söylemek edilirse biz kendi hesahımıza bul edip etmediği belli olma-
ketlerde zannolunduğundan çok istediklerini anlatmışlardır. Nas- bu müddet zarfında size karşı mıştır. 

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

Eski reisicumhurun yazısı Hariciye Vekili geliyor 

"Her rejim intihar su
retiyle telef olur .. ,, 
Pıris, 24 (Ô.R) - " Ere NouveJle 11 gazetesinde lspanyamn 

eski cumhurreisi Aleala Zamora lsoanyol dramının sebeplerini 
araştırmakta ve ıunlan yazmaktadır: 

Her ıiyaıi rejim intihar suretiyle telef olur. ispanya bunun 
ioandırıcı bir misalini vermektedir. ispanyada kanunu esasili 
cumhuriyet, biri kızıl, diğeri kara iki diktatörlUk arasanda can 
çekiımektedir. Ancak fevkalade bir tesadüf ve bir mucize onun 
ölmesine mini olabilir. lrticaın geri gelmesini kolaylaıtaran müfrit 
demagoji eaeridir. Bu müfritlerin gözünde ıiyaaet rakipler için 
şahsi istismar sahasıdır ve otorite de hllkümetin aczinden ve 
hareketsizliğinden ibarettir. 

....................................................................................... 
ke temeyül edeceği,batti Fransız edemiyeceği bir var.iyet alması 
.. Sovyet pakbnı da bazı şart- mümkündür. 
larla kabul edeceii Londrada Şimdiki halde ahvali cansız 
'ciddi olarak söylenmektedir. görmek icap eder. Almanya-
Fakat bu haberin ihtiyatla 
kabulü lazımdır • Zira Lu mn dörtyol ağımda olduğu ve 
hususta müsbet hiçbir ema- herhalde yakında obstruksiyon 

vaziyetinden çıkarak sarih bir . re mevcut değildir. Hitlerin 
tavır takınacağı inkar edilcbu yolda bir manevra yapması 

ve halledilmez mahiyette olan mez. Bu sarih tavır Avrupa 
müstemleke meselesini ortaya sulhu için ya iyi veya kötü 
atması veya Fransız - Sovyet olacaktır. Ôoümüıdeki hafta· 
paktına karşı ne Fransanın, lar içinde Avrupa siyaseti için 
ne de So,yet Rusyanm kabul kat'i bir devre açılacakhr. 

- Yahu ! ne diye kaçıyor
sunuz? durun beyyy 1 söyle be 
adam ne demeye kaçıyorsunuz? 

Soluk soluğa meram anlatan 
kaçkın: 

- Paşam 1 Cinler, Şeytanlar 
var .. 

- Nerede? 
- Ben gözümle gördüm ! 
- Nerede be herif nerede? 
Arkasına döoüp uzakta bir 

kayayı iıaret eden kaçkın: 
- Nah 1 Paıam ! Orada ! o 

kayalarm üıtllnde ! 
- Ne vardı? ne göidün? 
- Şey, işte · birteyler gör-

dük. • 
Küçük Çavuı paşa herife 

dehşetli bir tokat attı. 
-Behey ıeraeml Akhnı baıı

na topla! Söyle bakayım, yoksa 
şurada boynunu alırım, dedi. 

T okab yeyip aendeliyen as
ker, kUçük ÇRVUfUD ayaklarına 
kapandı: 

- Söyle bre? 
- Efendi hazretleri! .. Ah!O 

ne hayalet! Dilim tutuldu. 
- Getirin şuna bir ıul 
Paşanın yanında kelan'ardan 

bir hademe hemen bir su sun· 
du, suyu askerin ağzına daya
dılar, lıkar lık1r içen asker son 
yudumundan sonra: 

- Papl .Şeyi Gördük işte 
cın, şeytan glSrdük. 

- Anlat! 
- Sizden önce gidiyorduk. 
- Belit 
- Etrarı keşfedip tararken 

şu kartıki tepenin kayahkla· 
rında beı on hayalet belirdi. 

- E? 
Herif daldırmış, kime söyle

diğini bilmez bir halde gözle
rini d6rt açıp heyecanla: 

- Ondan sonra ef cndime 
söyliyeyim, bu hayaletler bem
beyazdı. 

- insan mı idiler! 

Paris Büyük Elçimiz he
yetimize ziyafet verdi 

Paris 24 ( Ô.R ) - Tilrkiyeoin Paris Büyük eJçiıi Suat Da· 
vas, Hariciye Vekili Tevfik R6ştü Arasla Türk heyetinin diğer 
azası şeref~ne bir öğle ziyafeti verdi. Tiirkiye Hariciye vekilinin 
bu akşam Ankaraya müteveccihen Paristen aynJması muhtemeldir. 

· Şark demiryollaı·ı nı u ka velcsi 

Vekiller heyeti gözden 
geçirdi, tasvip etti 

Ankara, 23 ( A. A ) - Nafıa vekileti ile Şark demiryollara 
şirketi delegeleri arasında imtiyazın devri ve mevcudatın satan 
alınması huıuıunda cereyan eden müzakere neticesinde hazır· 
laomıı olan itilaf mukavelename~i bugDn heyeti vekilede müza· 
kere t:dilmiş ve hututu e~asiyesi itibariyle tasvip olunmuştur. 

Kızıl ordu kadın muharipler kongresi 
Kremlin sarayında toplanmıştır 

Monkova, 24 (Ö.R) - "Tass,, Ajansı bildiriyor; Dün büyük 
Kremlin sarayında Pan • Sovyetin Kızıl ordu kadın muharipler 
kongresi toplanmıştır. Stalin, Molotof, Kalenin, Voroşilof ve daha 
birçok hükümet erkanı içtimada hazır bulunmuşlardır. Milli mü-
dafaa halk komiseri Mareşal Voroşilof bir nutuk söyleyerek 
Sovyet kadınbmnın memleket müdafaasındaki büyük rollerinden 
takdirle bahsetmiıtir. 

bağırdı, amanın bakın şeytan
lara dedi, baktık, kayanın üs
tünde beş on beyaz hayalet 
gördük. 

- iyice fark edemediniz mi? 
- Ben arkaya kaldım, hepsi 

korkup kaçtılar, lakin ben de 
en son gözümü dikip de ka· 
yanın meceneıinde kıpırda

nan bu beyaz üstltıklü ha
yaletleri g6rünce cin, şeytan 

olduğuna fikir verdim .. 
- Nasıl adamlardı? 
- Ne bileyim ben, üstlerin-

de beyaz gömlekler vardı, ba
cakları topuktan açıktı, ayak
larmda lapçinkı vardı, boyuna 
el kol sallayıp vayl vayl vay!, 
nay! nay! nay! hay! hay! hay! 
diye bir sürü karma karışık 
ses çıkarıyorlardı. 

- Hepsi bir mi ? 
- Evet paıaml 
Henüz evet paıam ıozu as

kerin ağzından çıkarken paşa· 

çıyorsunuı! imdat .. 

Fakat bu sesin geldiği ta
rafa bakan asker imdat diye 
bağsranlardan birisini görünce: 

- Ha! aman! amanın! ama
nın paıam! koş cin bastı orta
lığı! 

Dive delicesine kendisini 

kaptı koyuverdi. Koşmağa bat
ladı. 

• .. . 
Kahrcıoğlu Hendekliovas1na 

inmişti. 

llkın taraflarında bir tepenin 

üstüne göÇen efe kafilesi, te
penin üstüne dumanı göklere 

aian bir ateş yakmışlar, etra· 
fana toplanıp, oynaya, zıplaya 

keyfediyorJardı. 

Gece hayli ilerlemişti. 

Katarcı oğlu arkadatlanndan 
ayrılmıı, bir kayanm üstünden 

- Affet, den ilerlemiıti. Küçük Çavuı bu heyecanı 
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Hap! Ne gezer! Biz far- nın arkasından karııık bir fer- aşağıdaki köye gözünü dikmit. 
ea.nlri hir.-v h.-lrlivnrd11 
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üdahale devam ediyor 
ispanya harbı vrupa harbı olacak 

"Bizim gibi ınemleketler için bir harp teblükesi çıkarmak tasav- Almanya bu tehlükeyi hissederek ispanya hnrbıııın heyneJınileJ 
v ır <~ ilemez. akat tcblüke ihtiınalini fikrimizden çıkaramayız.,, 1 

bir şekil almaması için sarfediJen gayretlere iştirak edecek •.• 
Paris 24 (Ö.R) - Paristeki bir harp teşebbüsünü ve mes- Paris, 24(Ö.R)· 

lngiliz ve Amerikan gazeteci- uliyetini Fransanın yükJenmesi Öğrenildiğine gö-
Jeri tarafından verilen ziyafet- hatıra gelebilir mi? r~ Berlinden Pa-
te Anglo - Sakson gazeteciler Avrupada Fransadan ne olur- tıse dönen Al-
k · · s· p F ı· manya sefiri, ha-urumu reısı ır ercy 1 ıps sa olsun korkulacak birşey 
Blum hükümeti tarafından Fran- riciye nazarı Del-

fi anın 
o lan diğer bir millet var mı? d 

refahı ve su.b lehinde liosu ziyaretin e 
Bizi tanıyanlar, aramızda yaşı- hükümetin Lond-

sarfedilen gayretin bazı Fran
sız gazt.telerinden daha doğru 
olarak lngiliz ve Amerikan ga
zeteleri tarafından takdir edil-
diğini söy.emiş ve Blum ceva
bında demiştir ki : 

yanlar için bu gibi faraziyeler ra komitesince 
abestir. Aynı b .. I, yalnız bizden hazırlanan kont-

büyük bir Olcyaıms ve daha rol planına ve Is· 
birçok şeylerle ayralmış olan paoya dahili har-

Amerikan demokrasisi için de- bıom beynelmiJel 
ğil, ayni zamanda lngiliz de· bir harp şeklini 
molcrnsisi için de varittir. Bizim 
gibi memleketler için bir harp 

almaması için sar

f edilen gayret -

- Kendi yaptığımın hakemi 
olmak bana düşmez. Fakat 
şurası doğrudur ki yarın biz 
hükümet mevkiinden çekile
cek olsak, lngiltere ve Bir
leşik devletlerle münasebet
lerimizi mesela bir sene evve
line nishetle daha ziyade kuv
vetlenmiş olarak bırakacağız. 

