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İmtiyaz sahibi : ŞEVKET BiLGiN 
Başmuharrir ve umumi neşrıyat nıüdürü: 
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Istanbul, 25 (Telefonla ) - Türk, 
Bulgar, Yunan, Yugoslav ve Romen 
edipleri ve muharrirleri arasında bir 
~ik yapılması için Belgrad hükümeti 
L" _.ebbüse girişm ııtı r. 

TELEFON : 2697 
- -- ----

Fiatl .. s " kuruştur. Gıtnıhuriyctin Ve Cmnhuriyet _Eserinin Bekçisj, Sabahlar!_Çtkar_§iyast_Gaeetedir Yeni Aıur . !latbaa!ında ~asıl~ıştır • 
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Ecrimisil 
. -· 

Şimdi de bunun 
ıstırabına mı 
katlanılacak? 

Ond&rt yıldanberi şu lzmirin 
metr6k mallar yüzünden kat
lanmadı1ı maddi ve manevi 
11hrap kalmadı. Harikzede, mü
badil, gayrimllbadiJ, mülteci ve 
saire gibi birçok sıfatlar taşı
yan bak sahiplerine beş, on 
bin parça gayri menkulün adi
lane bir şekilde tevzii işi bir 
tilrlü başarılamadı. Müteaddit 
kanunlar, müteaddit emirler 
"Nefi hazine" denilen bir zilı-
11iyetin kurbanı oldu. Bu zih
niyet hazine menfaatini hak ve 
adalet mefbumlarmın üstünde 
görmekte, hazineye üç buçuk 
kuruş kazand1rmak için vatan
daşları ızrar eylemekte, huzuru 
bozmakta beis görmemektedir. 
Cumhuriyet maliyesinin prensip 
itibariyle bu zihniyeti yıkmağı 
bir vazife bildiğinde şüp
hemiz yoktur. Bunun içindir 
ki; koparılan feryatlar An
karada makeı buldu. Nihayet 
bir tasfiye kanuniyle berkesin 
elindeki malın ıağiline veril
mesi yolile işin içinden çıkaldı. 
Mütemadi g"Bç halinde bulunan 
mübadillerin ıstıra!>ı dindirildi. 

Bdki bir kısım vatandaşlar 
haklarından mahrum lcaldı!ar, 
belki bazı vatandaşlar hakla
rmın çok üstünde mallara sahip 
oldular; lakin umumi efkara ve 
u irçok yurddaşlara ıstırap ve
ren bir dava sona ermiş oldu. 
Artık metruk mallar işinin 
bir daha ağıza alınmıya

cağı ümidini besliyorduk. 
Meğer aldanmışız. Şimdi met
rük mallar idaresi Maliyeden 
aldığı bir emirle eski defter
leri karışbrmağa başlamış, on üç 
bin vatandaştan üç milyon lira 
"Ecrimisil,, istemeğe kalkış
mıştır. 

Bu ecrimisil kimlerden iste
niyor bu noktayı biraz tavzih 
edelim: 

1 - Izmirin kurtuluşunu 
müteakip şehrin yanması büyük 
bir mesken buhranı doğurmuş
tu. Dahilden evleri yanan yurd
daşlar da lzmire sığınmışlardı. 

işte bu buhran arasında 
yangından canlarını kurtaran 
insanlar metruk evlere yerleş
tirildiler. 

2 - lzmiri kurtaranlar, iz
mirde vazife alan memurlar 
mesken buhranından dolayı 

mdrük mallardan birer ev iş
gal etmek zaruretinde kaldı
lar. Bir müddet buralarda otur
dular. 

3 - Mübadiller~ adi iskan 
yoluyla ev:er verildi. Bilahara 
istihkakları işgal ettikleri malı 
karşılamadığından bunlar da 
başka evlere naklolundu '.ar. 

4 - Memleketinde yüz bin· 
lerce liralık servet bırakmış ve 
bunların yirmi sene intifaından 
mahrum kalmış gayri müba
diller de Yunanlı mallarında 
yerleştiler veya hükümetin mü
saadesiyle oturtuldular. 

Hulasa şu veya bu şeki'de 
lzmirin kurtuluşunu tRkip eden 

- Sonu 2 nd sav/aiia -
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BAZI TEŞEBBUSLER YAPILACAK ......... ~~~~--.. 

Bir habere göre ln~iltere, Sancak meselesinde Türk-
F ransız görüşlerini telif işini · üzerine alacak 

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

"Fransızca Er Nuvel yazıyor : Yeni Türkiye kendisini Fransız ihtilalinin kızı 
telakki ediyor. Sancak, Türkiye için Kilikya kadar hayatidir. Akkdeniz ve yakın Şarkta 

hiçbir dostluğa meydan okuyanıayız. işi bu cepheden tetkik etmek lazımdır" 
Paris, 25 (Ö.R) - Türkiyenin Londra Büyük 

elçisi Fethi, Türkiye Hariciye Vekili T~vfik 
Rüştü Arasla görüşmelerde bulunmak üzere . 

bug ün Parise geldi. 
istasyonda, Tür -; heyeti erkam ve Türkiyenin 

Paris sefiri ~uat Davas ta,·afından karşı landı. 

meselesinde cereyan ede-o görüşmeleri ehem
miyetle takibetmektedir. lngilterenin sancak 
meselesinde Türk-Fransız görüşlerini tel ıf işini 

üzerine alaca~ı \'e mutavassıt b;r rol oynıyacağı 
zennediliyor. 

Tevfik Rüştü Aras, Paristen Ankarnya avde
tini bir güa için tehir etmiştir. 

Paris 25 (A.A) - Anadolu ajansının hususi 
muhabirinden: 

Fransız gazeteleri, Londra büyük elçisi F et
N hinin T evfık Rüştü Arasla · görüşmelerinde 
N Türki~· e - Fransa arasında Sancak mde!esi 

etrafında başgösteren ihtilaf Iiıünast:betiyie 
lngiliz hükümetinin görüşlerini bildireceğini ~ah· 
min ediyorlar. 

Hariciye •ekili Tevfik Rüştü Aruın riyase
tindeki Tiirk heyeti murahhasası bu akşam bu
radan hareket edecek ve Paıartesi sabahı ls
tanbulda bulunaca' ..... 

Paris 25 (A.A) - Anadolu Ajansmın hususi 
muhabirinden: 

İstanbul, 25 (Telefonla) - Paristen verilen · 
Hariciye vekilimizle ~örüşme~e gelen büyük 

elçi Fethi bugün Londraya dönecektir. 
bir habere ~öre ln~iltere hükümeti Sancak Paııs ve Lt>11dıa setulnimiz Suat Dava! ve Fethi Okvar - Sonu altına ~ahıtede -
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lnanilması güç bir yazı Işkenci", tazyik, dayak·· 

. " ;··· .. . Kardeşlerimiz her yapı-
Httler: F ransa?ı? ımhası ~lma?ya- lanı temkinle karşılıyor 
nın yayılması ıçın elzemdır,, dıyor 
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1 
·-·b· .. 1 k d ______ ... ___ ıtara muşa ıt er ugun s en e-

Ve ilave ediyor : "1914 teki hudutlarımız kafi değildir.,, Bu yazı l 
eğer doğru ise vahim hadiseler çıkarabilir runa hareket ediyor ar 

Istanbul 25 {Hususi) -Lond- · lstanbul 25 (Hususi) - San-
radan bildiriliyor: Sunday Ch- cakta işkence ve tazyik git-
ronicle gazetesi, noet sayısında tikçe artıyor. 
Alman devlet reisi Hitlerin he- Milletler cemiyeti namına 
yecanlı akisler uyandıran bir Hat.ya gönderilen bitaraf mü-
makalesini neşretmektedir. Baş- şahitlere dertlerini döktürme-
tan aşağıya kadar çok vah m mek . içi o Türk halkına karşı 
meydan okuma'arı ihtiva eden akla gelmedik tazyikler ya-
hu makalede Hitler diyor ki: pılıyor. 

- 11 Alman balkının bugünkü Cenevrede murahhaslarımız 
müth ş düşmanı Fransadır ve tarafından verilen dosyaları tet-
daima Fransa olacaktır. Fran- kik eden müşahitler, Holştad'ın 
sanm imhası,Alman balkının tam riyasetinde olarhk yarın (bugün) 
manasiyle yayılması ıçio esas lskenderuna hareket ediyorlar. 
bir anahtar olarak telakki edil- Müşahitlere katipleri ile mil-
mektedir. 1914 deki hudut- Jeller cemiyeti umumi katipli· 
larımız kafi değildir. ,, ğinin bir mümessili de refakat 

Yeni Asır - Alman devlet edecektir. Heyet yedi kişidir. 
reisine atfedilen bu makalenin Ankara, 24 (A.A) - Mem-
hakikat olabilmesi pek güçlükle leket gazetelerinin Antakya 
inanılabilecek birşeydir. ~ğer Hıtler ve aıkadaş/a11 hakkında aldıkları yeni haber-
bu makale hakikaten yukarıda yeni senenin ~ünya sulhu ~çin ı ve w en vahi~ ihtimalle~i taşıya· l~r şunlardır: Bıtaraf Müşahüteıin 1tisı 
geçen cümleleri ihtiva ediyorsa çok betbaht bır ıene olacagıoı cagını tahmın etmek guç olmaz. - ,<o w 6 uıcı salıifeae - Noıveçli Holstad 

............ 'i'~;iii; .. :·jt;i;·;~ ... ·~~i;;;~·~; ....................... AYi'~ ..... mi' ...... y;p·;yo~i;·~d~ ... ? ....... . 
Tam manasile maziye 

rücu sayılabilir mi? 

-;~::: 

Faşist Jtalva ve f-aşist İspanva biı/ığini /lalvanlar böyle göıüyoılar 
Milano, 24 (A.A) - ltalya ihtiyatla telakki etmekte •e 

lngiliz yakınlaşmasını mevzuu demektedir ki: . 
bahseden Gazetta Del Popolo lngiliz ltalya itilafı hiçbir 
bazı ecnebi gazetelerinin Stresa ıekilde maziye rücu demek 
cephesinin yeniden teşkili hak- değildir. Çünkü bugünk6 ltalya 
kmda neırettikleri haberi kaydi - Sona 3 'nell sahi/ede ...\. 

Bulgurca köyünde içkili bir alemde 
kanlı bir hadise vukubulmuştur 

Zabıta suçluların hepsini 
Cumao\'ası zabıtası evvelki 

gece Bulgurca köyünde içkili 
bir ilemde çıkan bir badiseye 
el atmıştır. Hadisede bir nevi 
iyin kokusu vardır. Suçlular 
müdahaleye gelen zabıtaya 

kapıyı açmamak suretiyle çirkin 
ve yolsuz bir harekete cür'et 
etmişlerdir. 

Hadise hakkında elde etti-
ğimiz malümat şudur: 

Aslan Naa:lıdereli olan Mu
harrem, ayni k6.yden Papzado 

Halille Ahmet oğlu Hüseyni 
rakı içmek için Bulgurca lcö
yüoe davet etmiştir. Alikadar
lar bu daveti kabul etmişlerdir. 

Davete icabet edenler ara
smda Murtaza isminde biri de 
bulunmakta idi. Murtaza, Ha
lilin metresi olduğu söylenen 
on altı yaşlarındaki Fetbiyc:yi 
beraberine alarak ayni zevke 
ittirak etmek üzere gelmişlerdir. 

Paıazade Halilin orada kendi 
aileıi de bulunduğu cihetle 

yakalamıştır 
böyle bir yabancı kızın gelme
ıinden müteessir olmut vo evi 
b1rakıp çıkmıştır. HattA köy 
halkından birkaç kişi daha bu 
eve gelmişler ve orada bulu
nanların vaziyetlerini beyenme
dikleri için ileme iştirak etmi
yerek bırakıp dönmüşlerdir. 
Muharremin evinde, rakı ma
sası b&şında yalnız Halil, metresi 
Fethiye ve Hüseyin kaldıkları 
zaman aralarında henüz anla~ 

- Sona 7 nd say/ada -
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Ecrimisil 
·-· 

Şimdi de bunun 
ıstırabına mı 
katlanılacak? 

YERi a818 ae Kanunuevveı ı ••• 

Refik ince 
•••••••••••••••••••••••• 

Dün konferans verdi 
Diiakil nG•bamuıda laaber 

verdi;imia ıekilde Maniaa S.y· 
lavı güzide bukukçulanmazdao 

• -&,tarafı birllu:i salıi/ede
yalarcla .a .. adeli mluadetiz 
'9ıtdk ...,._bir ne PiP 
CI ... oı.ıara timci milt em· 
ilk w..ı • ecri aill ....... 

Aziziye tuneli genişlemiyor Üzümler Refik ŞeYket l.ce Adliyede 
• iptal davalannın mahiyeti ve 
hakukt neticeleri • meva.ı. 

lr .. ettiri,... Ye bma taluil 
e1nal kmnuaa teTftkan tah· 
Iİle kalklflJOr. 

Selçuk-Çamlık arasında Tahtad;;··~ergi· 
• b• h t • d•J• lerde kurutulacak 

konferan•m vermiıtir. K-'e
raa11, Camhuriyet llldtleiu· 
mmıiai, -.&kimler ve tellrt.ia· 
deki avukathır ile mllnener 
bir kütle büyük bir alika ile 
dinlemişlerdir. iptal davalanam 
amme hukukunu korua:aktaki 
ehemmiyetini, billaana idari 
kararların kontrolinü temin 

Dahilde 
Ü ;ii; ... ·j·;tihİa k 

yenı ır a ınşa e ı ıyor Üzllmlerimizin mevsiminde 
batlarda kanıtufarlren Y11lıu-

Eminiz ki bu tahaillt yapı· 
ı..iuyacakbr. Talaakkukab yap· 
-k için memurlann ıarfettiği 
&maana acımak liam relecek
tir. 