Eserimizin Anglo - Sakson 
matbuatmda bazı Fransız ga
zetelerinden daha iyi takdir 
edi!mesine gelince; bu da doğ
rudur Fransayı tanırsınız. Bi
lirsin"z ki, hususi ve bazı ba
kımd2n garip bir memlekettir. 
Burada ihtilalci cereyanlar ya
nında çok muhafazakAr cere
yanlar da vardır. Hatta bazı 

siyaset adamları hayatlarının 
birinci kısmını ihtilalci olarak 
başlarlar. ikinci kısmını muha· 
faıakir olarak bitirirler. Bizim 
burjuvalarımız ve patronlarımız 
ihtilal fikirlerile anana esasla
ram kAfi derecede imtizaç etti
rememi~lerdir. Halbuki Ang!o 
Sakson burjuvajisi, idare sınıf
ları, iş adamları daha azim· 
kir ve atılgan oldukları için, 
hakiki ihtilal fikri demek 
olan yenilik ruhile muhafa
zakirhk ruhunun imtizacında 
daha ileri gitmişlerdir. Sizin 
memleketlerinizde herhangi 
bir değişiklik daha az endi· 
şe uyandırır, zira her fert 

kendi şahsi hayatında bile 
büyük değişiklikleri kabule 
hazırdır. Bunun içindir ki bizim 
başarmak istediğimiz eseri siz 
daha iyi anladınız ve lngiltere 
ile Amerikada teveccühle kar
ıılanmasına seLep oldunuz. iyi 
gördünüz ki bizim hükümetimiz 
bir demokrasi bükümetidir. Ve 
onun iktidar mevkiinde olması 
beynelmilel demokrasi için bir 
muvaf ı akı yettir. Sizler, ek "eri
ya yanlış hisler uyacdırmış 
olan, ha lk cephesi formülünün 
nasıl inkişaf ettiğini biliyorsu
nuz. Bu, miJletimizin bazı te
şebbüslere karşı kendiliğinden 
bir reaksıyonu olmuştur. Zira 

tehlükesi çıkarmak tasavvur 
edilemez. Fakat ahval öyle· 

lere iştirak az- 15panya sula11ndaki l(önl[!sbng luuvazöıii bu Alnır.n 

fıansız baş11tkt1i Lt'Oll ı:.tllnz 

bu teşebbüslerde devam et
seydi ve muvaffak olsaydı 

Fransa otoriter ve totalıter 

devletler sırasına girecekti.Ge

çen intihabat Fransanın bizimle 
sizin aramızda müşterek olan 

aoanalar1 muhafaza etmek az
mini göstermiştir. 

Müşterek diyorum, zira Fran
sız ihtilali Amerika istiklal 

barbmdan ve lngilterede meş
rutiyet rejiminin tesisile neti· 

celenen uzun mücadeleler sil
silesinden ayrı ayrı tetkik edi-

lerek anlaşılamaz. işte Fransa 
bu ananayı müdafaa etti, bi-

zim müşterek mazbariyetimizi 
tehlükeye düşürmek istemedi. 

AVRUPA SULHU 
Avrupa sulhunu korumak 

için yaptığımız gayretleri tak· 

dirle aomanızdan mütehusis 
oldum. Bu sahada da sizler 

ve bizler mutabıkız. Ne lngil
tere, ne Amerika, ne de Fransa 

barbın mukadder bir şeamet 
oldugqna inanmak istemezler. 

bu tehlükeyi bertaraf etmek 
için hepimiz gayret'erimizi ge

nişletmek azmindeyiz. Siz F ran• 
sayı bilirsiniz, sulha daha bağla 
bir millet tahayyül edilebilir mi? 
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en mes'ut dakikalarında bile talilerlnl erkeklerlnln 1 

talllerlnden ayırmak istiyorlar 

- Ben de Rüstem bey, ben 
de senin bu kadar güzel ve 
kuvvetli olduğunu bilmiyordum. 

- Fakat yüreğimi yakan 
ateşin bir de kapkara yeri var
dır. Onu bana açmazmısın .• 
Bana, beni sevdiğini, yalnız be
nim için yaşıyacağıoı söylemez 
misin? 

- Türk kızı böyle konuşur
sa ayıp olmaz mı, Rüstem bey .• 

Rüstem hey Semi-Hanın b iç 
beklemediği bu cevabtndan 
fena halde içlenmiş ve boy-

, .. , ••AH ,... 

vetli akıocı beyi ufukları seyre
derken bir gün he;halde Se
mi-Hanı yumuşatacağını ümit 
ediyordu. Dağların ve kayaJa-

rın mağ.üp edemediği genç 
km, mütevazi aşkıyle sarhoş 
etmeğe başladığını anlıyordu. 

Fak at, netice tahmin edildiği 
halde neden şimdiden bunu 
sevdiği insana kabul ettiremi
yordu. Bir erkek için bu da 
bir zaf sayılamaz mıydı? 

Semi-Han, Rüstem beyin en 
daJgın ve düşünceli dakika-

dir ki bir tehlüke ihtimal ve 
imkanını fikirden büsbütün 

çıkaramayız. Bunun önüne ,:?CÇ

mek, bunu bertaraf etmek, her 

şeyi yapmak azmindeyiz. Bu 
an de ilk önce milletlerimiz ve 

sonra hükümet1erimiz arasın

daki en hakiki bağ belki de 
budur. 

GÜÇ SAATLER 
Sizler ve bizler altı aydan• 

heri güç saatler geçirdik. Bir 
an oldu ki Fransada ciddi ka-

rışıklıklardan korkuldu. Fakat 
sizin sayenizde şimdi bütün 

dünya bilir ki, her adımda 
bir kan deryası içinde mu· 

vazenesini kaybetmek ve her 
köşe başında bir barikada 

çarpmak tehlükesi olmaksızın 
Fransaya gelmek mümkündür. 

Belki birkaç aya kadar Fran
sada, diğer herhangi bir mil
letten imrenecek bir nokta 
kalmıyacak surette, milli vifak 
ve sükun hasıl o'acaktır. Fran
sadaki işsizler diğer büyük sa
nayi memleketlerindekı nisbet· 
ten fazJa değildir. 

Bf!n hükümet reisi olmadan 
önce gazeteci idim. lntikalsiz, 
bir meslekten diğerine geçtim 
ve muhtemel ki yine intikalsiz 
diğerine geçeceğim. Gerek hü
kümet reisi olarak gerek ga
zeteci olarak gösterdiği

niz teveccühü daima minnetJe 
hatırlıyacağım. 

Kiralık hane 
Doktor Mustafa Enver cad

desinin denize nazır bir yerin
de beş oda ve asri konforu 
havi bir ev kiralıktır. Taliple
rin hergün saat onaltıdan on 
sekize kadar Yeni Asır idare· 
hanesine müracaatleri. 

5-5 s. 4.5 

dalmıştı. Rüstem bey muhak· 
kak ki, bir genç kız kalbinde 
fırtınalar koparacak kadar gü
zel bir insandı. Çelik bakışlar1, 
geniş omuzlariyle ne kadar 
arzu veriyordu. Şimdi kalbinde 
küçük bir yerin ince bir bur
kuntu ile acıdığını ve : itiraf 

et, çekinmeden itiraf edecek- · 
ıin; dediğini işitir gibi oluyordu. 

Her genç kızın hayataoda, 
hiçolmazsa bir defa olsun kal
bini saran bu ses nekadar da 
cazipti. Semi - Han neden çe· 
kindiğioin pek de fark nda 
değildi, Hiç ümit etmediği bir 
şekilde, büyük bir cesaretle, 
yaoıbaşında duran insanın sert 
ve kuvvetli elini tuttu. 

Rüstem bey, bu beklenmi· 
yen temasla derinden derine 
sarsılmış, daha doğrusu heye· 
c:anlanmıştı. Deruni bir 
kuvvet onu. yanındaki insanı 
sarmıya teşvik ediyor, fakat 
er kekliği ve askeri k şerefi 
Luna mini oluyordu. 

mini tekit etmiş· tayyausi ve tavyaıt/tte karşı toplar 

tir.Almanya kont-
rol formülünü kabul etmekte, 
ancak tayyare satışları hak
kında teferruata ait bazı ihtıraz 
kayltleri serdetmektedir. 

Paris 24 (Ö.R)- .. Humanite" 
komünist gazetesı Marcellachin 
imzas!y'e komünistleri bu ak
şam k1ş Ve!odromunda yapıla
cak içtimaa davet ettikten 
sonra ilave ediyor: 

.. Bu noel gecesinde topla
nacak insanların bütün düşün
celerini Madrid, Endülüs ve 
Asturyaya çevirmemeleri imkan 
sızdır. Orada kahraman müca
bitl~r medeniyeti ve terakkiyi 
kurtarmak için çahşmaktadır
lar. 

"Republik., gazetesi .. Ec:ho 
de Paris" de Kriliain ispanya
da Franko lehinde müdahale 
isteyerek mürh:cilcrin emelJe
rini açığa vurmuş olmasma 
teşekkür ediyor. "Birtaraftan 
Franko tuaftarları seslerini 
yükseltiyor, diğer taraftan ko
münistler Hitler aleyhtarı ol
duklarını ilan ediyorlar. Bize 
gelince ne oyuz, ne ol Biz sa
dece Fransırlarız.,, D yor. 

''Oeuvre,, gazetesinde Alb 
Bayet yazıyor: Ayrupa.ya sulhu 
vermek için Fransa lngiltere 
ile ç;tlışmalıdır. ispanyada 
müdahale durmalıdır. Fakat 
bunun neticesi ne olacak? Harp 
mı? Hayır, sulh! Harp, içtinabı 
imkansız bir şey olacaktır, 
ancak Almanlar lspanyol 
Fasında ve ispanyada yer
leş rek Fransayı muhasara 
altına alırlarsa... Fakat Fran
sa ve lngiltere Almanyaya 
ispanyaya elkoymasana müsa
ade etmiyeceklerini açıkça bil· 
dirirlerse Hitlerin manevraları 
temelinden sarsılmış ve sulh 
kurtarılmış olur. Serbest mil· 
Jttlerin birliği Allahvere, bu 

sürmedi. Çin geceleri kadar 
karanhk ve siyah gözleriyle 
Semi • Han 'ın gözlerini aradı: 

- Semi - Han, dedi. Söyle 
bana.. Ben, daima senin has
retini mi çekeceğim. 

- işte yanmdayım ya .• 
- Yanımdasın ve bana um-

manlar kadar uzaksın,. 
- Yakın olmam için ne 

yapmalıyJm Rüstem bey .. 
- Seni sniyorum Semi-Han. 

- Ben de Rüstem bey. 

• • • • • • . . . . . . 
- Rüstem bey •• 
- Söyle Semi-Han? 
- Hava kararıyor. 
- Şüphesiz kararacak. 
- Gece oluyor. 
- Pek tabii.. Tabiat hük-

münü icra edecek. 
- Çoban hala çalıyor. 
- Kimbilir ne derdi vardır. 
- Adeta bizim aşkımızı te-

rennüm ediyor. 
- Ne kadar da acıklı hay· 

Noel arP.fesinde tahakkuk et
miş olsun 1 

" Homme Labre ,, gazete• 
sinde Frossord komünistlerin 
ideo!ojik baçh sefer propa-

gandasını tenkid ederek bu· 
nun Fransayı lııpanyada meş-

um bir angerenaya kaptırmak 
gayesine dayandığını yazıyor 

ve diyor ki: 

•Eğer ademi müdahale siya
setinden feragat edersek. Is· 

panya dahili harbı beynelmllel 
bir harp, bir Avrupa harbı 

olacaktır. Böyle bir tasavvuru 
akamete uğratmak için her 

siyasi vasıtaya müracaatten hiç 
bir vakıt bizi menedemiyecek-. 
rır." 

Paris, 24 ( Ô.R ) - "Pelit 
Journal" gazeteaioin bildirdi
ğin~ göre dün Delbosla milli-

katı esnasında Almanya s~firi 
ademi müdahalenin kontrolü 
teşebbüsüne Almanyanın işti~ 

rakini bildirmiştir. ispanya ih
tilafının ilk önce tahdidine ve 
sonra teskinine matuf lngiliz-

F ransız teşebbüsüne iştirak et• 
mektedir. Mesele Paris bükü-

meti tarRfından yalnız başına 

yapılmış bir teşebbüs de-
i?iJdir. Fransa di2'er hü-
kümetlere ve ezcümle Al-

man ya ya ademi müdahaleyi 
müessir kılmak işine iştirak· 

lerini teklif etmiş ve kendisinin 
kontrol hakkında bütün taah-

hütleri kabule hazır bulundu-
ğunu ve diğer hükümetJerin· 

den de bunun aynını bekledi· 
ğini bildirmiştir. Almanya tay
yareler hakkında iktihamı im
kansız olmıyan bazı ihtirazlarla 
kontrol prensibini kabul etmiş
tir. Fakat zaman aceledir. 

"Petit Parisien., gazetesine 

- Bu bizim birbirimize ne 
kadar kuvvetle bağlandığımızı 
göstermez mi? 

- Fakat geceyi nasıl geçi
receğiz .• Daha doğrusu bu ge
cenin sabahı nasıl olacak? 

- Neler ıöyliyorsun Semi
Han.. Sen de mi sabahı bek
lemeğe başladın.. Neden talii· 
mizi ayırmak istiyorsun.. Ne
den taliini bir erkeğin taliin· 
den ayırmak istiyorsun.. Ka
dınlar neden böyle oluyor. 
Neden, en mes'ut zannedildik
leri dakikada sabahtan sabahı 
söz gelişa ediyorlar. Neden bir 
kadınıı.a hulyası, bir erkeğin 
hayaliyle dolmıyor. Dikkat et 
Semi-Han, se!. ver ve dinle •• 
Bak çoban bile ça gısını kesti. 
B_u, kötüye işarettir. Seni, 
büsbütün kaybedeceğimden 
korkuyorum. 

- Rüstem bey, neler söylü
yorsun sen •• 

- Sen ne kadar da çabuk 
değiştin Semi - Han. Ben, bü-

göre de son günlerde muam
malı olan Almanyanın vaziyeti 
ispanyada sükunet tesisi ve 

müessir kontrol istikametinde 
inkişaf ediyor gibidir. Alman 

hükümeti bircok tereddütler
den sonra açıkça müdahale 

yoluna girmemeğe karar ver
mıştir. Zira bu yol sulh için 

çot< ~eblükelidir. Londra ko
mitesinde Alman mümessiline 

giz enmemiştir ki gizli veya açık 
olarak birçok Alman askerlerinin 

ispanyada huzuru doğrudan 
doğruya bir müdahale telakki 

edilecek ve ne lngiltere, ne 
Fransa böyle bir müdahalenin 

neticesi olarak garbi Akdeniz 
statükosunun tebdiline asla 

müsamaha göstermiyeceklerdir. 
Zira AlmanJar Pirene da~la

rına ve CebeJüttarıka hudut 

bir memlekete elatarlarsa Fran· 
sa ve lngiltere için bunun ne 
derecede büyilk yeni bir teh
lüke olacağı takdir edilir. 
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~ Bugünkü Program 

Oğle neşriyatı: 
Saat 12,30 plakla hafif 

musiki, 12,50 havadis, 13,05 
plakla hafıf muzik, 13,25 
hafif neşriyat. 

Saat 17 de Üniversiteden 
naklen profesör Recep Pe
kerin konferansı. Dans, mu
siki. 

Saat 19,30 da dans mu
sikisi .• 

Saat 20 de Türk musikisi. 
Saat 21 de stüdyo orkes

trası, Vagner ve halk tür
küleri, op~ret parçaları. 

Saat 22 de ajans ve borsa 
havadisleri, muzik. 
CC"/J~~ı '12 z xz ı uacz:a 

dim ki, büyük aşkımdan sonra 
kalbinde başka hi~bir erkek 
için yer kalmıyacağını sanıyor
dum. 

Yanılmışım Semi - Han, ka
dın kalbi daima hariminde bir 
erkekten fazlasını barındumış
tır • • Kadının samimiyeti, en 
heyecanlı dakikasında bile 
mertçe olmıyor. Fakat arlık 
iş işten geçmiştir. Ne kadar 
acınsam az ki, seni bir çıJgın 
gibi scvmiye başladım. 

- Bundan kurtuJmak ister 
misin Rüstem bey •.• 

- Hayır Semi - Han •• BöyJe 
derin bir aşkın ıstırapları bile 
bir erkeğe heyecan vermeğe 
kafidir. Sensiz bir hayat bana, 
Çınin en parlak gece.erini bile 
kararlmıya kafi gelir. 

- Üşüyorum Rüstem bey. 
- Arkamdaki postumu ve· 

reyim. 
- O zaman sen üşürsün 

Rüstem bey. 
- Benım üşümemden ne çı

kar, Semi·Han.. Sana bakınca 
gönlüm ısınmıyor mu? 
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Bütün mcihsullerimjzin fiatleri yüksel
mekte ve hararetlisabşlarolmaktadır 
Önümüzdeki haftalarda da yeni teret.tü ihtimalleri kuvvetlidir 

bmir Ticaret ve Zahire Bor· 
aaaı tarafından hergiin neıre• 

dilmekte olan gftndelik aaht 
listelerine gare son hafta içinde 
borsada cereyan eden muame
lelerin yektlnu flyledir: 

Haftalık fiat 
Eşya ismi mikdar asga. Azl. 
Buğday m 7386 ç 525 725 
Arpa m 130 ç 475 475 
Bakla 36 ç 5 500 
Bagala 14 ç 3875 3875 
ince kepel 68 ç 2875 300 
Kumdarı 212 ç 400 525 
Nohut 15 ç 625 625 
Susam 103 ç 1650 1700 
Pamuk 584 B 4800 51 
Palamut 533 k 260 45000 
incir 328 ç 450 1350 
Razakı lizlim 64 ç 10 10 
Zeytinyağı 51250 ki 36 44 
ç. deksiz n. 5535 ç 950 23 

Buğday 
Son hafta içinde borsada 

satıldığını yukanda iıaretledi
ğimiz 7386 çuval muhtelif buğ
da71n nevi üzerinden satıı mik
dar ve fiatlcri f3yledir: 

Fiati 
Nev'i Çuvah azami asgari 

Utak yumu 1648 6 25 6 50 
ıak mallar 

u,ak •rt 4528 s 875 ' 875 
mallar 
Uıak sert 1200 7 7 25 
vade& 
Yer& pmu 10 S 25 S 25 
ıak mallar 
YekGD 7386 

Baid.1 fia~ sec• 
hafta glrlilmeye bqlanmıf olan 
tereffl tedricen ilerlemit ve 
halen de ilerlemekte bulan
mupr. 

Vadeli olarak hafta içinde 
satalaa bir puti fiatinia 7 • 
7 ,25 kanıt aruanda görillmeai 
piyasada tesir icrumdan hali 
kalmamlf ve sabalar daha ih· 
tiyath harekete bqlamlflardar. 
Ancak lzmirin kuvvetli ucu· 
Jar1 elinde fazlaca iatoklar bu-
lunduğuna ılre fiatlerin ban· 
dan fazla ilerlemeai ihtimalleri 
zaif glrllmekteclir. 

Şimdilik pipada slik6net 
mevcut olup fiat vaziyetinin 
önilmlzdeki hafta içinde taYu· 
zuh eyliyeceği kavYetle amul
maktadar. 