Çllnki lzmirin yerli halkın
dan hiçbir kimse eviai buaka
rak metruk mallan itple kot
mamııtar. Bu maUan itral eclea 
imanlar o mallarda bakin olaa
lardır. Nihayet içtimai maaye
net ko•iayoalannm yerlettir
c:liii muhtaçfard1r. Tasarruflarım 
bak sahipleriae dewettikleri 
bir malan eski kiralanm hem 
ele umumi alıkima aykm olarak 
zorla tahsile kalkışmakta biz bir 
iabet garmüyoruz. Zira ecri· 
miıil Yergi değildir. Gayrimen
kaUerin icar bedeUerinin mürur 
zaman milddeti borçlar kanunu· 
nan 126 ncı maddesi mucibiDce 
beı senedir. Beı ıene CSnceki icar 
bedellerini iıtemef e kaJkııma
mn umumi ahkima mugayereti 
atiklrdır. Netekim lzmir mah
kemelerinde bu kabil taleplerin 
reddedilerek hükme bajlandı· 
ğuıa dair miaaller mevcuttur. 
Maliye vekaleti herbanari bir 
mahkemenin Yerdiği bir karan 
temyiz mahkemesine götlirmüt. 
müruru zamanın e~ri miıiUenle 
on sen~ olduğuna dair hir ka
rar almqbr. 
Şimdi bu karar iitimal edi· 

lerek on senelik hercümercin 
talfiyeaiae y&riilllyor. 

Biz eminiz ki namlarına ecri 
miıil tahakkuk ettirilen ve et• 

tirilecek olan yurddaşlann pek 
çoiunu bulmak içia deyJet ma• 
kanizması beyhude yere uğra· 
şacakhr. 

Ele geçealer de atraclaldan 
bak•mtı adalet yolwyle twi· 
re bqnracaldar, malakemelere 
kepcaldarclar. 

Biaaenale1la bu ıekilde Ji11e 
u-ı declirgia&k Jarat.
me•• aeclir? Maliye Veldleti
niD ba İfİ tekrar ela-mi1etle 
ele alma•, lln1111m yere Ya-

taadqlan mahkemelerde -trq
hrmama11 Ye ba yurddatlara 
maddi ve miaevi ıabrap Yer
memek için meseleyi dalla ldi
liae Ye daha inaafla balam
lanlaa mltalla eylemesi li· 
zı-.,. 

Biz metrük mallana ha ..... 
leketin mlneYiyatı &zerinde 
açbğı l'abaeleri biliyoruz. Ve 
bundan dolayıdır ki, metnlk 
mallar kelimesinin devlet teı· 
kilitında yeri bile kalmama
sına iıtiyoruz Nerede kaldı ki, 
umumi hükümlerden uzaklaşa· 

edilecek 
Ozla brumnun, lblmüa 

hariçte oJdufu gibi dahilde de 
fazla istiltllk edillllMİDİ temi· 
nen ilzel bazı teıebb&ılerini 
seYieçle haber aldık. Aldtğl
mız haberlere göre kurum. ea 
iyi cinı kuru Ozümferimizden 
yiz itin kuta JUllDfU 'fe yh 
bin kutu da birer kiloluk olmak 
iben iki yib bia kata l1zBa 
hazırlatarak b11nlarua dahilde 
utılma11nı temin edecektir. Ka
rum bunun için lazam olan iki 
yilz bin kutuyu siparif etmiıtir. 
Bu sataılan Tllrkiyemizia muJa
telif yerlerinde tedarik eclilecek 
ajanlar yapacaklar Ye •bf 
makhr fiatle olacakbr. 

Vali 
Ve belediye reisi 

döndü 
Enelki gibi Bergama ve 

Dikiliye gitmif olu Vali Fazlı 
Güleç ve belediy.. reisi Dr. 
Be~et Uz dla aktam avdet 
etmifJerdir. 

Radyolar 
hakkında 
Şe... . . -L.a.-.1!~ eri • 

••n-•......-y~-
de İflİJeD bir takım motarlerin 
ve makinelerin anti parazit ter• 
libettn mabramiyetleri haee-
bi7le radyosu olan vatandaş· 
lana temiz net bir radyo din· 
lemelıten mahna kaldıkluuu 
nazarı dikkate alu belediye, 
diinden itibaren bu kabil mo• 
t&r Ye malriaeleria ifleclilderi 
yerlerde ba makiaeler izerincle 
aati parazit tertibat alıa.ua 
için teıebblaata gİriflllİftİr. -
Subaşı köyünde yangın 

Tirenin Sabql klylade ara· 
bacı Ma.tafamn çitten ppılmıı 
ve sazla &rtllmUı iki odah e't'İ 
ocaktan sıçnyan kıvılcımdan 
ateş alarak -eıyaıiyle beraber 
ve baıka tarafa sirayetine mey
dan qeriJmeden söndiirülmilf 
oldaju mahaUiaden bildirilmiş
tir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
)arak bir de .. ecrimisil ,, tu· 
yikine milsamaha ile bakabi
lelim. Hazine halkın öz malı
dır. Fakat hak ve adalet mef
humunda halkın iistllnde bir 
yeri yokt•r ve olmaması la· 
umdır. 
~akkı C>cak.oAıu 

Ôire•diiftaize gire DeYlet 
demiryoltannm &mir • Aydm 
hatb ftzerindeki Aziziye tuneli, 
a-eçenlerde verilen bir karar 
keri•e tewsi edilece~ti. lllf&· 
ata başlandıktan tonra bu fi
kirden sarfınazar edilmiştir. 
Azizi1e tuneli tevsi edilmiye
celrtir. 

Ancak ba hat &zerinde Sel
çukla Çamlık arasında yeni bir 
ut İDfası takarri1r etmif ve 
inşaat için bertürl& hazırlaklar 

tamamlaamıfhr. Hat ayai gil· 
zergihı takibedecektir. Bu su· 

retle, Aydıa hatta ilzerinde 
ıeyrllsefer daha emin şartlar 
içinde yapılmış olacaktır. Ya· 
pılan hesaplara göre, yeni hat 
tızerinde yokut daha az ola· 
cak ve bu suretle hattın iş· 
letme murafı inecektir. 

Aydın hatb ilzerinde inşaatın 
bir ln 3nce tamamlanmasına 
çalıplacaktır. Bu hatta dev1et 
demiryolları vagonları ve loko
motiflerinin ipemeai için de 
bazı taslıihat yapdıyor. Aydın 
laatb da yeni Yagonlua kavu
şacaklar. 

Halkevindeki • 
sergı 

Küçük san' atlar sergisi 
büyük rağbet gördü 

Ankarada açılıp kapaaan•EI· 
itleri Ye klçllk -·atlar •ergisi" 
ae bairden g&ıderiJen Ye teı· 
hirden SOIU'a iade edilen etya· 
larla HalkeYiacle tasarruf hafta• 
11 m&naıebetiyle açılan kUçlik 
nn'atlar ve elişleri sergisi bO· 
yOk bir alaka g<SrdiiğO için bir 
hafta daha temdit edilmiştir. 

Sergide el, ey, ve klçllk 
aanayii allkadar eden eıyalar 
tetbir edilmektedir. 

T eıhir edilen eualar arasu!• 
dald ey ve el itlerine ait ma• 
sa artiid, perdeler, ıapka, 

bohçalar, çantalar, yaıbklar, 
cidden san'atkArane hazarlaa
llllf eserlerdir. 

Baadan batka küçük sana· 
yie ait eserler de hayret ve 
takdir uyandırmaktadır. Bunlar 
arasında bu vakte kadar elde 
yaptlmaıına imkan görillmemiş 
ileri Avrupa •anayii mamulitı 

ayarında imalltlar vardır ki, 
lkhlat Vekiletiace himayeye 
mazhar görillmllıtllr. 

Sersi ,.ı bepM kadar de
vam ede=cektir. 

Mes'uliyet acaba kimde? 

Maznunun ölümünden 
kontrol memuru suçlu .. 
Kendisi sorgu 

Mes'uliyeti 
hakimliğine verildi 
kabul etmiyor 

Geçealerde BallDalle cin· 
l'lllda Mmffer admda bir ço
caia• llğamdan mduz eden 
hanpzi ile zehirlenerek ili· 
mi lalcli.lui hakkında mllclclei
umamiıikte deyam edea tahlri· 
kat bitmİftir. 

M&ddeiamumilik bu ölüm hl· 
clisesİllde suçla olarak mezkür 
mıntakanm havıgan kontrol 
memuru Ali usta adında birini 
tespit etmit ve kendisi sorğu 
hl kimliğine te•di olunmqtar. 
Ali usta hakkında ilk tahkikat 
açılmııhr. Maznun Ali usta 
eliyor ki: 

- Ben bGtnn ıece kontrol 

yuifftile ldkellefim, oradan 
da geçtim, ·birpy daymadım. 
Da,..ychm, icabedea tedbiri 
tabii derlaal ahrdım. Mıntakam 
çok geaiftir. 

••• 
Bir otoray kazası 

lzmir • Tire ara1mda ifliyen 
bir otorayda bir kaza olmuı 
ve lzmirden Tireye gitmekte 
olan otoray, Hllıeyin ağa köp-
rilail cavannda Bayıncluh Selim 
oğla Mehmede çarparak ajır 
surette yaralanmuıaa sebebi
yet vermittir. Yarah lıastaneye 
kaldmlmat ve hlclia bakkanda 
Tire müddeiumumiliğince tah
kikata bqlanmııtar. 

' SiNEMASI 
•••••••••••••••••••••••• 
Telefon ataı 

•••••••••••••••••••••••• 
YILBAŞINI kartllamak için senenin en bUyOk iki tllmı 

1 - ÇiNGENE BARON 
AOOLPHE WOHLBROCK - GABRIELLE GABRIO tarafaadaa temail edile11 fevkalide fili• 

2- KADINLAR KLUBU 
MAYERLING KATRANAVI blylk yalda DANİELI.E DARIEUX'aua eseri 

PARAMUNT (Dünya haberleri) AYRICA 
EA ~LARA: l,lS - S,lS - 9,lS Çingene Bar• 

..... l't;;, 

3,10 - 7,10 Kaclmlar Klul.u ......._ 

bu' u herhaagi bir Afetten Ye 
yağmurdan mutazarrır olduğu 
malümdur. 

Bazı alakadarların yaptık-
lan tetkikata g8n: Gzilmlerin yolundaki rolünü hatip batla 
mevsiminde tahtadan yapılmış inlicekleri ve delilleri ile izah 
serııilerde kurutulat>ilmesi ve ya- eylemiı, Devlet Ştlraımaa bu 
pılmaaı icap eden sergiler için hususta verilmiş kararlarını 
bütün Türkiyeye 2 milyon alta örnek olarak göstermiftir. Kon-
ytlz bin liraya ihtiyaç olduğu 
tespit eclilmiftir. Keyfiyet ali· feransı wüteakip hukukçular 
kadar bftylik makamlara da bir Refik Şevket inceyi hararetle 
raporla bildirilmiıtir. tebrik etmişlerdir. 

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

Bereket ya,ı 
insanlar kaç yaıma kadar 

velud olabilirler? Kugün iyico 
anlqalmıthr kr vel6d olmanın 
yaıı yoktur. Sağlam bir adam 
hangi sinde olursa olsun feyizli 
olabüir. lagiltereae 95 yaflada 
iken 17 yatında bir ıenç kızla 
evlenen adaman biklyesi ol
dukça dedikodu yapmı,tı. Bu
gün o hadise llzerioden dokm 
sene geçmiıtir. ihtiyar yüz d6rt 
yaşındadır. Ve genç karısından 
ilç çocuğu olmaştar. Çocuklar 
tamamen babalannı andırmak
tadırlar. 

Kolekalyon merakı 
Koleluıiyon meralr.Jilan, 118&• 

miyetle biraz akıllarından zoru 
olaa adamlardır. Son zaman· 
larda Londrada vefat eden 
doktor R. R. Phelps Oksford 
ilniversitesinin tanınmıı sima· 
larından biri idi • • . Fakat P.n 
bilyük merakı tükilrGk hokkası 
koleksiyonu yapmakb. Dok· 
tor Phelpı'in cam dolapla
nnda en eski modeUeriaden 
en yenilerine kadar çeşit çefit 
tllk&rtlk hokkalan vardır .• Bu 
hokkalar tertemizdir amma ne 
çıkar •. 

•attan •r•I• 
1914 tu Raa ceplıetinde vu· 

rutan Jean 01Yald adla bir 
Macar askeri kafaaana isabet 
eden bir karıunla yaraluaut 
ve mermi kafa11nm içinde kal
mııb. O zaman operat6rler 
yaralının kaf a11nda bir ameli· 
yat yapmayı tehlllkeli g&rdlik
lerinden buna teıebbüs etme· 
mitlerdi. Bir harika kabilinden 
O.naldın yarası kapanmış, ha-

Hıraazlıit• har•• çareler 
Kasa fabrikat6rleriyle kasa 

bımzlan arasında mllthit bir 
m1kadele vardır. Fabrikatörler 
kasa barsızlarımn el sDremiye
cekleri kasalar yapmağa çala
şarken bu sonuncular oxhydrique 
aleviyle en mükemmel kasaları 
bile açıyorlar. 

Bir mühendis zorlanınca ze· 
hirJi gaz neıreden bir kasa 
yapmağa muvaffak olmuştur. 

Şimdi de kasa hırsızları çok 
tehlükeli olan bu zehirli gaza 
mukavemet edecek bir maske 
anyorlar. Mücadel" devam edi· 
yor. 
a .... rttcan gerabellerl 
Amerika denilince aklımaıa 

olmayacak garabetler gelir. 
Filhakika Amerikanın bazı 
memleketlerinde öyle garip 
kanunlar var ki tatmamak 
mlimkün değildir. llinoia'ma 

V/eat Frankfort şehrinde .... 
mi dans yerlerine ve balolara 
mliaaade edildiği halde evler· 
de dansetmeyi yasak eden bir 
kanmı vardır. Bu kanana ay· 
kırı hareket edenlerde• pua 
ceıa11 alıamaktadır. 

Kıt aporu Sld 
Bir istatistiğe göre kayak 

sporunun hararetli menıupian
nm sayısı 400 biaden çok faz· 
ladır. Kayak sporu yapaolana 
elbise, seyahat ücreti ve otel 
masrafı olarak senede sarfet· 
tikleri para takriben yüz mil· 
yon liradan fazladır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . -5 Saadet reçeteal : i 
• • 
5 Renkler ve saadet i 
• 

yata kurtulmuıtu. Bu hldiıe· Renklerin saadet telakkisi 
den birkaç sene sonra Osval- üzerinde tesiri büyüktür. 
dıa kafasında zaman zaman Yeşil : Dostlukta vefayı, 
kendini hissettiren atralar ye· aşkta sadakati temsil eder. 
nnı değiştirmiftir. Osvald Beyaz: Masumane sevinci, 
bir müddet ensesinde, sonra· safiyeti, doğruluğu temsil 
ları .. rtnada ve nihayet solbal- eder. 
dmoda sızılardan şikiyet et· Mavi : Gençliği ve hayali 
mittir. Doktorların alelade bir temıil eder. 

tf ki b Leylik rengi: ilk aıkıo ta· 
ro111atizmaya a etti eri u sı· zeliğini ve caıibesini temsil • 
zılar günün birinde solayağa· eder • 
nm topapacla yerleımİflİ. Ôy· Gül rengi: Ürkek bir sev· 
le ki, Osvald topuianun ka- giyi temsil eder. 
barclı;am, orada yabancı bir Kırmızı : Aıkta harareti, 
maddeaia yerleftipi anlamıı kuvveti ve sıhhati temsil 
idi. Fa.kat HHlerdenberi re· eder. 
çirditi tecrlbc'er doktorlara Açık yeıil: Bazdanaa gire 
kaqı itmadm1 santatmdan ümidi, itimadı tem•il ettiği 
keneli U8tmuile to,.i•a bir halele baztlarana gire ea 
ameliyat yap .. ja karar yer· meıam reaktir. lbtiyatea •· • 
mit ve bunda muvaffak ol· ı claa salnaınız demeje de 
muttur. Onald'm topujundan gelmiyor. Zira açık yetil 
çıkardıiı maddei ecnebiye bil· moclaclar. 
yük harpta kafuana iıabet Menekte renıi: Zelsiyı ve 
eden kurfllndan baıka birşey bilgiyi temsil eder. 

d Beyazla kırmau iae muyaf• ! 
deiildi. Kurıua tam 22 ıene e fakıyetia, ceuretin ve were- i 
kafadan topala kadar hir ıe- fia rcaıidir, i 

~_Ly_a!!~~a!!l:_t!a!PJ~~r~•'..__ _____ ~l.uıuan.•••ı••••••••••••••• •••••• ı 



Bugünkü program 
Saat 12,30 - 14 arasında 

plikla Türk m11sikisi ve ha
vadisler. 

Saat 18,30 da dans musiki 
Saat 19,30 da Şehir tiyat

rosundan nakıller. 
Saat 20 de Türk musiki 

heyeti tarafından parçalar. 
Saat 21 de stüdyo orkes

trası tarafından parçalar. 
Saat 22 de ajans ve borsa 

haberleri, müzik. 

Arnavutlukta 
bayram 

lstanbuJ, 25 (Yeni Asır) -
Tiran' dan bildiriliyor: 

Arnavutluk kralı Zogo'nun 
ordusiyle birlikte Tirana gir
mesinin on ikinci yılı bütün 
Arnavutlukta tes'it ediliyor. 

Noel ve Almanya 
Berlin, 25 (Ô.R) - Hitlerin 

muavini Hess Alman milletine 
radyoda bir hitabe iradetmiı 
ve Alman milletinin Noel yor
tular1nı bolluk içinde tesit 
edemediğinden teessüflerini 
bildirmiştir. 

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

lngiliz - Italyan 
anlaşması 

- BaştaraJı bıfincı sahi/ede
lngiltere ile ananevi dostluğun 
gölgesinde yaşamağa razı olan 
dünkü Ita)ya değildir. ltalya 
bugün Mus!i'olinin dehası ve 
ordularının şecaati sayr.sinde 
imparatorluk derecesine çık
mıştır. 

lngiliz ltalyan doatluğu ancak 
hukuk musavah esası üzerine 
yeniden tesis edilebilir. 

Kitaplar 
Şimdiden 
hazırlanacak 

Ankara 25 ( Hususi ) - Ma
arif Vekaleti önümüzdeki se· 
nenin mektep kitaplarını şim

diden bastırıyor. Busene ol
duğu gibi kitap sıkıntm ile 
kartdaşılmıyacağı ümit ediliyor. 

Deniz yolları 
bütçesi 

Ankara, 25 (Hususi)- Deniz 
yolları bütçesinde (400) bin 
liralık bir ~asarruf temin edil
diği anlaşılıyor. Bütçe raportör
leri tetkiklerine devam ediyor
lar. 

Ziraat Bankası 
kanunu 

Aukara 25 ( Hususi ) - Ye· 
ni Ziraat bankası kanunu bilt-
çe encümeninde bazı tadillere 
uğradı. Ziraatçi!ere verilen kre· 
di genişletildi. 

Umumi müfettiş-
ler topleınt1sı 

Ankara, 25 (Hususi)-Umu
mi müfettişler toplantısında 
görüşülen meselelerin karar
lara raptı başlamıştır. Bu ka
rarlar bir Jiyiba halinde Baş
vekalete verilecektir. 

Yunan vapuru karaya oturdu 

Kaptanın 2 günlük çalış
ması bir netice vermedi 

lstanbuJ, 25 (Hususi) - Yunan bandralı Kordıyodis vapuru, 
Derinceden kalkarak giderken lımit ciuarında karaya oturmuş
tur. 

Kaza yerine Türk gemi kurtarma şirketinin Alemdar vapuru 
derhal yetişmiş ise de kaptan vapurunu kendi kurtarmak için 
uğraşmasına devam etmiştir. Fakat iki günlük bütün uğraşma
lara rağmen vapuru kurtarmak mümkün olamamış ve kaptan 
tahlisiyeyi çağırmağa ml!cbur olmuştur. Alemdar, vapuru kurtar-
mak için işe başlamıştır. Lazımgelirse daha bir tahlisiye giinde
rilecektir. 

Ziraat mekteplerinin daha verimli 
olması için tedbir alınacak 

Ankara, 25 (Hususi) - Başvekil ismet Inönü Ziraat vekale
tinin beş yıllık plan çalışmalarıyla çok yakından ve bizzat alaka
dar olmaktadırlar. 

Ziraat mektepleri hakkında yeni kararlar alınacağı anlaşıhyor. 
Ankara 1iraat enstitüsünden başka IstanbuJ, Adana ve lzmirde 
de mevcut ziraat mekteplerinin daha verimli olmaları için geniş 
ve pratik tedbirler alınacaktır. 

Çan -Kay-Şek serbest bırakıldı 

l"1areşal dört tayyare 
arasında geldi 

Asi Generalın kuvvetleri ricat ediyor 
Şanghay, 25 (Ö.R) - Asi general Çang - Su - Liang'm esiri 

olup bazı şartlar tahtında serbest bırakılan mareşal Şan - Kay -
Şak yanında karısı olduğu halde bugün buraya gelmişlerdir. 
Çan· Kay - Şek'in tayyaresine dört tayyare refakat etmekte idi. 
Mareşal, yarın Nankine gidecektir. 

Şangbay, 25 (Ö.R) - Alınan haberlere göre, asi general 
Çan - Su - Liang kuvvetleri garptan şimale doğru ricate başla· 
mışlardır. 

Amerika sabık cumhur reisi LINCOLNUN öldürülmesi 
Katillerin tekmil Amerika ordusuy)e aranması ' 1 

BEN ÖLDURMEDIM 
Filminde Warner Bakster - Wilyam Dezmond-Harri Karey 

KADINLAR GöLU.. S!m00 

Sımon 

TÜRKÇE FOKS JURNAL KOMiK MIKI 
Bunların tekmili lzmirde ilk defa 

Balkan konseyi toplanacak 
Şubat ayı 
nazırı da 

içinde Romanya hariciye 
Ankarayı ziyaret edecek 

Bükreş, 25 (Ö.R) - Yugoslavya başvekili ile de iki mem!eket siyasi ve askeri itbirliği 
Stoyadinoviç şerefine hazulanan av parfsinin üzerinde ehemmiyetli görüşmelerde bulunacaktır. 
cenubu şarki Avrupanın siyasi vaziyeti üzerinde Ankara, 25 (Yeni Asır) - Romanya hariciye 
mühim görüşmelere vesile olacağı an1aşılmıştır. 

Yugoslavya başvekili Stoyadinoviç Romen nazırınm Ankara seyahati ıubat ayı içinde ola-
başvekiJi Tataresko ve hariciye nazırı Anto- cak ve gününü Dr. Aras tesbit edecektir. Bal-
nesko ile görüşeceği gibi Romen kralı Karol kan konseyi de Atina'da yakında toplanacaktır. 

Muk·av·eıe··········aun········ ınl"zaıanaı 

Hattı bütün -varlığiyle 6 milyona aldık 
Bu paranın yarısını malla ödiyeceğiz 

Avrupa demiryolları da karanlık yerlerini 
ağlarına geçti gömerek devletin demir 

Ankara 25 (Yeni Asır Te
lefonla ) - Şark demiryollara· 

1 
nm sahş mukavelesi bugün Na
f ıa Vekaletinin büyük salonun
da imzalanmıştır. Bu münase
betle Nafıa bakanı Ali Çetin
kaya samimi bir nutuk söyle· 
niiş ve buna Fransız delegesi 
Dovi cevap veı miştir. Dovi 
cevabında bilhassa şunlan söy
lemiştir : 

- Gerek arkaciaşfarım ve 
gerek ben bütün bir miıtetin 

iktısadi uyanmasının önderi 
olan ulu şahsiyet re~s Atatürkllo 

l 

önünde hürmetle eğilirim.Onun Şaık demmolla11nı tesellüm tdelk il iillr,../rqdi 
başvekili ve vekillerinin çalış- rısı da mal olarak şirkete Bu mukavelenin imzası ile 
malarını hürmetle aoarım. ödenecektir. Bor~u yirmi sene• 1872 denberi muhtelif eafba-

Vakıi biz bu kalkınmanın d~ ~deme~ için . .aen~de 478 larla sürüp gelen ve saltanat 
kurbanları oluyoruz. Fakat bu bm hra verılecekhr. Hattın ha- tarihinin }>irçok karanlık cihet-
mukadder neticeyi karşıiadığı- sılitının, taksitleri tamamhya· ]erini sinesinde ıaklıyan Şark 

b fh k d cağı ümit olunuyor d · il · · d mız, u sa ayı apa ığımız A k 
25 

( · emıryo arı ımbyazı a sona 
şu günde ikinci bir çalışma n ara A.A ) - Şark ermit bulunmaktadır 
safhası başladığından memnu- demiryolları iş'etme imtiyazının Bundan sonra dev.Jet demir-
num. satın alınması hususunda 19 yolları Avrupa ismini alacak olan 

Dovi. nutkunda, çalışmalarda Teşrinievvel 936 tarihinde baş- Trakya demiryolla d 1 t 
J •• k ı 68 ·· ı·· k nnın eve 

muvaffakıyet temenni etmiş ıyan .dmuza ebre er kgun ~ demiryolları şebekesine iltihakı 
d b b mesaı en ve azen ço çehn b" .. . ve a a azı güzel dostane d 1 • d'k b" ır taraftan Turkıye Cumhuri-

Hamam anaları 
Yeni doğmuş bir çocuğun 

bir mezarlıkta, bir cami duva
nnda bulunarak yuvax& gili· 
derildiğini gazetelerde ne va
kıt okusam isahunın son per
deye dayanırcasına gerildisiini 
duyarım. Bilseniz ne kadar 
kı zar, ne kadar isyan edl!rim. 

Bir dişi ile bir erkeğin zevk 
mahsulleri olmaktan başka ka
bahatleri oım,yan bu yavruların 
şuraya, buraya biyar ve şeftali 
kRbuklan gibi atıldıklarını du-
yup ta çileden çıkmamak için 
insanın asabı çelikten, kalbi 
tunçtan olmalı. 

Her metruk çocuk bir kerre 
daha ıspat ediyor ki (ana şef-
kati) denilen duygu, bu analığın 
resmi ve kanuni bir merasim-
den doğuşuna bağlı imiş.Yoksa 
kadın, yalnız doğurduğu için 
yavrusunu sevmiyor. O yavruyu 
kucağında serbest serbest do
laştırıp babasıyle beraber ha1ka 
gö~teremediği gün boğmasını 
da, atmasını da biliyor. 

Bir kadın bir erkek tarafın
dan aldablabilir. Bir kadın üç, 
beş dakikalık zevkine mağlup 
olacak kadar zaif yarahlmış 
olabilir. Fakat ne aldanışı, ne 
de zaafı ona pt:ydahladığı in
san yavrusunu köıeye., bucağa 
atmak için bir hak temin et-
mez. 

Daha hayata kavuşmamış, 
2 aylık bir et parçası halindeki 
çocuğunu karnmda düşürenler 
adaletin önüne sevkedilirlerken 
gözünü dünyaya açmış (hayat) 
diye bağnan çocuklannı duvar 
diplerine bırakıp kaçan kadın
ların kanunun pençesinden ya• 
kalarını ııyırarak yeni bir gü
nahın peşinde do!aştıklarını 
gördükçe insan kab1na sığamı· 
yor. Bu cezasız kalan suçluları 
elime verseler; ve: 

- Dilediğin gibi cezaland\r. 
Dese!er, bugünkü adalet öl

ç1llerinı bir tarafa bırakarak 
vicdanımın tertip edeceği ceza 
ne olurdu biliyor musunuz? 

Böy!e anaları, çocuklarını 
bıraktıkları yerde kaıığa otur· 
tur, 24 saat çocuklara tükiirt• 
tükten sonra ipini kazığıpı ko
parmış kurt köpeklerinin ön· 
lerine bırak1rdım. 