Arpa 
Bundan ~vvelki nefrİyabmız· 

da kayde1lcdiğimiz gibi aon 
zamanlarda baza ihracat evle· 
rinin arpa mübayaabna bqla· 
mlf olmaları y81.indea arpa 
fiatlerincle husule gelmif olan 
tereffn elin devam etmekte 
ve fiatler gllndea güne de yük· 
selmektedir. 

ihracat firmalarının dahildea 
mal mübayaa etmekte olmuı 
lzmir piyaaa11na pekb mik· 
darda arpa ıelmesine aaik ol· 
makta ve lımirde geaİf •ik· 
yasta arpa ....... n olmamak• 
tadır. 

Buna rağmea arpa fiatlerill· 
de elyevm ,ek..a..e kabiliyeti 
mevcut olup •e211adat tama· 
men eldea çakanlmaktadır. 

Pamuk 
Son hafta içiacle borsada 

utalmıı olaıa pamuklaran nevi 
mikdar ve haftahk asgari v~ 
azami fiatleri ıa auretledir: 

Nev'i 
Prese 1. ci 
ham' 
Preae 1. ci 
Yadei 
Prue2. ci ..... 
Yekta 

Fiati 
bal,. -.rarl azami 

429 

50 

105 
5IM 

50,00 Sl,00 

S0,00 S0,00 

48,00 49,50 

Bundan bir hafta evvelki 
pamuk iıleri ise ıu tekilde ic
mal edilmifti : 
Nev'i balya az çok 
Akala 4 53,00 53,00 
Prese tci hazır 683 48,30 50,00 

" " vadeli S25 50,00 50,00 
" 2 ci hazır 107 47,50 49,00 

kaba 1 ci " 46 49,50 49,50 
Yektln 1345 
Geçen senenin bu haftasında 

borsadaki pamuk itleri şu su· 
rette cereyan eylemişti: 
Prese lci hazır 957 42,00 44,25 

" " vadeli 553 42,50 44 00 
" 2 ci hazır 22 40,50 40,SO 
" lci eski Hbş477 43, 44,50 

kaba 1 ci hazır 97 43, 43,50 
" " eskisah' 54 43,50 43,50 

Yektln 2160 
Son hafta içinde pamuk it· 

lerinde geçen haftaya niıbetle 
hafif bir gevıeklik glSrlinllr 
gibi ise de bu bal bayram do· 
layısiyle araya giren tatillerden 
ileri gelmekte olup itler haddi
zatında normal bir safhada de
vam ve cereyan etmittir. Fiat· 
lerde geçen haftaya nisbetle 
yllksek bir tereffil eseri g6rDl
müı ve 22-12-936 da piyasa 
51 kuruşta aağlam olarak ka
panmlfbr. . 

Palamut 
Palamutua piyua vaziyetin• 

de son hafta içinde yaz1laıağa 
değer bir yenilik olmamıştır. 
fiat vuiyeti geçea. ye daha 
eyyelki haftalannkiaia ayni 
olup mal ne•ileri üzerinden fiat 
takdir edilmekte ve bu fiatle
re de ıimclilik mlisait g6zllyle 
bakılmaktadır. 

Zeytinyağı 
Son hafta içinde borsada ya

pdmıı olan zeytinyağı sataıla· 
nmn nevi, miktar ve fiatleri 

içinde oldukça kımıldama gö
rDlmOf, fiyatlerde de hayli teref
tl eserleri kaydedilmittir. Ata
ğıdaki rakamlar tereffll nisbet
lerini glSıtermektedir. 

Ntrl 1-81121936 dtt 16-2211219J6da 
Asgari azami asf'(Jll azami 

Yemeilik 38 38 42 44. 
Sva 35 38 50 36 43 50 
Sabunluk 35 50 31 75 37 50 31 50 

Bundan evvelki neşriyabmız
da da kay"edildiği gibi bu se· 
ne zeytinyağı mabsuliimüzlln 
limit derecelerinin yüksekliği 
basebile fiatlerde istikrar ha· 
sule gelmemiıtir. Az asitli mal· 
lar buıene diğer senelere kı· 
yas edilemiyecek derecede az 
olduğundan fialler yllksektir 
ve daha da yükselmesi ihtimali 
mevcuttur. 

incir 
Son hafta içinde borsada aa

tılmıt olan incir miktan yuka· 
rıda glSıterdiğimiz gibi 368 
çuvaldan ibarettir. 

Bunlardan 42 çnvab süzme 
olup kilosu 13,5 kuruıtan ve 
326 çuvab hurda olup kilosu 
4,S • 4,75 kuruıtan muamele 
glSrmtııtllr. 

Borsaca y&rGtGlm&ı olan he
saplara giSre basene incir mev
simi !>apndan .on tarihe ka~ar 
bor.-da 172290 çuval incir alıt 
verişi olmuıtur. 

incir mevsimi arbk sona er- ' 
mİf gibi oldağaadaa piyasada 
kuvvetli iıler olmamaktadır. 

Esasen mal mevcudu da pek 
azdır. 

Ç. üzüm 
Son hafta zarfında borsada 

aablmıt olan çekirdeksiz üzüm 
mikdan yukarıda işaretlediği
miz gibi 5535 çuvaldan ibaret 
olup itbu miktar ile beraber flyledir; 

NeY'i Kilo Fiati mevsim başından son tarihe 
Az Çok kadar aahlmıı olan çekirdeksiz 

Yemeklik 6300 42 44 fizlim mikdan da 376496 çuval 
Sıra 41900 36 43,50 olaıak toplanmııtar. 
Sabunluk 3050 37,50 37,50 1935 mahıulllnden geçen 
Yekin 51250 yıbn bu tarihe kadarki sabt 

Bundan bir hafta evvel ise miktarı ise 450000 çuvalı te· 
borsada zeytinyağı aataıı 1a- cavüı eylemiıti. 
pddıiına dair bor.. bUltenle- Bu ayın muhtelif t..-ihlerin-
rinde bir kayda tesadüf edile· de üzlim fiatlerinde husule 
memiıtir. Geçen senenin bu gelmiş olan fiat temevvöçleri 
haftasında da vaziyet yine bu hakkında karilerimize bir fikir 
merkezde bulunmufhı. Zeytin- vermek Ozere ltideki rakamlan 
yaja piyaaasmda son hafta nefl'ediyoruz: 

No. 21·12-936 8-12-936 11-12-936 
az çok az çok az çok 

7 13 13.25 12.75 13. 12.75 13. 
8 13.75 14. 13.50 13.75 13.50 13.75 
9 15.25 15.75 15. ıs.so ıs. ıs.5o 

10 17.SO 18. 17.25 17.75 17.25 17.75 
11 20.75 21.50 20.75 21.25 20.50 21. 
12 21.75 22.75 22.25 22.75 21.50 22.50 
Ş. rakuaJarm ifac\esine g6re Ba vaziyet karıuıada Ozüm 

ba aJlll ilk haftası lizlim fiat- fiatJuinde yeni tereffülue ia· 
leriae lrisbetle Oçilncll hafta tizar edilmeli gayet tabii bir 
fiatlerinde oldukça göze çar- bal olarak tellkki ediliyor. 
pan bir y&k1eklik mevcut olup Piyasa bugtha içiD 81cak ve 
stoklana peyderpey azalması ahalar iftilaak g6rtllmektedir. 
kartı•ında Jilkaelmenin tedri- Sair zehalr Ye huba-
cen '1ir mikdar daha ilerlemesi 
ihtimalleri pek kuvvetli olarak bat Plra•aları: 
1arüJmektedir. Kumdarı 

1936 çekirdeksiz üzüm re
kolteainia tahmin edilmit ol· 
duğu rakama nazaran borsa 
sabılannm buglln arzeylediti 
yekin elyevm elde mevcut 
stokların ocak 6niimllzdeki iki 
ay zarfında Yaki olacak talep
leri kartalı,abilecek bir mik· 
darda kalcLp filaiai kanetle 
9ermektedir. 

Piyaıada ahcı vardır. iyi 
mallara mtlaait fiatler veril· 
mektedir. 

Nohut 
Piyasa normaldir. 

Susam 
Geçen Ye daha enelld haf

talara nialtetle fiatlerde laayli 

Teşekkür 
Oflama c:llnya1a ıelmeain· 

de bliyllk hazakat ve ihtimam 
gösteren U}'lll ve kıymetli 
doktor mlltahaU1• bay Kimran 
Kenana, ailemiz namına sonsuz 
saygı ve teıekkOrlerimizi ale• 
oeD sunmağı bir borç bildik. 

Belediye makine ve 
elektrik mühendisi 

Hurıit Çağlar 
1563 (3400) 

Ödemiş Sulb Hukuk blkim
liğinden: 

Ôdemit Hazineyi maliyesi 
tnafıodan Ôdemit sabık mah· 
keme zabıt ketebesinden Asım 
aleyhine on yedi lira on kara• 
ıun tahsili hakkında ikame 
olunan alacak davası lizerine 
icra kıhnan mubakemeainde: 
Mi1ddeialeyhin ikametgihı meç• 
bul kaldığı anlatdmış ve 21-10-
936 tarihli Y. Asır gazetesi 
ile illnen vaki tebligat herine 
23-11-936 tarihine muaUAk mu• 
hakemeye gelmemiş ve bir 
vekil de glSndermemiş olduğun· 
dan hakkmda gıyap karan itti
hazile duruıma 18-1-937 tari· 
bine mllsadif Pazartesi güntl 
aaat 10 na bırakılarak yine 
ilinen tebliğine karar verilmif 
olduğundan tarihi ilandan iti--
baren on glln zarfında mllddei
aleybin itiraz etmediği surette 
muhakemeye kabul olunamıya· 
cağı fibi dermeyan edilen id· 
diaları dahi kabul etmiı sayı
larak muhakemesinin gıyaben 
rliyet ve hBkme raptediJeceği 
tebliğ makamına kaim olmak 
üzere iJin olunur. 1573 (3405) 