A. Murat Çınar 
, • ı •• r 

~{ a anmış sözler söylemiştir. evre er geçır ı ten sonra ı· f . A . .1 . tama ermiş ve hazırlanan mu- ye ın~n vrupa. ıle .ı tısak ını 
Ankara, 25 (Yeni Asır) - k d t ı J t t k So'ya 25 / A.A) - Bulgar kavelenin her noktasında iki en 1 vası a arıy e emm e me 

Bugü'n imzalanan şark demir- tarafca mutabık kalınmış oldu- diğer taraftan memleket de- t e vaf aj .. nsı , Bulgar Kültür 
yolları mukavelesinin esaslan · il d 1 J . 1 bakan nın Bulgaristana yapıla-ğundan bugün saat 13 te Na- mıryo arının ev et eştıri r.1esi cak bi ciimle muhaberelerin 
şunlardır: fıa . Vekaletinin büyük salonun- hususundaki gayeyi temin e tm.ş 

Şirketin bütün varlıkları hü- d N k b 1 k . ' b Bulgarcadan başka bir lisanla a ~fıa Vekili Ali Çetin a· u unma ılı ariy)e Cumhuri· yapılmıyacağı hakkında emirler 
kümete altı milyon Hraya geç· ya ile şirket delegeleri reisi yet devrinin en mühim ve k verdiğine dair bazı Tiirk gaze-
me tedir. Bu para yüzde beş Dovi taraflarından imzasına mesut hadiselerinden birini telerinde ~ıkan haberi katiyetle 
faizle ve yar1sı para ve ya· muvaffakıyet basıl olmuştur. teşkil etmektedir. ya ' anlamaktadır. 

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

Çimento ihtikarına karşı Gazi Anteplilerin kurtuluşu 

Otuzbin ton çimento Ankaradiki merasime 
ithaline karar verildi Hataylılar da iştirak etti 

lstanbul, 25 ( Hususi ) - Çimento ihtikarının önüne geçmek 
üzere Ankara memurin kooperatifince onbeş gün sonra otuzbin 
ton çimento ithal olunacaktır. 

Bu ithalat Istanbul, lzmir, Zonguldak ve Derince limanları 
vasıtasiJe yapılacaktır. Çimentonun tonu lstanbulda 20 liraya, 
diğer yerlerde nakil masrafları zam olunarak satılacaktır. 

Cumhuriyet Halk Partisi Ankara vilayet 
kongresi dün in'ikat etti 

Ankara, 25 (A.A)- C. H. Partisi Ankara vilayeti 1935 - 1936 
kongresi bugün saat 11 de Halkevinde toplanmıştır. Kongre 
vali ve C. H. P. ilyönkuruJ başkanı Nevzat Tandoğan tarafından 
bir nutukla açılmış ve kongre reisliğine vilayet yönetim kurulu 
azasından Rifat Börekçi, ikinci reisliğe delegelerden avukat 
lbrahim Rauf Ayash, katipliklere de avukat Ekrem Ergün, 
Nasuhi Haydar seçi!mişlerdir. 

Bundan sonra rapor okunmuş ve ittifakla tasvip edilerek 
bütçe, hesap, tetkik encümenleri aynlmış ve yarın saat 14 te 
toplanmak üzere toplantıya son verilmiştir. 

Kongre bugünkü toplantısına nihayet verirken Reisicumhur 
Atatürke, Kamutay başkanı Abdülhalik Renda ve Başvekil 
ismet lnönüne, Dahiliye vekili ve C. H. Partisi enel sekreteri 

Hataylı Nahidenin nutku alkışlandı 
lstanbuJ, 25 ( Yeni Asır - Telefonla ) - Gazi Antep'lililer 

bugün lstanbul ve Ankarada kurtuluş y1ldönümlerini kutlulamış· 
)ardır. Bu münasebetle yapılan toplanbda müdafaaya ait men· 
kıbeler anlablmış ve tezahürat yapılmışhr. 

Ankara, 25 ( Yeni Asır Telefonla ) - Bugün şehrimizdeki 
Gaziantepliler kurtuluşlannm yıldönümünü coşkun tezahüratla 
kutlamışlardır. 

Gazianteplilerin bu toplantısına şehrimizdeki Hataylılar da 
iştirak etmişlerdir. Toplantıda Antepli bir genç bir nutuk söyle
miş ve 1 Kaounuevvelde Sancakta şehit edilen Türk gencinin 
ailesine yardım edilmesini teklif etmiştir. 

Bundan ıonra Hataylı Nahide de ir nutft lflyliyerek ad&'r 
lanmıştır. Toplantı, tezahüratla neticelendirilmiştir. 

istihlak vergisi kanunu dün 
Kamulaya tevdi edildi 

Ankara, 25 (Hususi) - istihlak vergisi kanununun tadili hak
~ında hazırlanan kanun IAyihası Vekiller heyetinde tetkik edil
miş ve Büyük Millet meclisine verilmiştir. 

-.ul& . .u.u._.ı·ıtt~ ...... ------.aJ~· -----cAÜJ--..... .-..-.....,a....ı~.--.n.a_u~ 
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Dünyada ref a emareleri ~~~~!~:; 
-

Noel yortuları için N.evyork, Paris, 
ve Londraya eğlenici akını vardır 
Pariı, 25 (Ö.R) - Noel yor· 

tuıuo11n ekonomik serbesti 
içinde bulunan memleketlerde 
her seneden fazla bir hareket 

Londra, 25 ( A.A ) - lngil· 
terenin Filistindeki fevkalade 
komiseri, Araplar arasında 
yeniden karışıklıklar çıkmıya 
başladığından dolaya Ftlistin• 
deki polisin tak'fiyesini istediği 
haber verilmektedir. 

Noel ve Sosyalist 
hüküm eti 

uyandırması ekonomik buhran Paris 25 ( Ô.R ) - " Popu-
devresinden çıkılmakta oldu- Jaire ,, gazetesi Fransada sog~ 
ğunun bir emaresi sayılıyor. yalist idareli bir hükumet m~'7-
Fransada turistlerin akını müs- cut o!arak kutlanan iJk Noeli 
tesna bir şekil almıştır. Sene- memnuniyetle karşılıyor ve di· 
ler ve seneler vardır ki Paris yor ki: 

b .. ı b. N ı arefesi Başında sosyalistlerin mütte-
oy e ır oe bit şahsiyetleri olan hükümet 

görmemişti. istasyonlarda ge• kendisine layin edilen sarih 
liş ve gidiş izdihamı emsal- vaııf eyi ifa etmekte ve mevcut 
sizdi. Bütün rekorlar karılmış- cemiyet kadrosu dahilinde de-
hr. mokrasi, hürriyet ve refahhan 

Amerikada ayni hal vaki Vaşingtonda 7emyiz malıkemest saravı ne kurtarmak mümkünse bunu 
olmuştur. Gelen telgraflara bir emniyet havası uyandır- den (200 milyon liradan) faz 'a kurtarma~a çalışmaktadır. Di-
göre 1930 dan beri böyle bir mıştır. mübayeat yapılmıştır. Radyolar ğer taraftan, hükümet tehditler 
şevk görülmemiştir. Bu da Ayni hal lngilterede de göze yoJlarcJa izdihamın her tahmin- ve tehlükeler ortasında, sulhu 
Amerikan milletinin tekrar çarpmıştır. " Paris·Soir ,, mu- den fazla olduguw nu bildirerek • şimdiki halde kırık d8kük te 

habirine göre, bu defaki Noel ı k t w l kt nikbinligw ini buldug" unu göster- otomobilcı·lere hususi bir ihti- o sa - ur armaga ça ışma a-lngilterde de refah Noel'i ol- · ·ı 
mektedir. Daima vahim bir muştur. yat tavsiye etmişl~rdir. dır. Eserine devam etmesı, mı -
yekun tutan işsizlere rağ• Son iki hafta içinde banka- Keza Çekoslovakyada da letleri birbirinin boğazına ahl-
men işlerin çoğalması ve lardan 16 milyon logiliz lirası noeJin geçen seneden daha maktan meneylemesi temenni-
Ruzvelt'in yeniden seçilmesi çekiJmiş ve 30 milyon isterlin- parlak olduğu bildiriliyor. ye de,Zer . 

.................................................................................................................... ···························································· 

Doktor Şahtın nutku Aimanya ve dünya buhranı 

Sömürgeler meselesini Almanya beynelmilel iş
meydana koymuştur birliğine dönebilir mi? 

937 Senesi içinde mühim 
hadiselere intizar edilebilir 

Berlin, 25 (Ô.R) - Ekonomi 
bakam ve Rayşbank "direktörü 
doktor Şaht tarafından müs
temleke meselesi hakkında 
söylenen nutuk ve yazılan ma
kalelerin alakadar memleket
lerde uyandırdığı akisler Ber .. 
lin siyasi mahafilinde, gazete
lerin yazdıklarına bakılarak 
tahmin edilebileceğinden daha 
ziyade memnuniyet uyandır· 

mııtır. Bu mahafilde denili
yor ki: 

"Sömürgeler meselesi ortaya 
konulmuştur ve tam bir bal 
suretine erinceye kadar kuv
vetlenmiş duracaktır.,, D'. Şalıt 

Paris, 25 (Ö.R)- BeyneJmi
leJ siyaset sahasında umumi 
dikkat, daima Almanya üzeri
ne dikilmiş durmaktadır. Eko
nomik bir felakete sürüklen
mek, kanlı bir infilaka se
bep olmak veya bunlarm 
önünü alacak olan beynelmilel 
iş birliği yoluna girmekten 
hangisini tercih ettiğini söyle
mek şimdi Almanyaya a ittir. 
Fransız mabafilinin fikrince, 
Almanya en makul oJan şu 

üçüncü yola girmeğe karar 
verecek olursa, bunun ilk tesiri 
ispanyada yığınlı müdahale 
hareketlerinden sakmması ola
caktrr. 

Amerikan gazeteleri Alman
yanm delice bir barekete ken
dini terketmesi korkusunun 

Fransanm kalkınması ve Fran .. 
sız - lngiliz beraberliğinin kuv· 
vet bulmasıyle telafi edildiğini 
kaydediyorlar. 

"N evyork-Times,, gazetesi Blu
mun mahirane siyaseti sayesinde 
Fransanın kuvvet ve istikrar 
kazandığını ve üç taraflı lngi
liz-Amerikan-Fransız para an
laşmasının da buna hizı:net et-
tiğini kaydederek sulhun bo
zulması ihtimali hakkmdaki 
bedbin tahminlerin azaldığını 
yazıyor. 

11 Nevyork Herald • Tribune., 
gazetesi de Afmanyaom lngi
liz - Fransız tazyikine bir kafa 
darbesile mukabele etmesine 
ihtimal vermiyor. Zira bu taz
yik lngittere ve Fransa ara
smdaki anlaşmanm ne kadar 
sağlamlaştığını göstermektedir. 

lngiliz - ltalyan görüşmeleri 
karşısında alman vaziyete ge
lince, gazeteler centilmen an• 
laşmasımn Avrupa ve Akdeniz 
vaziyetinde husule getireceği 
derin tesir hakkında bükümet 
mabafilinin endişelerini gizle
meğe çalışıyorlar. lngiltere ve 
Fransada, Almanyanın bu dev
letlere müzakereye girmesi za
rureti hakkında ortaya atılan 
ve üzerinde ısrar edilen tez Al
man mahafilini işgal etmekten 
geri kalmıyor. Mevcut kanaate 

göre Alman diplomasisi, Londra 
ve Parisin yapacakları teklifle
ri bekliyerek şimdilik kendi . 
görüşlerini ihsas etmiyecektir. 
Bu teşebbüslerin ise 1937 se
nesi başında, yani pek yakında 
yapılmış olacağı muhakkak te• 
Hakki ediJiyor. 

............ 
Çek cumhur başkanı yortu münase

betiyle Mühim bir söylev verdi 
lstanbul, 25 (Yeni Asır) - Çek cumhur başkatJı Pr. Benes, 

•ı••ııllftın 
Noel yortusu münasebetiyle söylediği nutukta demiştir ki: 

Ayıp şey 

Alsancak Mesudiye cadde
sinde Devlet Demiryolları seki
zinci işletme ambarında Adil 
oglu Mev~üt bir alacak mese· 
Jesinden Mehmet oglu lbrahimi 
dö~düğünden yakalanmıştır. 

- Bi:ı barış için çalışıyoruz. Büyük dostluklara verdiğimiz 
kıymet sonsuzdur. Fakat küçük Antant, bütün siyasetimizin 

özüdür. Biz her ihtimale karşı hazırız. Hazırlanmamız bize 
taarruz edeni yola getirmek içindir. Avrupanın ne komünizm 

ne de faşizm tehlükesine karşı mukavemetsiz olduğunu 
zannetm ·yor uz . 

... f]~ .. ~~,Ç~~.~.~~ .~~~VıL··so~HQA .. ~~., , ~':~~;~:!· ~:~~:~~~pol~:=~ 
~ içinde idi.. Şimdi senin burada 

1 

olduğunu duyunca kimbilir ne 

[MJ [S 11') c;7 n n !Dl kadar sev;necektir.:. . Haydi 
LJV LJ ~ L? gel ben zaten eve gıdıyordum. 

Beraber gidelim, hem Şirleye 
,............ .. 1 b. .. . ' 
lngillzc~d;;;;··ç·~·~i;;~·;·•11 

........................ Z.IYA .. N.EBi'.. guıe ır surprız yapmış o.u-
ruz .. 

Şlrley Robertl görünce, bir çıii hk kcparmaktan Genç kız Robertin cevap 
kendini alamadı ve boynuna aaralarak... vermesini beklemeden kolun .. 

Marlen tekrar sordu: nerede ka ıyorsun? dan tuttu ve çekmeğe başladı. 
- A a .. Niye cevap vermi- - Nerede o!acak Şirleyin Robert öyle bir kapana 

yorsun? yanında .. Hem 0 bana senin yakalanmışh ki artık kurtulma-
- Bçni01 buraya nevakit nm hnkanı yoktu. Gitmese, burada olduğunu hiç söylemedi, M 1 geldiğim belli değil de onun ar en yakasmı bırakmıyacak 

tuhaf şey, voksa zavallı kızı ve nerede oturduğunu, adresini 
ıçın ... 

Marlen gülmekten kendini 
alamadı: 

- Hoppala .. Delinin zoruna 

bak... Sen şaf!rdın mı ayol ••• 
Bu ne biçim laf böyJe? 

Zeki çocuk sözü başka ma· 
ceıaya dökmek içia: 

- Basbayağı Jif, diye ceTap 

aramadın mt? falan filan soracaktı. 
- Aramak içia vakıt bula- Yalan birşey söylese cidden 

madım ki.. Hem sonra nerede çok ayıp olurdu. Zaten artık 
oturduklarını da bilmiyorum.. bir kerıe ah alan üsküdarı 

- ŞirJey sana bir kaç tane çoktan geçmişti, ne söylese ne 
mektup göndermiş ve cevap- kadar manevra yapmağa ça-
larını alamayınca .çok üzül- lışsa boşuna idi. Naçar kabul 
müı . . Ben ona aizin Mi- etmek mecburiyetinde kaldı. 
şigandan aynlcbğıntzı ve ne· Beraberce yiriimeğe başlaclılar. 

- Şirley nerede oturuyor? 
- Bankalar caddesinde,Cey-

lan apartmanında .• 
- Uzak değilmiş .• Mişigan

den aynhrken annesinin ağır 
hasta olduğunu söyliyordu, 
şimdi nasıJdır ? 

- Çoktan iyileşmiş; fakat 
doktorlar teptllhava verdikleri 
içio, Florida'ya gitmişler&. 

- Demek Şirley yalnız ba· 
'ına kaldı ha? Annesi ve baba· 
siyle beraber Floridaya niçin 
gitmedi acaba 1 

- Vallahi bilmiyorum .• Kim 
bilir belki canı öyle istemiştir .. 

* • • 
Asansöre binerelc, Ceylan 

Apartmanının 57 inci katına 
çıktılar. Marlen elini düğmeye 
götürürken: 

- Ah bilsen Robert diyor· 
du: Zavallı kız seni o kadar 
özlemişti ki, şimdi kimbilir ne 
kadar sevinecek .. 

Biızat kapıyı açan Şirley, 
Roberti görllnce bir çığlık ko- ( 

--- - - ~ -
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AZİZİN SARAYINDA 

Abdülazizin sarayında bin 
kadat' cariyesi, 2500 kadar da 
efradı vardı. Bu kadar insan 
için gi'nde beş yüz tabla ye
mek pişirilir, her tablada da 
12 kap yemek çeşidi bulunur~ 
du~ Her gün 6000 tabak ye• 
mek çıkaran saray mutfağmda 
yüzlerle aşçı, sabahtan akşama, 
akşamdan sabaha kadar nöbet· 
!eşerek harıl harıJ çahşırlardL 

Azizin en çok sevdiği yemek
ler Dana pirzolası, Dana beyni, 
Dana paçası idi. Pehlivanlığa 
merakı çoktu. Deli sultan çok 
kuvvetli olduğunu kendisine 
inandırmak için yalandan yıkı· 
hveren pehlivanlara nişanlar 
verir, döğüşen horozlardan ga-
lip çıkan!ara altın madalyalar 
takardı. 

* • • 
Abdiilazizin deliliklerinden 

- 1000 cariye va·rdı -
birisi de sık sık sadrazam de
ğiştirmesi idi. Ali paşa öldük· 

ten sonra sadrazamlığa geçen 
Mahmut Nedim paşa on bir ay 

durnauş, azledilmişti. Mitbat 

paşa bu mevkide 81 gün dur

muştu. Onun arkasından gelen 
Reşit paşa 17 günlük sadr-

az.amlık yapmıştı. Esat paşa 161 
gün, Şirvaoi zade Rüştü paşa 

ile Hüseyin Avni paşa daha az 
sadrazamlık yapmışlardı. 

Böylece o günkü ricalin hepsi 
sultanın: 

- İnsin! 
- Çıksın! 

Diye kukla oynatmasına oyun

cak olrouşlardı. 
Nakleden 
TOKDiL 

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

lngiliz ve Amerikan mahafili 
Almanya ile mübadele lehindedir 
Londra, 25 (Ö.R) - iki lngi1iz bankası tarafından Almanya 

ile Dominyonlar arasında devam etmekte olan ticari mübadele 
müzakereleri halka bildirilmiştir. 

Bu haber iyi karşılanmış olup lngiliz ve Amerikan mahafili 
mübadele lehine vaziyet almışlardır. 

Genç Yugoslav kralı Piyer, mektep 
arkadaşlarını Belgradda karşıladı 

Belgrad, 25 (Yeni Asır) - Kral ikinci Pi yerin misafirleri 
bulunan kendi yaşındaki elli mektepli talebe profesörlerile bir
likte Belgrada gelerek Krala misafir oldular. Şehrin şayam 
temaşa yerlerin! geziyorlar Kral Piyer, Pazar günü arkadaş
larına Kral sarayında bir kabul resmi tertip etmiştir. 

••••• •• 
Odemişte 
Bir hidise 

Ödemişin Türkmen mahalle

sinden Osman oğlu Mehmet, 

Meşrutiyet mahallesinden Meh

met karısı 21 yaşında Havayı 
bıçakla arkasından ağır suret

te yaralamıştır. Suçlu yakala

narak adliyeye verilmiştir. 

Ödemişte kumar 
Ödemişin Adagide nahiye 

belediye gazinosunda Mustafa 

oğlu Abdi, Bayram oğlu Meh

met, Kara Bekirin Ali oğlu Be

kir, kum-ır oynarlarken suçüstü 

yakalanmışlar ve adliyeye ve

rilmişlerdir. 

Polis divanı 
Polis divanı dün toplanmış 

ve bazı polisler hakkında icap 

eden kararları almıştır. 

boynuna sarıldı ve: 
- Oh, Robert! Robert! De

di. Haogi rüzgarlar seni bura
lara attı •. 

- Han~i rüzgarlar olacak •• 
Marlen yaptı bu işi.. 

Şirley sevincinden deJi gibi 

olmuştu. Ardı arkası kesilmi

yen bir çok sualler sormağa 
başladı: 

- MarJen aşkoJsun sana 
be.. Nerede yakaladın bu de
liyi? 

- Morg sokağında ••• 

- Morg sokağında mı? Ne 

güzel bir tesadüf... Ne vakit
tcnberi buradasın Robert? 

- O suali bana Marlen de 

sordu amma, vallahi doğrusunu 

islerseniı:, ne vakittenberi bu
rada olduğumu bilmiyorum .• 

- Bilmiyor musun, öyle 
şey olur mu hiç? Hem senin 
Şikagoda ne işin var? 

Ne işim olacak.. Buraya 

Çocuklara 
oyuncak 

Noel, hıristiyan aleminde ço
cukların türlü türlü oyuocaklar
la sevindirildiği gündür. Ço
cuk ve oyuncak birbirini ta
mamlayan iki varlık gibidir. 
Bugün, herşey gibi oyuncakçı
lık ta zamamn terakkisine ayak 
uydurmuştur. Çocuklarımız 

elektrikli trenlerden, tanklar
dan, tayyarelerden, denizaltı 
gemilerinden hoşlamyorJar. Ba
sit bir oyuncak onları tatmin 
edemiyor. Kablettarih eserleri 
meydana çıkarmak için yapılan 
kazılarda bundan beşbin sene 
evvelki insanların çocukları için 
yaptıkları oyuncaklar da mey
dana çıkarılmıştır. Bunlar piş
miş topraktan, taştan, fildişin
den veya tahtadan yapılmış be
beklerdir. içlerinde çok kaba 
işlenmiş olanları olduğu gibi 
bugün de büyük bir san'at ese
ri sayılacak kadar güzelleri de 
vardır. 

yeti kafi değil midir ? 
- Bak yine komplimanlara 

başladın. Seo benim için bura
lara geleceksio ha.. Peki ma
dam ki şimdiye kadar neden 
gelip aramadın? .. 

- Nerede oturduğunu bil
miyordnm ki? 

- Haydi haydi, numara}'I 
bırak.. Hardi de burada mı? 

- Evet .• 
- Peki söyle allahaşkına, 

buraya niçin geldiniz? 
- Gezmek için .• 
- Yalan ya, varsın öyle ol· 

sun.. Nerede oturuyorsunuz? 
Robert koltuklardan birine 

oturdu, bir sigara ateşledi ve: 
- Yoook, dedi. işte buna 

gelemem.. imtihanlardan daha 
yeni kurtulduk .. Bizim şaşı 

gözlü profesör bile, beş daki· 
ka içinde bu kadar sual so
ramaz .• Ne bu a canım, biraı 

nefes almıyacak mıyız?. Hele 
sen bana bir bardak su lütfet 
bakalım ... 

- SD'llJ 'fltır -



ea KAnunuevvef assa 

Almanya mesuliyeti alacak mı ? 
..................................... 1<"77:Z"7./7/~ .............................. ıı:m .. ... 

Almanya F rankoya yardım kararını resmen teyit 
ederse Madrid hükümeti de yardım görecek 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~1111~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

F,ı .. ausa bu işte miihiın bir rol oyoıyarak .1.ı\kdenizdc Balt"aı· ve Atlantiktc 
Kanarya adalarının askerlikten tecridine 

Paris, 25 (Ö.R)- Berlinden masi mahafili Almanyanın va· lefonla bildiriyor: Zannedildi-
gelen haberlere göre Alman ziyetile iştigal etmekte devam ğine göre İspanyada ademi mü· 
paytnhtının siyasi havasında, ediyorlar. Almanya, İspanyada dahale siyasetinin fiili ve hakiki 
bir uzlaşma değilse de hiç ol- fili ve hakiki bir ademi mü- olması için yapılacak müzake-
mazsa bir mütareke ihtiyacı dahale mukabili olarak, eko- relere d ip!omasi yoliyle girişi· 
kaydedilmektedir. Bu sükünet nomik tavizat elde edecek mi· lecektir. Sanıldığma göre son 
bu hafta başında görülen kay- dir? " Petit Journal" bu hu- günlerde Londra ve Paris ara· 
naşma ve çalkanma ile bir 
tezat teşkil etmektedir. 

Sah günü şansölye Hitler 
Londradaa gelmiş olan kont 
R ibbentrop ile üç saat görüş
müştür. Evvelki akşam dama
reşal Blomberg ve general 
Göring ile uzun muhaverelerde 
bulunmuştur. Bu mülakatlarda 
ispanya meselesinin görüşme 

mevzuunu teşkil ettiği muhak· 
kaktır. Şimdilik bu hususta 
bir beklenti vaziyeti ihtiyarına 
karar verilmiştir. 

ALMANYA VE RUSYA 
Londra, 25 (Ö.R) - Buraya 

gelen haberlere göre, lngiliz 
ve Fransız telkinleri karşısın· 
da Hitlerin menfi bir vaziyet 
takınacğı zannedilmektedir.Bu
nunla beraber Fübrerin Fran• 
S\Z - Sovyet paktma ve umumi· 
yetle Sovyet Rusyaya karşı 
vaziyetini değiştirmeye müte
mayil olduğu zennedilmektedir. 
Bunun için şimdilik büyük bir 
adım atalmış sayılamaz. 

Akşam gazetelerinin bildir
diklerine göre Fransa sefiri 
Corbio ispanyada ademi mü· 
dahale tatbikatmın kontrolü 
hakkmda müessir tedbirler 
almak zaruretini Forayn Ofise 
bildirmiştir. Fransanın teklifleri 
mali yardım meselesini de ih· 
tiva etmektedir ve ispanya 
ihtilafm beynelmilel bir şekil 
almasına mani olacak bir vazi· 
yetin ibdasmdan sonra bunla-
rm hemen tatb "kı mümkün 
olacaktır. 

Fransa lng'1tere hükümetine 
ve ademi müdahale komitesine 
bildirmiştir ki Fransa, Londra 
komitesinde temsil edilmekte 
olan bütün devleUerin ayni 
taahhütleri kabul etmeleri şar
byle, ademi müdahale tatbika· 
tını müessir kılmak için her 
tedbiri kabule hazırdır. 

TAVIZAT MI? 
Paris 25 ( Ö.R ) - Diplo-

Faslılar asi sa//armdatı hükıimelcilere kaışt sildlı lwllanworlar 
susta şu malümatı veriyor : 

İberya yarım adasında mü· 
dahale taahhütlerine filen hilr· 
met ve Avrupanın gerek gar
bında, gerekse şarkında an· 
!aşma için daha kıvrak bir 
vaziyet mukabili Almaoyaya 
ekonomik yardım, finansal mua
venet verileceği ve sömürge 
mandalarınm yeni bir şekilde 
tevzi olunacağı söylenmiştir. 

Hakikatin bundan daha az ge· 
niş olması muhtemeldir. Haki· 
kat şudur ki Londra ve Paris, 
bir mliddettenberi, Almanya· 
nm ispanyada yığınlı bir şe· 
kilde müdahalesini muhtem~l 
gösteren haber!erden endişeye 
düşmüşlerdir, 

Eğer böyle geniş bir müda
hale olursa, ispanya ihtilafının 
beynelmilel bir şekilde geniş
lemesi tehlükesini vahim suret• 
te arttırmaktan geri kalmaya· 
caktar. Bu korku, iki memle
ket mahafilinin, ispanya dahili 
harbini fili ve baJ..iki bir şekil
de tahdit etmek, beynelmilel 
bir sabaya taşmasına mani ol
mak arzusunu takviye etmiştir. 