ızmlr Beledlrealnden: 
Sahibinin belediyeye tanzifat 

ve tenvirat resminden birikmit 
borçlan için açık arbrma ile 
sahlmuına karar verilen müşlir 
Fevzipaıa bulvannda 34 sayılı 
adaD1D 46 ili 51 No.h arsalan 

3SSO Jira bedelle talibine ilk ihalesi 
yapılmış ve kat'ı ihalesi yapd
mak üzere ilin tarihinden itiba· 
ren on gün müddetle askıya 
ahnmııtar. Zam ile talip olan· 
ların en geç 4-1-937 gönü ak
.. mıaa kadar belediye muha· 
aebeciliğine müracaatları ilin 
olunur. 1586 (3407J 

ÖDEMiŞ SULH HUKUK 
HAKIMLIGINDEN: 
Ôdemiı bazinei maliyesi ta

rafından Kiraz nahiyesi sabık 
sulh mahkemesi zabıt ketebe
ünden Necmi aleyhine 11 lira 
68 kurutun tahsili hakkında 

ikame olunan alacak davası 
üzerine icra kılınan muhake· 
mede mllddeialeyhia ikamet-
gahı meçhul kaldığı anlaplmıı 
ve 21-10-936 tarihli Yeni Asır 
gazetesiyle ilinen vaki tebli
gat llzerine 23-11-936 tarihine 
muallik muhekemeye gelmemit 
ve bir vekil de giindermemiı 
olduğundan hakkında gıyap 
kararı itlihaziyle duruşma 18-
1-937 tarihine m6aadif Pazar· 
tesi glnl saat 10 a barakda· 
rak Jine iline• teblipe karar 
verilmiı olduğwadan tarihi illn
daa itibaren 10 fibı zarfında 

müddeialeyhin itiraz etmediği 
surette muhakemeye kabGI plun
mıyacatı gibi dermeyan edi:en 
iddialan dahi kabul etmit sa· 
yılarak muhakemesinin gıyaben 
diyet ve htlkme raptedileceği 
teblii makamına kaim olmak 
llzere illa olunur. 

1572 (3404) 
.......................................... 
terakki mevcut olduğa gibi 
gelen mallara da mllaait fiatler 
verilmektedir. Fiatler tereffte 
kuvvetle menaldir. 

Diter ef)'& piyasalarında bu 
p için ynılmaia deter 1e· 
nilikler 10ktar. 

AIMll eekua• 

YAZAN: MIŞEL ZEVAKO 

-94-
Merkumun siması şen; göz

leri parlakb. Kendini son de
recede mesrur zannediyordu. 
Çakır keyfolmuştu. 

- Haydi oğlum, ıu açık 
dolaptaki fİfeyi aldagel... Daha 
iyi bir prap içeceksin ••• 

Jıllo ayağa kalkarak, sende
lemekıizin aldığı emri icra 
etti. 

Ye;enini süzen Jil kendi 
kendine: 

- Daha tam sarhoı olmadı. 
Dedi. Ve Jillonun kadehini 
doldurdu: · 

- Demek ki, arhk Monmo• 
ran•i konağına avdet etmek 
istemiyorsun öyle mi? 

Jillo kollarını semaya kaldı· 
rarak: 

- Oraya tek .. ar gitmek ha 1 
Bunu aklınızdan çıkannız 
amca. Dilkesici ihtiyar herifin 
kaybolduğu gündenberi kona
ğın karma karışık olduğunu 
bilmiyor musunuz? 

- Dil kesici mi dedin ? 
- Evet, mel'un Pardayan 1. 

Kendisine ihanet edersem di· 
limi keseceğini söyliyerek beni 
tehdit ettil.. Ah.. ahi •• 

Sandalyesinin arkasına da
yanan Jillo kahkaha ile glilme
ğe baıladı. Jil de güldo. 

Jillo tekrar aö&üne devam 
etti : 

- Arbk,konakta herkes ba
na emniyetaizlik giSsteriyor. Bu 
itte, benim elim oldutundan 
ıüpbe ediliyor. Amcacığım si· 
ze siSylediğim gibi oradan tam 
zaman1Dda çıktım... Az kaldı 
baıımı keseceklerdi ••• Kulakla
rımdan beni mahrum ettiğiniz 
zamandanberi ben kafamı pek 
ziyade ehemmiyetle muhafaza 
ediyorum. Sen de .az&mü tas· 
dik edersin ya ı.mca t 

jillo kulaklar1nıa \.emdiği 
aklına gelince, gerek yaşmın ta
mamile yerinde olduğunu anla
mak ve gerekse merhumun 
kulaklarana veda iıareti yap
mak için ellerini baıına götür
dü, titredi. Ve bir az a71hr gi
bi o'du. Amcası, hemen kade· 
bini doldurdu. Jillo içtikten 
sonra yine söylemeğe bafladı: 

- Bu da iyi bir iı, bir bile 
idil Pardayan bana itimat edi-

1 
yordu! HAii buna glllüyorumt 
Monıinyoru yapyahnız bulaca· 
iıpa dair kendiline teminat 
verdt'ğim zaman, aı kaldı beni 
apecekti... Evet amcacığlm ... 
Bu za•alb ıeytan herife ae1• 
yorum... Pek cesur bir adam 
idi. 

Jil ala1h bir tavırla 
- iyi ama, blaklanmt keı• 

mek istiyordu, dedinl 
- Pek doğnal Ah alçakl 
- Dilini de keaecektil 
- E•et, e•et gelsin de tim• 

di ke1&in bakabml ••• 
Jillo bir bıçak yakalayarak 

ayağa kalkmak istedi, fakat 
çok aarhoı olduğuadu tekrar 
iskemlenin llatiae düetü ve glll· 
mef e ba9ladı. 

- Demek ki onun 1akalan· 
dajıadaa memnaaı• 6yle mil 

- Memnan da alz mü yal 
Hele, monainylr&n emriyle bana 
bin ekü verdiğinizi dDflad&kçe 
rllya glSrüyorum zannediyorum! 
Bin ekiil... Ba kadar parayı 
ömrümde bir arada görmemit· 
tim. Diyerek kemerine eliyle 
vurdu. Ve para sesleri işitildi. 

- Artık oraya gitmemete 
kat'iyyea karar verdin ayle 
mi ? 

- Delimi oldunuz amacaCI• 
ğım 1 Ah! Ah! 

ihtiyar amucam çıldmyor ga
liba ••• Gidipte dilimi kestireyim 
ha... Bunu mu istiyorsunuz ? 

- Ahmak Pardayan arbk 
orada değil 1 

- Fakat kendisini ~le Yer· 
diiim içio herhalde dili.mi ke
ıecektir 1 •• Ben bin ekümle ya
ıa•lr, içmek isterim 1 Dilsiz 
olursam aaml içerim ? ZaYalh 
eklllerim... Sizinle içki İ911efe 
muktedir o. amı11tcaiam a,1e mi? 

Jillo, bu indao itib•rea ıiz 
J&fl dökmeğe ba9lada. Jil: 

- Paraların kem~rde mi? 
G6ster baka hm? dedi. 

Jillo, kemerini masanın &ı
tDne bo,alttı. Ekiiler yuvarlan
ddar; Jalin gözleri parladı. 

Garip bir ftve ile: 
- Bunlan sana verdiren 

ben' elim. D 1erek kemikli, par
mak!ariyle Eküleri okpyor ve 
iatif ediyordu. 

- Devam etkt:elı - • 

Sümer Bank umumi müdürıüğün
den: 

SAN' AT MEKTEBi 
MEZUNU ARANIYOR 

NaziUi Basma fabrikası montajında çalıf111ak ve ehliyeti görü· 
lenler bilihare fabrika kadrosuna abnmak tbere, Tesviyeci, 
Elektrikçi, Demirci, au ve buhar boru 'arı tesisatçaa elektrik 
kaynakç111, 75 San'ıt mektebi mez1111u abnacakbr. 

Taliplerin 25.12.936 tarihine kadar Aakarada Simer Bank 
';'muml müd&rl&ğ&ne aıağıdaki vesikalarla miracaatlan ili• 
olunur : 

1 P..1ektep mezuniyet vesikası, 
2 Bonservis, 
3 3 adet vesika fotoğrafı, 
4 N ufus kağıdı, 
S --- Hünühal vesikası, 
6 --- Sıhhat kağıdı, 

Not: 

Nazilli fabrikası tarafından verilmiı. olan ilin (izerine vaki 
olacak m6racaatların Banka aaıumi müdGrlöğüne gönderilmeaı. 

24-25 1533 \3397) 

lzmir vilayeti defterdarlığından: 
Sahibinin vt:rgi borcundan dol•yı Hasanboca mahallesinde 

klin 74 sayalı majaza tarihi illndan itibaren 2i giin mlddetle 
mllzayedeye çıkanlaufbr. Mlizayecle prtlanaa 6ğrenmek ve ula
mak iati7enleria defterdarlık tabailit kalemine gelmeleri. 

15--St 6 12 1571 041°' 
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Sahffe a i"ENI ASllf ·.n. ltlnunuevveı 1va11 

lzmir Esnaf ve Ahali Bankasının 30 Eylül 936 tarihli bl3nçosudur 
AKTiF 

KASA: 
Banknot 
Gümüş 

Ufaklık 

MEVDUAT KARŞILIKLARI 
DAHİLİ MUHABiR BANKALAR 
SENEDAT CÜZDANI : 

Vadesine üç ay kalan 
Vadesine üç aydan fazla kalan 

ESHAM VE TAHVİLAT CÜZDANI : 
Borsada kote olanlar 

AVANSLAR: 
Esham - Tahvilat mukabili avanslar 

T. L. K. 

114579 
649 50 
286 07 

736119 62 
1661 08 

T. L. K. 

115514 57 

19980 
1853 89 

737780 70 

12180 08 

A) Borsada kote olanlar 
B) Borsada kote olmıyanlar 

Emtia ve vesaik üzerine avanslar 
Sa•r mütenevvi teminat üzerine avanslar 

11832 77 
3622 11 

394506 84 
108608 34 518570 06 

692316 ıs ŞUBELER HESABI CARİSİ 
BORÇLU HESABI CARlLER : 

Açık kredi 
Kefalet mukabili kredi 

KABULLERiMiZDEN DOLAYI BORÇLULAR : Kefalet 
SAiR MUHTELİF BORÇLULAR : 

Hissedarlar zimmeti 
Muhtelif borçlu hesaplar 

MENKULLER: 
Makineler 
Kasalar 
Kumbaralar 
Tesisat 
Mefruşat 

MENKUL OLMIY AN MALLAR : 
Banka binaları 
Diğer gayri menkuller 

NAZIM HESAPLAR 

Yekiın 

37548 'ı2 
69399 88 

148544 87 
317662 57 

2660 41 
5889 99 
2662 80 
2548 06 
751~ 35 

o 00 
30188 02 

106948 10 
593133 76 

466207 44 

21280 61 

30188 02 
199740 11 

3515693 49 

İZMİR ESNAF ve AHALI BANKASI 
idare Meclisi Reisi Genel direktör 

eöıZI yıkamak artık bll' kOlfet de~lldlr, 
Zil'a gayri kablll kıyas olan PERLO
OENT dlf macunu bu kOlfetl ortadan 
bldıl'mı,,1ır. 