DiPLOMASi YOLUYLA 
Paris 25 (Ö.R) - "Pelit Pa

risien 'in., Londra muhabiri te-

sında yapılan fikir teatileri ne· 
ticesinde çok yakmda logiliz 
ve Fransız hükümetleri Ber· 
lin,Roma, Moskova ve Lizbonda 
birbirine muvazi teşebbüslerde 
bulunacak ve ispanya da doğ-
rudan doğrnya veya bilvasıta 
her müdafaa şeklinin ve bu me• 
yanda gönüllüler gönderilmesi· 
nin Avrupa sulhu için teşkil 

ettiği tehlükeye bu hükümet· 
lerin hususi şekilde dikkatini 
çekeceklerdir. 

lngiliz ve Fransız sefirleri 
Londra komitesince şekli ve 
şeraiti fayin edilmekte olan 
kontrol daha teşkilat altma 
alınmadan, her türlü müdaba· 
lenin kat'iyyen ve fülen nihayet 
bulması lüzumu üzerinde ıs· 
rar edeceklerdir. Fora} nofis 
tarafmdan Berlin, Roma, Mos· 
kova ve Lizbon sefirlerine gön· 
derilen talimatnamenin mutad 
mahiyeti bu merkezde olup 
Kec!orseyin de Fransız mümes
sillerini buna benzer bir te
şebbüse memur ettiği zanne· 
dilmektedir. Bu teşebbüslerin 
en kısa bir müddet içinde ve 
çok muhtemeldir ki yarın ya· 
pılncaij'ı tahmin edilmektedir. 

MESULİYET MESELESi 
Paris, 25 (Ô.R) - Hitler 

dan parolalı bir ıslık daha çın
lattı. Haydaroğlu atıhp kızan
lara ayağa kaldarmağa koşar
ken, ıslığın sesine hepsinin de 
çiğ silah ayağa kalktıklarını 
gördü. 

Yazan : Tok Dil Tefrika No: &e ikinci ıslıkta Katarcı oğlunun 
yanına gelen ah, Kabrcımn 
sırhna bur\)n sürterken Katırcı 
hopladı, atınm sırtına ... 

" Ilgın ., ın kenar köylerin
den birisi olan bir köyün te• 

pesinde kartal gibi gece yarı
sı köye gözünü diken Katarcı 
birdenbire döndü. 

- Mebıoet 1 
Diye bağırdı. 
- Mehmet l Haydaroğlu t 

Koş! Gel!.. 

Haydaroğlu elinde bir şarap 
kadehiyle arkadaşlanndan ay
rılıp Kahrcınm yanana sokuldu: 

- Ne var? Ne var? Sen 
şunu al da söyle ne var? 

Kahrcıoğlu Haydann elin
deki şarap çanağmı alıp ağ
zına doğru götürürken: 

- Aşağı bak! dedi. 
Haydaroğlu birdenbire gö-

1 
~zünü aşağı çevirdi: 

Aman allahl o ne halt aşa· 
ğıda alevler birbirlerini yalaya-
rak, karanhk gecenin etekle
rine dil salıyorlar. Korkunç kı-
zılhklariyJe zifiri .siyah karan
lağm ortasmda uzanıp, kıvrıla
yorlardı. 

Haydaroğlu bağırdı:· 

- Bu ııe? 
- Ne olacak! köyü yaktılar! 
- Kim? 
- Amma da laf hal Ne bi-

leyim beni Hadi kızanlara emir 
ver, aşağı, aşağı! inecekler! 

Köy her halde hainler elin
de yanıyor. 

Elini ağzına götürdü, tiz ve 
şiddetli bir ıslak çaldı, arkast0-

Çok geçmeden bütün efeler, 
tepe aşağı; bu yangın veren 
köye doğru dolu dizgin kendi
lerini sahverdiler .. 
. . . . ,. . 
. . . . . . 
Efeler; alevleri göğü yalayan 

köye yaklaşırken köyün yangm 
çatırdısına dehşetli silih ses
leri karıştı, efelerin üstüne 
ateş açıyorlardı. 

Birdenbire atanı kasan Ka
brcıoğlu: 

- Dağılın kızanlar! Kabbe
lik var! 

Diye bağırdı. Fakat Katır
cının · ah birdenbire yerinden 
zıplayıp doeliceıioe ileri ktn· 

çalışacak~ 
mesuliyetlerini nlmağa davet 
edilmiştir. ''lntransigeantu ga
zetesine göre bu mesu!iyr.t te 
hafif el eğildir. Zira Hitlerin 
vereceği karar ispanyada bi
tarafhk siyasetinin akıbetini 
tayin edecektir. Eğer Almanya 
Franko lehinde doğrudan doğ
ruya müdahale kararanı verirse, 
Madrid hükümetine taraftar 
ol~n b ükümetlerin bitaraf 
knlmalarma imkan yoktur. 
Eğer bilvasıta müdahale yerine 
bili vasıta müdahale kaim olur, 
fertlerin teşebbüsünü hükü
metlerio teşebbüsü takip eder 
ve şahsi gönüllülerin yerine 
alaylar geçerse Londrada lrn • 
rulmuş olan sakat ademi mü
dahale binasının ayakta kal
masına imkan yoktur. Hitler 
bütün bunları biJerek kararını 
verecektir. ispanya faciasını 
beynelmilel bir facia haline 
sokacak olan formüllere iltifat 
göstermiyeceği iimit edilebilir. 
BiR ADIM GERi ALINIRSA .. 

Vaziyetin gerginliği azala
cak mı? " Temps ,, .gazetesi· 
nin diplomasi muharriri bu su-
ali soruyor. Almanya Burgos 
büküoıetine yardım yolunda o• 
kadar ileri gitmiştir ki, diplo· 
masi sabasmda bir ric'at hare-
keti yapmadan hareketini de
ğiştirmesi mümkün değildir. 

Fakat lspanyol meselesinde 
histi olacak bir anlaşma vazi
yetin bütünlüğü üzerinde açı· 
iacak faydah müzakere bir ha
reket noktası olabilir. 

Başta Avrupanın garbı için 
yeni bir Lokarno emniyet pakta 
hatıra gelir. Bu pakt ile fogil
tere, Fransa, Almanya ve ltal
ya karşıhkh olarak emniyetle
rini zıman a!tana alacaklar ve 
müştt;reken Belçikanın emniye
tini de tekeffül edeceklerdir. 
Eğer bu adım atıhrsa bütün 
siyasi vaziyet değişmiş olur. 
O vakıt bütün muallak mese· 
lelere uzlaşma ümidiyle yanaş
mak mümkün olacaktır. Birçok 
mahafil bunu ümit etmektedir
ler. Fakat henüz bu, ancak bir 
ümittir. 

UZLAŞMA ÜMİTLERİ 
''Progrcs de Lyon,, ayna suali 

dini altı. Atın kulağma bir 
kurşun gelmiş, at hem ürke· 
rek, hem kızarak kasılan gemi 
tammadan silahm patladığı 
tarafa yıldırım gibi şahlanmıştı. 

Haydaroğlu bunu farkedince, 
atına öldürürcesine tepip arka
sından atıldı. 

Katırcıoğlu atın neye uğra· 
dığını far ketmiş, gemi kısacağı 
yerde buakarak, atının yele
sine kapanmıştı, bu onun için 
de iyi idi. 

Haydaroğlu arkasmdan ko
şarken: 

- Kızanlar bize bakmayın, 
saran köyü! 

Diye bağırmıştı. 
Katırcıoğlu delicesine giden 

atının bir lahzada soktuğu kö-
~yün ilk sokağına girince, at 
karşısına çıkan yangından ür
küp, forkhyarak birdenbire 
durdu. 

Fakat arkasmdan onu takip 
eden Haydaroğlu, hazmı almış 
atını durduramadan Katırcı 
oilunu sildi, geçti .• 

Sanıte s 

az harbına karşı 
lngilterede haftada yarım milyon 

maske hazırlanıyor ... 
Blakboroda büyük hiı- ınaske fabrikusı 

hazırlandı,. Faaliyt'te geçiyor .. 

Maskeli İ11gı/iz asketleı/ 
Londra, (Royter )- lngiltere, 

muhtemel bir harpta gaz bar-
bına hazırlıklı bulunmak için 
ciddi müdafaa tertibatı almağa 
başlamıştır. lngilterenin muh
telif yerlerinde açılan maske 
fabrikaları, gaz maskeleri için 
icabeden parçaları hazırlamağa 
başlamışlardır. 

lngilterenin en büyük gaz 
maskeleri fabrikası oniki ikinci 
kanunda Blakbornda açılacak; 
bu fabrikanın açılışında dün
yanm bellibaşh siliib fabrika
ları direktörleri hazır buluna
caktır. 

Sivil halkı zehirli ~azlardan 
korumnğa matuf o'ao bir te· 
şebbüs kısa bir zaman içinde 
bütün lngiltereyi gaz hücu· 
mundan koruyacak bir şekil 
alacaktır. 

Blakborn fabrikası haftada 
beşyüz bin maske meydana 
getirecektir. Mancesterde ha· 
zırlanao bir depoya 3.000.000 
gaz maskesi depo edilecektir. 
Ayrıca zehirli gazlara karşı 
müdafaa tertibatını ö2-rctmek 
üzere bir mektep açılacak ve 
burada fen memurları yet:şti· 
rilecekt ir. 

........ 4Gr 

A man dainler vel<ili Ankarada 
temaslarına ... başlamıştır 

Ankara 25 (Hususi) - Alman dainler vekili Ankaraya geldi. 
Dün ild defa Maliye vekilini ziyaret etti. Öğleden sonraki ı:iya· 
retinde nakit işleri müdürü Halit Nazmi de Maliye vekili ile bir· 
likte görüşmelerde hazır bulundu. 

....................................................................................... 
tekrar ediyor: Alrnanya uılaş
mağa doğru ilerliyecek uıi? 
Berlin kabinesi kendini şimdi 
biraz yalnız bulmaktadır. Al· 
manya ltalyanın takmmağa baş
ladığı tavra endişe ile görüyor. 
ispanyada müdahalesini geniş
letmesi kendisi için çok teblü
keli ve az faydalı olacaktır. 
Ayni zamanda Almanya buna 
karar verirse, Italyanın müza· 
haretine güvenemiyeceği bir 
ihtilafı tahrik etmek mesuliye .. 
tini yüklenecektir. Diplomasi 
ve ordu şefleri Hitlere bundan 
sakınmasını tavsiye ediyor-
lar. Führer onları dinle-
miyerek bir sergüzeşte mi ah
lacak, yoksa son lngiliz-Fran
sız tekliflerinin muhik kıldığı 
yeni bir tavır mı takmacaktır? 
Mesele dramatiktir, zira sulhun 
akibeti mevzuubahistir. 

"Eclaireur de Nice" lngiliz
ltalyan münasebatında gergin
Jil}in azalmasmı memnuniyetle 

Önlerinden, arkalarından, 
yanlarından gelen silah sesleri 
vızır vızır ötüyordu. 

Haydaroğlu nice sonra geri 
dönerken Katırcı ahoı teskin 
edip geri çevirmişti. Birdenbire 
kulağına dehşetli çığlıklar, fer
yatlar geld;, bunlar : 

- Aman allah! Aman! Yan· 
dıru, 

- imdat ! Can kurtaran 
yok mu? 

- Aman evladım yanıyor, 
bre müslüman kalmadı mı? 

Diye karmakarışık feryat
lar .. 

O sara, yanana gelen Hay· 
daroğluna haykıran Katarcı: 

- Sür ! Atı yangına, can 
kurtaralım. 

Kızanlar hakkmdan gele
ceklerini haklarlar .. 

Diye atım yangma doğru 
sürdü .. 

Fakat birinci şahlanmağa 
koyulan ah bir silah sesini 
müteakip olduğu yerde durmuş, 
korkunç bir sükunetle kendi
ni yere atıvermişti. Kurşun 
Katırcıoğiunun atını bulup öl
diirmü~tü. 

kar.şılıyor ve Fransız • halyan 
anlaşması da olursa sulhun 
sağlamlaşacağını kaydediyor. 

11 Depeche de Tou!ouse " ga
zetesinde Frontiere, lspanyamn 
ekonomik, siyasal ve askeri 
bakımlardan bitaraf bir devlet 
olması tezinin F raosa ve lngil
tere ıçm ehemmiyetini 
gösteriyor. ispanya Atlantik 
Okyanosundan Akdenize giren 
s&haya hakimdir. Fransadao 
şimali Afrikaya giden yolun da 
serhestisi için ispanya tarafın
dan tehdit edilmemesi şartltr. 

ispanyanın Akdeniz ve Atlantik 
sahillerinde muvakkat ta olsa 
başka bir devletin hakim olması 
Fransayı tehdit eder. Akdeniı
de Balear ve Atlantik Okya
nosunda Kanarya adalarmm 
askerlikten tecridi lazımdır. 

Fransız diplomasisinin temine 
çalışacağı gaye budur. Yoksa 
f ransamn emniyeti tehlükeyc 
düşer. 

Atının altında kalan bacağını 
l<urtarmak için çabalıyan Ka
tırcı oı acık ta yapayalmz kal-
mıştı. Zira HaydaroğJu çoktan 
köyün yangını içine dalmıştı. 

Katırcıoğlu zar edip zor edip, 
ölen atmın altından bacağım 
kurtardı, bir oğuşturup; teblü
~enln ve heyecanın acılar unut- ' 
turan co.,kun tesiri altında; 
atanı bırakarak köyün sokak
larına, o yangın alevleri har
layan sokaklara sokuldu .. 

Köyün dışında çahrtılı silah 
sesleri yangının gürültüsünü 
bastıracak bir şiddet ve çok
lukla gecenin ortasında hükülP 
SÜfÜyordu. · 

Katırcı; önünden gelen ve 
cayır cayır yanan bir evin için-
de duyduğu bağırmaya taham
mül edemiyerek, yansrmın alev
leri arasına atıldı, ateş alma, 
merdivenlere atılıp, evin sofa
sına çıktı. Sofanın ortası ateş 
içinde idi, feryat karşıdan bir 
odadan geliyordu. Katırcı 
eline geçen yara yanmıf 
bir kilimi kavrayıp sofanın 

- mm V1Jr-



tiahlle e YEN• ASIR 

Asiler ric'at 
eW&•-·•+M . , .. 

Asi erin karargihı 
dün hiçbir tebliğ 

ediyorlar 
ilk defa · olarak 
neşretmemiştir 

Cumhuriyet ordusu 
kilometrelik bir 

Brunet 
sahayı 

istikametinde altı 
istirdat etmiştir 

Madtid'ın yetaltı malızenleıi1ıde lıalk bu şekilde barınt.vor 
Paris, 25 (Ô.R) - Noel mü- reketi sarih bir muvaffakıyet cumhuriyet hatrarını hafifçe 

nasebetiyle beynelmilel siyasi h issini vermektedir. bombardıman etmiştir. ileri ha-
faaJiyet tabii durmuştur. Yalnız Paris 25 ( Ö.R ) - Madrid- reketi esnasında milisler bir-
lıpanyadan barba ait az çok ten Havas ajansı muhabirinin çok cesetler, terkedilmiş el 
mühim haberler geliyor. Mad- bildirdiğine göre bu sabah er- bumbaraları ve mühimmat bul· 
rid cephesinde Cumhuriyetçiler kendeo Nasyonalist tayyareler muş larc\ır. 
yeni bir muvaffakıyet kazan- şehir üzerinde uçarak cumhu- Öğleden sonra akşama doğ-
mışfardır. Madrid müdafaa ko- riyetçilerio mevzHerine bomba- ru asi tayyareler cumhuriyet 
mitesinin tebliği şudur: lar atmışlardır. Bu tayyareler kuvvetlerinin mevzilerini ve 

D!in akşam Guadilia del şehrin en yakm olan harici ma- bükümet tayyareleri de müte-
Monte cephesinde hükümet halleleri, mesela Üniversite ma- kabHen asi mevzilerini bom· 
kuvvetleri Brunet istikametin- hallesini de bombardman et- bardıman etmişlerdir. 
de mukavemet görmeden altı mişlerdir. Şehrin diğer bir ma· Madrid 25 (A.A)- Müdafaa 
kilometre derinliğinde yeni bir hallesioe daha bombalar ahi- komitesi bir kararname neşret-
ileri hareketi temin etmişlerdir. mıştır. Takip edilmiş olan miştir. Bu kararnamede hugiin 
Bu ileri hareketi esnasında maksat bir kaç gündenberi saat 15 ten sonra Madridin 
Fasb regulare ve sivil muba- asi mev::ilerini mütemadiyen kapı larında ve dahilinde tesis 
fazlardan bir çok cesetler bu- dövmekte olan uzun çaplı top- edılmiş olan tarassut merkezw 
ıunmuştur. ları keşf ve tahrip etmek ise I k ld J erinin a ırı ac:tğı ve emniyet 

BOHylece cumhuriyetçiler, nas• de buna muvaffak olamamış- b 1 l k ve inzi atın ya nız po is uv· 
yonalistlerin çok şiddetli hü· ]ardır. vel i ile temin olunacağı l.eyan 
cumlarda bulundukları bu cep- Y.ne Havas Ajansının Av- edllmektedir. 
bede de dünkü beş kilometre- ila asi karagihmdaki mnba- .... • .. ., .. 
lik ileri hareketlerini 6 kHomet- biri, nasyonalist askerlerin Noel Frankonun relik yeni bir hamle ile iki yortusu için açılan ianelerin 
misline çıkarmışlardır. 11 Temps,, 6 milyon pezeta temin ettiğıni bir emİrnamesİ 
gazetesinin hakh clarak kay· bildiriyor. 
dettiği gibi dün nasyonalist- Madrid, 25 (Ö.R) - Dünkü 
)erin ilk defa olarak hiç harekat hakkmda resmi tebliğ: 

Avila, 25 ( A.A ) - Havas 
Ajansı muhabirinden: 

General Franko milisler ile bir tebliğ neşretmedikleri Taj nehrinin cenup mmtaka-
de buna ilave ediJirse bu smda ve Monte Aragon'da miJ.i harekete iştırak eden bü· 
cephedeki ric'atle- rinin vahim hükümet kuvvetleri 20 parça- tün muavin ku~vetlerin askeri 
bir mahiyette olduğu istidlal dan müt•~şekkil bir asi trenini makamlara tabi olacaklarına 
edilebilir. uçurtmuşlardır. Guadraına cep- dair bir emirname neşretmiştir. 

Gerçi Nasyonalistler bunu besinde topçu düeJlosu, Madr d Bunlar ya fa a l veya ihtiyat 
sevkülceyş bir ric'at gibi -gös- cephesinde cumhuriyet kuvvet- ordusunun zabitleri tarafından 

terecekler ve General Franko· leri evvelki gün öğleden sonra taıim edilecekler veyahut or-
nuo yeni planı icabı olduğunu başlıyan ileri hareket lerine duya tabi mekteplerde yetişti-
söylüyeceklerdir. Fairnt bir p:an Guadilia del Monte mmtakasm- rileceklerdir. 
muvaffakıyet vermiş olsa şüp- c!a devam ederek Guadilianm 
hesiz de~iştirilmez. Bunun için 400 metre şimalindeki mevzileri 

_Cumhuriyetçilerin bu ileri ha- işgal etmişlerdir. Asi topçusu 

....................................... ~··············································· 
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lhtıyar çoban, ileride otlamakta olan hayvanı~ rına 
bakarak dUşUncE it dU~ Uncell cevap verdi: Tanrı 

onları muhafaza etsin, hastahk var ... 

- Gözlerimden uyku akıyor. 
- Yorgunsun, uyu Semi-

Han. 
- Sen yatmıyaca!~ mısın ? 
- Ben seni beklerim. 
- Şu halde ben de yatmı-

yacağım. 

- Sana bir Çin hikayesi an

latayım mı Semi-Han. 
G enç kız kurnuca bir bu

luşla Rüstem beyin sözlerini 
yarıda bıraktı ve ona caz ıp 

bir teklifte bulundu: 
- Rüstem bey, dedi. ister 

misin. çobanın yanına gideliıu 

mi.. Acaba şimdi o ne yapı

yor. Sakın kıvrıhp yattı mı? 

Dar bir yo '.u geçerek çoba
nın yanına vardJlar. Çoban çok 
saf, fakat zeki bir ihtiyardı. 
Semi-Han'ın adını birçok de .. 
falar duymuştu. Onu, hayatında 
bir defa görmemekle beraber 
derhal tanımıştı. ihtiyarlığına 
rağmen yerinden kalkarak 
Semi-Han'la R ::. stem beye yer 
gösterdi: 

- Hoş geldiniz, gecelerin 
yolcuları, dedi. Nereden nereye 
böyle •• 

Milisler salahiyettar otorite
nin mezuniyeti o!maksızın ter· 
his edi 'miyeceklerdir. 

Genç kız cevap verdi: 
- Biz iki garip insanız, de

di. Bu geceyi ovada geçirece
gız. Fakat yeyeceğimiz yok •• 
Açhkla uyumak müşkül oluyor. 

ihtiyar adam yanıbaşındaki 
torbasını ortaya g etirdi: 

- Y eyeceklerim meydanda, 
ben yediğim için kalanlar sizin 
olsun. Ben seni tanıyacak gibi
yim kızım. 

- Nereden tamyorsun baba? 
- Sen.,. Semi-Han olacak-

sın. Bugün iki yolcu geçiyor
du. Gök Türk bakanlığı ota· 
ğınclan haberJer getirdiler. iyi 
şeyler söylemedi. Semi-Han'm 
gücenerek akmcılar arasandan 
ayrıldığını anlattı. 

- Doğru söylememişler ba
ba.. Biz yakında yine oraya 
döneceğiz. 

Rüstem beyle karşıhklı otu· 
rarak yemek yeyorlardı. Genç 
kız çobana seslendi: 

- Çoban baba, dedi. işler 
nasıl, hayvanlarından memnun
musun.. iyi ıüt veriyorlar mı? 

j işkence 
Tazyik, dayak 

- Baştaıafı 1 incı sahifede -
lskenderunuo Abacılı köyü 

aha lisinden Musa, Celal mün
tebibisanilikten istifa ettikleri 
için ev!eri j«mdarmalar tara
fından bası'arak kendileri tu
tulup lskenderunda 24 saat 
hapsedildikten sonra kefalete 
ba~lanarak bırakılmışlardır. 

intihabata iştirak etmiyen 
di~er müntehibisaniler bugün 
muhakeme edileceklerdir. 

lskenderundaki vatanilerden 
Salahettin Baki mahalli hükü
metin müzabaretiyle Türk köy
lerinde dolaşmakta ve münte
hibisanileri tehdit ve iğfal 
eder~k müntehibisanilerden '1in
Ubaba a rzumuzla iştirak ettik.,, 
Diye yazıla mazbatalar topla
maktadır. 

Milletler cemiyetindeki Fran
sız delegesinio 11Sancakta tazyık 
yapllmıyor,, beyanahna rağmen 
halka her taz ık yapılıyor. 

Türk şoförlerin in A ktepeye 
gid.p gelmeleri bile menedıl

miştir. 

Bu tazyik halkın maneviya· 
tını bozarak gelecek müşahit

lere dertlerini döktürmemek 
içindir. 

Tahsildarlar istihbarat daire
lerine celbedilerek Türk köy
lerinde olan alacaklarm derhal 
alınması için ne yapmak la
zımsa yapmaları ve her türlü 
işkenceye başvurmaları kendi· 
lerine tavsiye olunmuştur. 

Şapka giydikleri için Türkler 
hala hakarete maruz kalmak· 
tadırlar. Şapka giyenler alenen 
şu cümlelerle tahkir olunmak
tadJr: 

"Sancak Suriyenin parçası· 
dır. Burada kalacak Türkleri 
batıra gelmiyecek işkencelerle 
öldüreceğiz.,, 

'.' 
Yeni bazı t~şebbüsler 

yapılacak 
- Baştaıatı 1 incı sahıfede -
Paris, 25 (A.A) - Anadnlu 

Ajansının hususi muhabirinden: 
Ernouvel, Sancak ihtilafmda 

karşıhkh tezleri ve Türkiyenin 
Surivede Fransız mandasını 
fena gözle görmemiş olduğunu, 
Fransızcanın Türkiyede ikinci 
dil saylldığını, yeni Türkiyenin 
kendisini Fransız ihtilalinin 
kızi telakki ettiğini hatırlata
rak diyor ki: 

lskenderun, Türkiye ıçın 
Kilikya kadar mühim bir ha
yat meselesidir. Hiç şüphesiz 

Sancak meselesini umumi poli
tikayı ı hlal etmiyen alelade 
ehemmiyette bir iş saymakla 
hata edilmiştir. Akdenizde ve 
yakın Şarkta emniyetimiz hiç
bir dostluğa meydan okuma
ma~ı emretmektedir. 

- Tanrı anlan muhafaza 
etsin, hastalık var. 

- Halbuki sen borunla çalgı 
çalıyordun. Biz seni uzaktan 
d nledik. Hiç kasaveti olmıyan 
bir insan gibi neşeli idin? 

- Görünüşe aldanma kızım, 
bizim ağzımız boru çalar, kal
bimiz acı söyler. Boru çalma-
sam hayvanlarım keyfsizleni· 
yarlar. Onları ntışelendirmek 
için her şeye katlanıyorum. 
Onlar benim çocuklarımdır. 

Çobanın yanında daha fazla 
ka!madılar. Ay mehtabının ay
dıolattığı bir ağacm altına otu
rarak daldılar. ilk defa gözle
rini açan Rüstem bey idi. 
Genç adam, bir kum yığmıoı 
başına yastık yapan genç kızın 
derin uykusunu seyre dalmıştı. 
Ruzgar, saı>ah vakti ne kadar 
da haşin esiyordu. Asyalı Türk 
kızınm kumral saç!arı, sert rüz
garların sevkiyle dağılıp sağ
dan sola kaçışıyordu. 

Semi-Han bu vaziyetiyle ne 
' ,kadar da güzeldi. Mümkün olsa. 

aykıısuı bir gece takip eder. Her şey fena gtiı ünür. insan huysuzlanıY, 
tederlenir w hiç bir şey~n memnun olmaz. Her muvaflakiyetin ilk şart· 
ları dinlennıiş bir vücut ve dinlenmiş sinirlerdir. Eger sinirli iseniz. 

Bromural ·Knon. komprimeleri 
sizi kurtanr. 

Miısekkindir \'e uykuyu temin eder ve hiç bir z:uan yol<!ıır, biitiln 
dü•ıya tanır. 

ıo ve 20 lıomprlmeyi havi tüp· 
terde ttıanclerdc reçete ile saıılır. 

KnoU A.·O., kimyevi maddeler fabrikaları, Ludwia-shafen '/Rhin. 
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Japonya tazyik ediyor 

''Nankin asileri tenkil 
etmelidir,, diyor 

ihtilalin bir Japonya 
halline mani 

anlaşma ile 
arzusundadır olmak 

) 

Pekin, 24 (A.A) - Ç in ma-
hafili Hopey siyasal konseyi 
başkanı ve Sangten valisi ta· 
rafmdan neşredilen tamime bü
yük bir ehemmiyet atfetmek
tedirler. Bu mahafil bu tami

min Nankin'de ve diğer vila
yetlerde ne gibi bir aksülamel 
yapacağım beklemektedirler. 

Başkan general Sangseyuan 
ve vali Hanfusunun birlikte 
girişmiş oldukları hareket şi
mali Çinin Japon mabafilinde 
sevinç uyand1rmıştır. 

Moskova, 24 ( A.A) -Tass 
Ajansı bildiriyor : 

Gazetelerin Şanghaydan emin 
bir membadan alarak neşret· 

tikleri bir habere göre dış iş
leri bakaniyle görüşen Japon 
büyük elçisi Nankin büküme-

tiyle Şang-Su-Liang arasında 
herhangi bir uzlaşma yapılma-

sına mani olmakla kalmamış, 
ayni zamanda bu generale kar

şı tecziye seferi yapılmasmı is
temiş ve Japonya tarafından 
ileri sürülen şartlar içinde an-

laşmaya mütemayil olmıyan un
surların Çin hükümeti tarafın
dan tasfiye edilmesini istemiştir. 