PERLOOENT çok ıevMI oldu~u gibi. 
Jotuaunuzu da aerinletlr. 

A ·-

TURAN Fabrikaları mamulatıdır. Aynı zamanda Turan 

tuvalet sabunlarmı, traş sabunu ve kremi ile güzellik krem
lerini kullanınız. Her yerde ııahlmaktadır. Yalnız toptan sa
tışlar için lzmirde Gazi Bulvarında 25 numarada umum acen
telık Nef'i Akyazılı ve J. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

Posta Kut. 224 Telefon 34&5 

&'B~I 

Türkiye Mensucat 
Türk Limitet 

Fabrikaları 
Şirketi 

Şehitler Caddesi Makara Sokak 
Posta K ulusu tz& lzmlr 

Tek ve müteaddit kath pamuk iplikler, boyanır, kaster
Ienir, katlanır lurmızı ve mavi boyaların çeşitleri. 

FIA TLERIMIZI iSTEYiNiZ 
H. 1. Ç. 

·~ - . . . . . , 

lzmir ikinci hukuk mahke
mesinden: 

lzmircte oturan Jozef kara
man kızı Loranm vasisi Ven
saıı Karaman tarafından Kar
şıyakada Muradiye sokağında 
9 sayılı evde Fani aleyhine 
açılan dava üzerine icra kılınan 
muhakeme sonunde müddei
aleyhanın ikametgahının meç
hulıyetine binaen ilanen vaki 
tebligat üzerine mahkemeye 
gelmemesi yüzünden Faninin 
2644 No.h tapu kanununun 
5 inci ve medeni kanunun 
444 üncü maddeleri mucibince 
veraset senedme yazılı ve ko
cası ölü Jozef Karamandan te
varüs eylediği 16 da bir hisse
sinin mülkiyetini kabul eylemiş 
addilc keyfıyet n ol suret! tev
sikiyle senet zirine tavzihan 
yaz.almasına ve masarifi muha
keme olan 1610 kuruşun dava
cıya aidiyetine 7-12-936 tari,. 
hinde Faninin gıyabında temyiz 
yolu açık olmak üzere karar 
verilmiş olmakla H.U.M.K. nun 
maddei mahsusasına tevfikan 
tanzim kılman ihbarname Fani
nin elyevm ikametgahının meç
huliyetine mebni mahkeme di
vanhanesine talik kılındığı ilin 
olunur. 1566 (3402) 

u=ı-s ı 

Kemalpaşa lcra Memurlu
ğundan: 

Kavalar zade Şemsiye 180 
lira borçlu Yan yalı Murtaza oğ
lu lsmailin bu borcu için 
i p o t e k göstermiş olduğu 
budamcılar m e v k i i n d e Ş. 
yol, G. Abidin Hafız Osman 
Şm. Mehmet oğlu arnavut Hay
dar C. Kocabaş Hasan Afi oğ
lu Mustafa veresesi bağlarile 

mahdut kanunu evvel 932 ta-
rih ve 24 No. tapu senedile 
mutasarrıf bulunduğu 339 lira 
muhammen kıymetli 4 dönüm 
bağı ile on üç zeytin ağacı ve 
kulak dede mevkiinde vaki fŞ. 
Kelyanı damadı Kiryako halen 
Y anyah Naim G. ve C. tarik 
Şm. Kel Osman veresesi bağ
larile mahdut 4 dönüm bağı 
satılmak üzere müzayedeye ve
rilmiştir. 27 - 1 - 937 Çarşamba 
günü saat 11 - 12 de yapılacak 
birinci artırmada teklif edile
cek bedel muhammen kıymetin 

PASİF 

SERMAYE: 

iHTİYATLAR [ 
Fevkalade ihtiyatlar 
Kanuni ve nizami ihtiyatlar 

MUHABiR BANKALAR 
MEVDUAT: 

Cari hesaplar 

T. L. K. 

51159 53 

T. L. K. 
1000000 

51159 53 
129532 63 

Tasarruf tevdiatı : Vadesiz vadeli tevdiat: 
288335 40 
217977 98 
92526 88 

1170 50 
Bir aydan bir seneye kadar 
Bir seneden fazla 600010 76 

,22831 15 
593133 76 

SAiR MUHTELiF ALACAKLILAR 
KABULLERiMİZ : Kefalet 
TALEP OLUNMAMIŞ TEMETTÜLER ve KUPONLAR 
NAZIM HESAPLAR 

19285 55 
199740 11 

Yekiın 3515693 49 

En lüks ve sağlam mobilyeleri HARAÇÇI KARDAŞLARda 
bulabilirsiniz. 1937 modelleri ile evleriııizi, yazıhanelerinizi 
süsleyiniz. Memurlara ayrıca kolaylıklar gösterilir. 6 taksitte 
mobilye verilir. 
yüzde yetmiş beşini bulduğu 
takdirde ihale edilecek noksan 
bir bedel teklifi halinde müş
terinin mülzemiyeti baki kal
mak şartile artırma on beş gün 
uzatılarak 11 - 2 - 937 Perşem
be günü ayni surette yapılacak 
ikinci arhrmada teklif edilecek 
en çok ve en fazla bedel mu
kabilinde ihale edilecektir. 

Almak istiyenlerin ihale va
kıtlarında muhammen kıymetin 
yüzde 7.5 teminat akçesile Ke-
malpaşa icra dairesinde hazır 
bulunmaları ve fazla izahat is
tiyenlerin bugünden itibaren 
açık bulunan şartnameyi görüp 
anlamaları ve bu mülk üzerin
de bir giıoa hak ve alacak id
diasında bulunanların 20 gün 
zarfında icra dairesine müra
caatları aksi halde tapuda mü
seccel olmıyan bu kabil hak 
sahiplerinin paylaşmadan hariç 
bırakılacağı ilin olunur. 

1564 ( 3401 ) . 

En Parfak 

Kudreti 

Daimon elektrik pilleri dünyada tanmmış pillerdir. Daimon 
pili kullanan hiç başka pil kullanmaz 
Umum deposu : Sulu han cıvarmda 28 - 9 Hüsnü Öz 
Ödemişli. 

lzmir vilayeti defterdarlığından: 
Sahibinin vergi borcundan dolayı Karataşta Turgutlu sokağın

da kain 51 sayılı ev tarihi ilandan itibaren 21 gün müddetle 
müzayedeye çıkarılmıştır. Müzayede şartlarını öğrenmek ve an• 
Jamak isteyenlerin defterdarlık tahsilat kalemine müracaatları. 

25-31-6-12 1S79 (3411) 



F ratelli Sperco 
Vapur Acentası 
ROYALE NEERLANDAIS 

KUllPANYASI 
.. ORESTES • Ya~ 10 

biriaci lil•llCla .... ,.... 
talalired• IOIUa BURGAZ. 
VARNA n KOSTENCE 6· 
~anlara için yak alacak.tir. 

" BACCHUS .. vapuru 14 
birinci kinuadan 19 birinci ki-
nuaa kadar ROTTERDM, 
'.AMSTERDll Ye HAMBURG 
limanlan için Jlk alacaktır. 

.. ORESTES " Yapuru 28 
birinci kinundan 3 ikinci ki-
nune. kadar ROTTERDAM, 
AMSTERDAM ve HAMBURG 
limanları için yiik alacaktır. 
SVENSKA ORIENT LINIEN 

"SMALAND,. motörü 10 Bi
rincikinunda R.etterdam - Ham
burg - Gdynia ve Skandinavya 
limanları için yük alacakbr. 

"ISA,, 21 Birincikinunda 
beklenmekte olup Rotterdam • 
Hamburg ve Skandinavya li
manları için yük alacaktır. 

"AASNE,. vapuru 4 ikinci 
Kanunda Rotterdam - Hambarg 
Ye Skandinavya limanlan için 
yilk alacaktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

SUÇEA VA vapuru 16 birin· 
kinunda Malta - Manilya ve 
Cezaire hareket edecektir. 
PELEŞ vapuru 24 birinciki

nunda Malta ve marsilyaya 
hareket edecektir. 

Yolcu ve yük kabul eder. 
Daha Fazla tafsilit için ikinci 

kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRATELLI 
SPERCO vapur acentalığına 
müracaat edilmesi rica olunur. 
Navlunlardaki ve hareket ta
rihlerindeki dejifikliklerden 
acenta mesuliyet kabul etmez. 

Telefon: 2004-2005-2663 

Doktor 

Kemal Şatir 
SARAÇOCILU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye MIUehaas1S1 

Muayenehane: ikinci Bey
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Evi: Klprti Tapur iskelesi 
Berat aparbmanı No. 6 

Ev, l'elefoa No. 2545 

N. V. 
W. F. H. Van Der 

Zee & Co. 
DEUTCHE LEY ANTE LINIE 

G. m. b. H. 
CHIOS Ya~ 2~ biriaci 

kla•cl& "bekleaiyor. 26 biriaci 
klauaa kadar Rotterclaaa.Ham· 
burR ye Bremea içia Jlk ala• 
cakhr1. 

--•e-t-••~· -·Americu &port Linea 
Tbe Export Steamahip Corpo· 

ratioa • NeYyork 
EXMOUTH Yapuru 19 ilk 

klaunda bekleniyor. NeyYork 
için yBk alacaktır. 

EXECUTIV vapuru 3 ikinci 
kinunda bekleniyor. NeYyork 
limana için yük alacakbr. 

EXMOOR Yapuru 13 ikinci 
kinunda bekleniyor. Nevyork 
için yllk alacakbr. 
~ 

Service Maritime Roumain 
Blikref 

DUROSTOR vapuru 23 1 ci 
kinanda bekleniyor. Klıtence, 
Sulina,Galatz ve Galatz aktar• 
ma11 olarak Belgrat, Novisad, 
Badapeşte, Bratislava, Viyana 
ye Linz için yllk alacakbr. 

••••• American Export Lines • Tbe 
Esport Steamahip Corporation 

Pireden ıddarmah 
EXCALIBUR vapuru 18 bi

rinci klnunda Pireden Botton 
ve NeYyork için hareket ede· 
cektir. 

Seyahat mllddeti 
Pire - Bo•ton 16 gllndilr 
Pire - NeYyork 18 sı&ndllr. 

•• 181 •• 
Den Norske Middelhavılinje 

Oslo 
BOSPHORUS vapuru 19 ilk 

kanunda bekleniyor. Iskende
riye, Hayfa, Dieppe ve Norveç 
limanları için ytıkliyecektir. 

-· 181 ... Armement H. Scbuldt - Hamhurg 
TROYBURG vapuru on se

kiz ikinci kinunda bekleniyor. 
Rotterdam, Hamburg ye Bre
men için yük kabul eder. 
~ 

Joba•ton Warren Unen Ltd. 
Liverpool 

DROMORE vapuru, 10 ikin .. 
ci kinan, LiYerpool ve AnYen• 
ten bekleniyor. Burgaı, Varna 
ve Köıtence için yllk kabul 
eder. 

Vapurlann isimleri, gelme 
tarihleri •• naYhm tarifeleri 
hakkmda hiç bir taabblde gi
riıilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 • 2008 

Türk Kardif Kömürü 
Zonguldaktan sobalar için mah•us getirildi. 

Müracaat yeri : Kestane pazannda Bardakçılar sokak 
No. to - ta J. Parplnyanl 

TELEFON : 3937 

Kalorifer, silindir ve her istenilen kömür var~ar. 
(2299) 

GÜNÜN 24 SAATiNDE HASTA 
• 

Baı ağnlarına karşa 

GRiPiN 
kawelerini kullanıoız 1 

Grlpln : Biltün atn, aızı Ye 
sancıları keser. 

Grlpln : En fiddetli bq Yo 
dİf ainlarm alr
a tle dindirir. 

Orlpln : Nede, grip ye ro-
n: a~izaara kaqa / 
çok m&eairclir. 

llRIPIN kqeJerillia 10 tanelik yeai ambalajlarını tercih edum 

.. 

··~······································· \,;İğerler için haya ne iae dit· 
ler için de RADYOLIN odur. 
Hasta ciğerler kadar sağlam 
ciğerlere de hava lizım oldu
ju gibi, bakımaız dişler kadar 
temiz ve beyaz ditlere de 
RADYOLIN lizımdır. Hava 
kanı, RADYOLIN ağzı temiz
ler. Havasız kalan en sağlam 
vBcad nasıl zehirlenine, RAD· : 

Olivier Ve Şü. 
LlMlTET 

Vapur Acentası 
lRtNcl KORDON REES 

BINASI TEL. 24 43 
Uleimaa Lines Ltcl. 

LoiHlra battı 
AD JUTANT Yapana 22 ikin· 

el k'-da ıelip Londra için 
yllk alacaktır. 

LES81AN vapuru ikinci ki
DR ipticlamcla Loadra ve 
Hullden gelip yük çıkanp ayni 
zamanda Londra ye Hnll için 
ylk alacaklar. 

GRODNO vapuru 15 ikinci 
kinunda Londra, Hali ve An
versten gelip yük çıkaracak ve 
ayni zamanda Londra ve Hull 
için yllk alacaktır. 

Liverpool battı 
EG YPTIAN vapuru 26 bi

rine; kanunda Liverpool ve 
Svanseadan gelip yük çıkara
cakhr. 

· Diş hekimi 

A. Naci 
Hortaçsu 

Mua7eaehanuiai Birinci 
Be1ler aokaj1 36 numarara 
nakletmiıtir. Hastalarını mDi· 
takiJ olarak kabul ve tedavi 
eder. 

TeJefoa 2946 
1-26 (2101) 

-u. T a~sin Tan 
Diş tabibi 

Muayenehanesini 2 inci 
Heyler So. Hamam karşısın· 
da 37 No. ya nakletmiıtir. 

Telefon: 3774 

. 

kullanınız ! 
YOLIN ile fırçalanmıyan te- 5 
miz ve beyaz dişler de öylece 5 

• 
sararmağa ve çürümeğe : 

ALGERIAN vapuru on ikinci (1924) 
kAnunda gelip Livupool ve l••------llllİııilllm•I 

mahk6mdurlar. S 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• 

MEYVA 

• 

Ea bot meyn tuzudur. lnkıba:u def eder. Mide, bağırsak, 
karaciıerdea mGteYellit rahataızlıkları 6nler. Hazmı kolaylaıhnr. 

• 

lnKilizKaazuk eczanesi Beyoılu - lstanbul 

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

SIHHAT BALIKYAGI 
• • . . 
• • 

Norveçya bahkyağlarının en balisidir. Şerbet gibi : 
içilir. iki defa süzülmüştür. 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞDURAK 

Büyük Salebçioğlu hanı karşısında 

• • • . . . . . 
• . 
• . . 

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

lzmir Cumhuriyet müddeiumumi
liğiQden: 

Adliye dairesi için pazarlık ıuretile 48 too Sömikok kömürü 
•ahn ahnacaktır. Beher tonun muhammen fiyatı 23 liradır. is
teklilerin yüzde 7.5 depozito parasiyle birlikte 26-12-936 ve 
2-1-937 ve 9·1 -937 ve 16-1-937 Cumartesi ıünleri saat 12 den 
bire kadar mBddeiumumilikte toplanan komisyonu mahsusuna 
müracaat etmeleri ilin olunur. 1575 (3406~ 

lzmir Vilayeti Defterdarlığından: 

Svanseadan yilk çıkaracaktır. 
Deubcbe Levante-Linie 

ANGORA vapuru limanı
mızda olup yüklerini çıkarmak
tadır. 

NOT : Vürut tarihleri, va
purlann isimleri ve navlun ilc
retlerinin değifikliklerinden me 
suliyet kabul edilmez. 

1936 -1937 
Taze bir asitli 

ekistra ekistra 

Balık 
Yağı 

ECZACI 
Kemal 

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

Hilil 
Eczanesi bu yağı 
hiçbir yere ver· 
mit değildir. 

Kendi sat 
maktadır 

... 
Hususi muallim 

ilk ve orta okul talebele
rine hususi dersler vermek
tedir. lstiyenlerio hergün sa
at 16-18 e l;adar Yeni Asır 
idarehanesine müracaatları. 

13- 13 H 3 

Bir Hadi ye ver
mek istiyorsanız onu 

S. Ferid 
Eczacı başının 

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

Beğenecel<siniz 

M. Depo 
S. Ferid 
ŞiFA 

• 
eczanesı 

• • 
senesının 

Kırkağaç Malmüdürlüğünden: 
K1rkağaç hlkGmet konağının 5531 Lira 26 kuruş bedeli 

keıifli lcirgir, Tuğla ve beton arme kısımlara 12 - Kanunuevvel· 
936 gün6ndea itibaren on beş güa müddetJe 2490 numaralt 
kanunun büldhnleri dairesinde açak eksiltmeye konulmuıtw. 
Muvakkat teminat 414 lira 85 kuruıtur. Kat'i teminat bunun iki 
mislidir. 

Eksiltmeye gireceklerin beı bin liralık inşaat yapabilc!cekleriae 
dair ehliyetname ibraz edeceklerdir. 

Bilumum ruıum ve harçlarla ilan ve sair maııaraf müteablaicle 
aittir. Talip olanların ihalenin muallik bulunduğu 28 Kinaaa
enel 936 gününe rastlayan Pazartesi günü Kırkağaç Malmi
dürlüğünde mütetekkil komisyona müracaatları ve fenni tartaa-

· lssısının vergi borcundan dolayı Tepecik mahallesinde Sürmeli 
sokağında lcain 60 sayılı ev tarihi iJindan itibaren 21 gün müd
detle müzayedeye ~ıkarılmışhr. Müzayede şartlarını öğrenmek 
ve anlamak İ•tiyenlerin Defterdarhk Tahıilit kalemine müraca• 
atlan. '!S-31-6-12 1577 (34091 l-

me ile eksiltme şartnamesini görmek istiyenlerin her iş günü 
mal kalemine müracaatları ilin olunur. 

25-26-27 1S76 (3408) 

1 



:tan11e ıo 25 dnunueyye 

Alnaanyanın müstemleke müddeiyatı 
----~~~~~------------------~---.. ~------------------~---------------üzerinde 

Yeni anlaşmalara yol açılacak 
Fransa ve Ingiltere Almanyayı tatmine hazır bulunu 
Ancak tehditler /Jmanyanın 

------------------~-------------------~~~----------~--------------~--------~ 

teminat • 
yerıne 

• • 
vermesını istiyo 

FRANSIZ GAZETELERi ALMANYADA KITLIK OLDUGUNDAN aAHSEDIYOR, • 
ASKERi BiR SERGUZEŞTE SUrUKLENMESINDEN KORKU 

Paris, 24 (Ö.R) - Fransa 
hariciye nazırı Delbos Almanya 
sefirini kabul ederek görüş· 
müştür 

Londra, 24 (Ô.R) - "Times,. 
gaze tesi A lman müstemleke 
m~ddeiyatı karşısında Fransız 
siyasetinin umumi temayüllerini 
şöylt-ce hulasa etmektedir: 

ESKi ALMAN MÜSTEMLE
KELERINI VERMEGE 

HAZlRDIRLAR 
"Fransız hükümeti, garbi Av· 

rupa devletleri arasında sul
hun muhafazası için bir anlaş
manın tahakkuku şartiyle Al
man müstemleke müddeiyabnı 
müzakereye •e böyf ece diğer 
anlaşmalara yol açmağa hazır• 
dır. Ancak Fransız idaresi al· 
bndaki eski Alman müstemle
keleri tekrar Alman kon· 
trolü altına geçmeden evvel 
Avrupadaki vaziyet değişmeli
dir. Fransanın fikrince bu te
beddül şu suretle telakki edi· 
lebilir : Almanya tehditleri ye
rine teminat vermelidir. Muaz
zam silahlanma yerine tesliha
tm azaltmasmı veya hiço[mazw 
sa tahdidini kabul etmelidir. 
Ancak bundan sonradır ki es
ki müstemlekelerine tekrar ma· 
Jik olmak arzusu tetkik edile
bilir. Ve Fransa lngiltere ile 
işbirliği halinde, diğer millet· 
Ier de bu yolda fedakarlığa 

razı olmak şartile, Almanyayı 

tatmine hazırd1r. Çünkü es· 
ki Alman müstemlekelerinin 
taksiminden en çok istifade 
eden memleket Fransa değil
dir. Fransanm fikrince eski Al
man müstemlekeleri meselesinin 
şimdi hiçbir siyasi manası yok· 
tur. Bu meselenin halli için 
Almanyaoın ispanyadaki siya
setini değiştirmesi elzemdir. 
Almanya müstemleke müddei
ıatını ileri sürmüş olmasıyle, 

ispanyadaki müdahale çok defa 
ıulha bağJılığım ilan etmiş olan 
Hitlerin sakmmak istemesi la
zımgelen bir infilike sebep 
olabilir. 

iSPANYADA ALMAN 
MÜDAHALESi DURMAZSA 
Fransız resmi mahafılinio 

vaziyeti son günlerde açıkça 

ortaya konu~muştur. Hariciye 
nazın Delbos Berline bildir
miştir ki Almanyanın ispanyada 
asilere müzahereti şiddetli bir 

kıyas alırsa Fransanın ademi 
müdahale siyasetine devam 
edeceği ümit edilmemelidir. 
Londra Fransız sefiri Corbio 
bu hususta F oreign Office 
nezdinde de bir teşebbüste bu· 
lunmuş ve lngiltere ile Fransa
nın Almanyayı ispanyada yer-
leşmekte serbest bırakmıyacak
laranı sarih olarak ilan ve ih
tar e~lemelerini istemiştir, 

Aimanyamn mukad.deratını idare edenk r Eskt Alman müstemlekeleıinden J<.ametUn 

halkın iaşesiui tehlükeye dü- anlaşmak yollarmdan birini zetesi bu münasebetle diyor ki: aittir. Almanya kendi mukad- beti de Almanyam 
şürmek, ya bu siyasetten fe. ihtiyar zarureti kar ısında bu· Bu iki yoldan birini intihap j derabnın hakem ve mesulüdür. edeceği yola tabidir. 
ragatle Fransa ze lngiltere ile lunmaktadır. ..Populaire,, ga- etmek Almanyanıo kendisine Aynı zamanda Avrupamn akı- FRANSIZ • SOVY 

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

Asiler bir hezimete daha. uğradılar .. ------------------'a::zzx.z2ffit7E" 1 
Cumhuriyet kuvvetleri 5 kilometre derinliğinde 
ilerlediler. Birçok siper topları ele geçirdiler 

Paris, 24 ( Ö.R ) - Barse
Jon'dan bildiriliyor: Milisler 
Hueskamn şimalinde cür'etli 
bir baskın yaparak asileri kaç
mağa mec'>ur bırakmışlardır. 
Ehemmiyetli bir yer olan Tar .. 
denia'yı işgal etmişlerdir. Şimal 
cephesinde cumhuriyetçiler 
mevkilerini tahkim etmişlerair. 

Paris, 24 (Ö.R) - ispanya 
dahili harbı h..ıkkında gelen 
haberler: Madridden resmi 

tebli~: - Merkez cephesinde 
Samo S iera mıntakasmda top· 
ÇQ düellosu. Guadalama mın
takasmda hükümet bataryeleri 
asilerin siper ve sığanakla

rmı tahrip etmiş ve cum
huriyetçHer hiç bir zayiata 
uğramamışhr. Madrid cephe
sinde hafif top ateşi. Asi 
toplan Madrid içine yeniden 
bazı obüs er atmışlar ve haf,f 
zayiata sebep olmuşlardır. Hü
kümet bataryaları basım mev
kilerini inkıtasız ateş altında 
lutmaktadar. Asi ta areler 

Cumlıuı iyetçi kadınlar haıabeler 

kerler bombardımana cesaretle 
tahammül göstermişler ve za
yiata uğramamışlardlr. 

Guadilla mıntakasında ileri 
hareketi temin ettik. Asiler 
mukavemet göstermediler. Bu
rada kalmaş olan tek tük düş-

manlar tamamile hezimete uğ
ratılmıştır. ileri hareketi beş 
kilometre derinliktedir. Bu sa
hada asilerin bıraktığı bir çok 
ölü ve yarahlar la bol mikdarda 
harp m&fzemesi, siper topları, 
mitralyözler, tüfenkler ve mü
himmat bulunmuştur. Ölülerin 

önünde vumıuklaıını sıkıvorlar 

birçoğu asilerin kumandan ve 
.zabitleridir. 

Bundan anlaşıldığına göre 
bu cephede asiler kendi ara-

larında da çarpışmışlardır. Sa
dık kuvvetler zaptettikleri mev• 
liiJeri tahkim ediyorlar. D ğer 
mmtakalarda hiç bir şey yok
tur. 

Salamanga asi tebliği, saat 
20 de vazıyet: tayyarelerimiz 

düşman mevzileri üzerinde 
müessir istikşaflar yapmış

lard1r. Malakohez ve Merida 
mevkileri üzerine düşman tay· 

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

Almanya ile lngilt~re arasında 
ticari mübadeleler yapılacaktır 

Lundra, 24(A.A)-DaiJy Ekspres gazetesinin yazdığına göre 
iki lngiliz bankasının Almanya ile İngiltere dominyonJan arasında 
ticari mübadeleleri temin için iki tirket tesis edeceklerini 
yazmaktadır. 

Almanya Britanya imparatorluğundan yün, pamuk, kalay, 
kauçuk ve diğer iptidai maddeler tedarikine muhtaçtır. 

yareleri hücumda bulunmuşlar
dır. Malakohezde bir inek öl
dürülmüştür. Meridada sivil 
ahaliden zayiat olmuştur.Ekse· 
risi kadın, çocuk ve köylüler
den 26 ölü ve 46 yarah vardır. 
Bir tek asker yoıdan ge-çerken 
yaralanmıştır.Merida, siper hat
larından k1rk kilometre mesa
fede, tamamile sivil mahiyette 
bir şehirdir. 

Salamanko, 24 ( A.A ) -
Cumhuriyetçilerin tayyareleri 
Merida'yı bombardıman etmiş· 

tir. Ekse: :si sivil ahaliden ol· 
mak üzere 25 kişi ölmüş, 48 
kişi yaralanmıştır. 

General Ft an konun kıtaatı 
son günlerde Cordoba eephe
sinde 30 kilometre ilerlemiş ve 
Elcartio ve Citla Franca kasa· 
balarını işgal etmişlerdir. 

lngiliz gazeteleri 
Suriye paktı mesfesi11 
yanm ayni vaziyette 
kaydediyorlar. Bu 
tan evvelki Fransız 
fakına benzer. Eğe 
bundan korkuyorsa 
sara aJtma düştüğün 
yorsa buna nihay 
kendi elindedir. E 
bir anlaşmaya iştir"' 

Milletler Cemiyeti ~ 
hütlerini kabul eyle 
Sovyet paktı umum 
içinde eriyecek ve a 
cudiyete sebep kal 

Fakat Almany 
reye gelmeı te 
koıee tif emniye 
der ve humma 
l anma yolunda 
ederse bu t 
karşı müşterek 
tedbir feri ah 
h ayret edemez 

ALM 
KiTLi 

· Paris, 24 (Ö.R) -
gazetesi bazt memJe 
bilhassa Almanyada 
gösterdığini kayde 
tanberi ilk defa ol 
çıkan bu vaziyeti · 
sebeplere atfetmekt 
şunlan i:ave eyleme 

0 Almanya bu su 
yor ki ekonomik te 
yasetinin hudutları 
hudutları vazeden ta 
disidir. En otoriteli 
buna karşı bir em 
mez. Zira tabiat he 
boUukta mahsul ver 

0 Echo de Paris" 
Pertinaks'de Alman 
lığı izah ediyor ve 
bazı tedbirlerde Hit 
de ekonominin fen 
olduğuna dair der 
Bundan sonra soru 
Hitler bu vaziyette 
karara mı sürük! 
Acaba ekonomik 
net ı cesi memleketi 
sergüzeşte bırakın 

cakbr 1 Her halde 
hudutlarda daima 
olması ve lüzumlu 
alması şarttır. 

ALMANYA ANLAŞMAGA 
MECBURDUR 

Paris, 24 (Ô.R) - in iliz 
~~~~~~~--~~~~~~~-------~------------------~~~~~~~~~~~~~~ 

Madrid, 24 (A.A) - Neşre· 
dilen bir tebliğde, hükümet 
kuvvetlerinin payitahtın şimali 

garbisinde ka n Bocdilla mın
takaamda 5 kilometre ilerile- Bununla beraber 