Nankin bükümetinin bazı 
azalarımn Japon hükümetinin 
dıleklerine arka olduğu söy
lenmektedir. Bunlar Şang·Su 

Liang'm ihti~al hareketinden 
sonra Vansinveyin Çan-Kay
Şek yerine Nankin hükümeti 
başına getirilmesi hakkındaki 

kararı kabul ettirmişlerdir. 
Japon planları ihtilafın mus· 

ona bir defa sahip olsa biç mi 
hiç yanından ayrılmıyacakb. 

Akınlarda yine şimdiki gibi 
beraber olacaklardı. Fakat o 
zaman. muhakkak ki şimdikin
den daha arzulu ve daha işti

yaklı savaşacaktı. Düşmanın 
karşısında daha haşin, kendi 
akıncı kadrosu içinde daha 
zorlu olacaktı. Semi~ Han'ın 
yambaşında mağ:ubiyet tadını 
tatmamak için bütün erkekli~ini 
ve askerlik · bilgisini kullana
cak h. 

Heyecandan titreyen ellerile 
Semi-Hamn saçlanna hafifçe 
dokundu. Ne kadar şayanı 

hayret ki. genç kız gözlerini 
açmıştı ve onu derin bir sevgi 
jçinde seyrediyordu. Biraz son
ra, onun yumuşak, nazlı bahar 
sabablarmdan daha munıs se
sini işitti: 

- Rüstem bey .• 
Heyecanla yanına gitti. Aca

ba parmaklarının hareketini 
saçlarında duymuş muydu. Eğer 
duymuşsa bu pek ayıp bir \ı1J-

Asileıin ıtısı Mareşal Çan· Su · Liane 

lihane bir surette halledilmesine 
mani olmak ve Şang-Su Lianga 
karşı bir tenkit kuvveti yollıyara~ 

onu Çan-Kay-Şeki idam ettir
meğe sevketmek maksadına 

matuftu. Japonlar Çinde büyük 
mikyasta dahili bir harp uyan

dırarak Çini taksim etmek ve 
birkaç vilayetini ilhak etmek 
niyetindedirler. 

Wangsinweyin Çan-Kay-Şe
kin yerine geçmesi Nankin hü-

kümetini Japonya siyasetinin 
Çiode tatbiki için bir alet ya· 
pacakbr. 

Çang-Kay-Şek 
Serbest bırakıldı 
Şanghay, 25 (A.Al - Sooog 

ile madam Çang-Kay-Şek ser-

best b1rakılmış olan Mareşal 

Çang-Kay·Şek ile beraber Lo
yang'dan buraya gelmişlerdir. 

reket sayı 'maz mıydı. Ne de 
olsa o, düpe düz bir genç 
kı:zdı. Onu uyku halinde seyret
mesi ayıp sayılmaz mıydı? 

Semi-Han sordu: 
- Geceyi nasal geçirdin? 
- Çok iyi •• 
- Rahatça uyudun mu? 
- Fena denemez. 
Rüya gördün mü ? 
- Evet.. Hem de açık gözle 

gördüm. Gôya yanıbaşımda sen 
varmışsın gibi.. Ş;mdiki gibi 
hatulıyorum. Bir ağaca başını 
dayamıştın. Uyku halindeydin. 
Cazip bir ruya içinde kendin
den geçmi~tin. Kimbilir, nasıl 
bir savaş içinde idin. Ben o 
esnada hatırımdan neler geçir
dim. Diişündüm ki bu gece 
hiç karanhktan kurtulmasa ve 
gündüzler bu mesut geceyi ay
dınlatmasa benim saadetim hiç 
te eksilmiyecek. Ancak şimdi 
hakikati görüyorum ve anlıyo
rum ki ruyalar, daima yalan 
konuşan hayaletlerle doludur. 

- Bitmedi-
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r Isp=;ny;da Alman ordusu 
Almanya büyük kuvvetler ve harp 
malzeme~i göndermeğe hazırmış 

Fransa mukabeleye hazırlanıyor 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

lstanbu1, 25 (Hususi) - Pa
riıten bildiriliyor: Fransız ga
zeteleri, Almanyanın ispanyaya 
mühim miktarda askeri kuv
vetler ve harp malzemesi gön
dermeğe hazırlandığını yazı· 
yorlar. 

Ayni gazetelere göre, Fran· 
sa, Almanyanın ispanyada as· 
keri yerleşmesine mani olmak 
için mukabil tedbirlere hazır· 

)anmaktadır. 

BerJin, 25 (Ô.R) - Hitlerin 
en samimi arkadaşlarından A
dolf Hess Radyoda hariçteki 
Almanlara hitaben bir nutuk 
irad ederek, lspanyol suların· 
daki Alman harp gemilerini 

selamlamıştır. Alman askellen 

Hess şunları söylemiştir: beklemeye imkan olmadığını teklifini kabul etmişlerdir. Fa-
- Almanya dünyamn bu müşahede etmişlerdir. kat bu teşebbüse umumi bir 

kısmında bolşevik tehlükesinin Bu noktai nazar teatisine mahiyet vermek için bunun 
8nünü almağa çalışıyor. Hitler Paris hükümeti teşebbüs ede· yalnız Berlin nezdinde de~il. 
sayesinde Almanya, Bolşevik rek bu tehlükenin vehametini ayni zamanda Moskova, Roma 
tehlükesinden kurtulmuştur. Eden'e ehemmiyetle kaydet· ve Lizbon hükümetleri nez-
Hitler, ltalya ve Japonya ile miye ve bu nokta üzerinde dinde de yapılması takarrür 
anlaıarak dünya sulhunu bü· müşterek bir tarzda Seriinin etmiştir. 
yük tehlükelere karşı koru· nazarı dikkatinin celbini teklife M~zkiir hükümetlere ayrı 
muştur. Londra elçi1'ini evvelsi gün ayrı notalarla müracaat edile-

Londra, 25 (A.A)- ispanya memur etmişti. cek ve metinler muhtelif ol-
işlerine müteallik vaziyete bu· O gün toplantı halinde bu- makla beraber bu noktaların 
gün Almanyanın mikdan otuz lunan komite mesaisinin neti· esası bir olacaktır. 
bini bulan asker ıevkiyatı me- cesi beklenmiş ve fakat bu Notalarda gönüllü gönderil-
ıelesi hikim bulunmaktadır. netice istikbal için ümit verici mesine devam etmenin suJb 

Paris ve Londra hilkilmet- mahiyette çıkmakla beraber için teşkil ettiği tehlüke üze· 
leri diplomatik yollarla uoktai kat'i neticenin çok gecikebile- rine bu bükümetlerin nazarı 
nazar teatisinde bulunmuş'ar ceği ve ispanyaya gönüHü gön- dikkatleri celbolunacak ve 
ye bu vaziyete bir nihayet derilmesinin Avrupa suJhunu Londra komitesinin kat'i kararı 
vernıek için ademi müdahale tehdit ettiği görUlmüştür. beklen~eksi~i~ buna bi~ niha-
komiteıi mesaiıinin neticesini lngiliı.ler .Paris hükümetinin yet verılmesı ıstenecekhr. 
........•...... , ................................................................................................................... . 

Okyanosta müthiş bir facia rAyin ıni yapıyorlar? 
- Baş tara/l I ına saltı/ede -

Bir deli 18 bin tonluk !:t:::ı~~ ":~ı:-:::::.ş·k·;ra: 
seyni başından tabanca kabze-. b. u t e d. sile yaralamış ve evi terkede-ır vap ra a eş V r } rek gitmiştir. Bu arada birkaç 

900 yolcu ve 500 mürettebat bir 
harika kabilinden kurtuldular 

Qkyanosta cayır cayır yanan Oıipssholm vapuru 

Isveçle Amerika arasında 
ıef er yapan 18000 tonluk 
•·Gripsbolm,, vapuru korkunç 
bir faciaya sahne olmuştur. 
Vapur Orcades açıklarında 
Okyanosun azgın dalgalariy.~e 
mücadele etmit, tayfalar gu
verteleri yalayan dağlar gibi 
dalgalar arasında bir ceviz ka· 
buğu halinde çırpınan vapuru 
kurtarmak için saatlerce mü· 
cadele etmişlerdir. Vapuru teh· 
dit eden teblllkelerin henfiz 
zail olmadığı bir zamanda 
gözleri badekalarından fır· 
lamıı esrarengiz bir adamın 
denizden gelen dalgalara al
dırmıyarak koridorlarda dolat
ması kimsenin nazan dikkatini 
celbetmemiştir. Bu adam bir 
sarhoş muydu? Bir deli miydi? 
Bilinemez. Endişesizce ilerledi. 
Cep lambasiyle karanhğı yara-
rak gemi kuvaförünün daire· 
sine girdi. Eline geçirdiği bir 
çok eter ve kolonya ıişelerioi 
aldıktan sonra muhteşem ye• 
mek salonuna girdi. Piyanoyu, 
masaları eterle, kolonya ile su· 
Ja1arak halara atq Yereli. 

Bir an içinde muhteşem sa· 
lon cehennemden bir manzara 
arzediyordu. 

Tam bu sırada, bir tesadQf 
eseri olarak, oradan geçen bir 
tayfa yangını görünce yolcuları 
tdişe vermeden gemi zabitle
rini hadiseden haberdar etti. 
Tayfaların mühim bir kısmı 
dalgalara l<arşı gemiyi koru· 
mağa çalıtırken bir kısmı da 
yangını söndürmeye koıtular. 
Tehlüke çok büyüktü. Daha 
esaslı bir mücadeleye ihtiyaç 
vardı. 900 yolcu ile mürette· 
battan SOO ki,ioin bayatı mev· 
zuubahsti. Gemi kumandanının 
emriyle üçüncü mevki yo!cu-
larını tetkil eden 653 kişi ka· 
maralarından çıkarılarak mn-
cad eleye iştirake mecbur tu· 
tuldular. Yolcular gemiyi kur· 
tarmak için hayatlarını feda 
edercesine mücadele ettiler. 

Bu müthiş' birşeydL Gaz 
maskelerile mücehhez efrat 
alevler içinde çahşıyorlardı. 
Diğer taraftan gemi hali dal
galar aruuada çırpınmakta 

el silah ta atılmıştJr. 

Silah seslerini duyan jandar· 
malar hadise yerine geldikleri 
zaman, jandarmalara karşı kapı 
kapanarak kanuni vazifesini 
yapmasına müsaade edilmemek 
istenilmiş ve hatta silah atmak 
cür' eti dahi gösterilmiştir. 

Hadise gece cereyan ettiği 
için mahalline merkezden jan
darma gönderilmiştir.Suçluların 
hepsi, yani Muharrem, Fethiye 
ve Halil yakalanmıştır. Yaralı 
Hüseyin hastanededir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
devam ediyordu. Nihayt:t ateş 
bastırıldı. Herkes kamaralarına 
döndü. Sıra bu caniyane sui· 
kastı yapan elleri meydana 
çıkarmağa scelmişti. Mncadele· 
nin hararetli bir anında geyin-
miş olarak tahlisiye sandalfa
rmdan birinde yera1an bir 
adam nazarıdikkati çekmişti. 

Polis hafiyeleri işe koyuldular. 
Herifi PJastrada iki büklüm 
olarak buldular. Suçlu muk.ı· 
vemet göstermeden kaptanm 
huzuruna çıkarıldı. Halinden bir 
azılı çılgın olduğu anlaşılıyordu. 

- Evet bu yangını ben yap· 
tım dedi. Dalgalarla bo~upn 
bir gemiyi alevlerle süslemek 
istemiştim. Sema kıpkızıl o!a-
cak, alevlerin dalgalara aki•· 
leri enfes bir manzara teşkil 
edecekti. 

Kundakçı Amerikada yerleş· 
miı, Amerikan tabiiyetine gir· 
mit bir lsveçlidir. Cinayetini 
kuvveden fiile koymadan evvel 
yolculara: 

- Bu gemi sahile erişmiye· 
cek, diyordu. 

Bununla beraber GripshoJm 
en müthiş tehlükeleri atlatarak 
Gotbenburga gelebildi. Yolcular 
kara1a ayak atbkları zama!l 
bir klbustan henüz çıkmış gı
bi7diler. 

TEHi Atmr 

Noel Münasebetiyle 

Çekoslovak Cumhurreisi Benes 
dünyaya hitaben bir nutuk söyledi 
Çekoslovakya 

Praj? 24 (Ö.R) - Noel yor
tuları münasebetiyle bir nutuk 
veren başkan Benes ezcümle 
demiştir ki: 

1936 senesi fırtınalar ve ih·· 
tilaller senesi olmuştur. 1929 
buhranlarından 1936 sene~ 
sine kadar yepyeni bir Av~ 

rupa yaşamıştır. Faşist, komü
nist ve demokrat cepheleri teh· 
lükeli bir muhalefette bulun
maktadır. Harptan korkuluyor. 
Çekoslovakya, Frnnsa ve kü· 
çük Antantla yaptığı ittifaklarla 
emniyeti artırmak, mütekabil 
yardım mecburiyetini koymak, 
Sovyct palıtmı imza etmek ve 
lngilt~re ve Balkan antantı ile 
dostane münasebetler bekle
mek suretiyle sulha yardım et· 
miştir. Harp takdirinde her 
hangi bir ihtimale karşı gelmek 
iç.in hazır bulunmaktadır. 

bir harp ihtimaline karşı hazırd!r 

ltalya Avrupada silahla mu· Çekoslovak Cumlıuneısı 8e11es 

hasım arzu etmemektedir. ve dahili mücadeJe devrine r hangi bir tehlüke ortaya çı-
Almanyanın dertleri vardır. gireceği ve bunun bu memle· karsa zafer kendi taraflarında 

Almanyamn bu senenin Mart ketin beynelmilel mevkiini za· kalacaktır. 
ayında yapmış olduğu sulh tek· yıflatacağı hakkında şurada "Bu bakımdan 1936 sene· 
lifinin de ciddi telikki edilmesi burada s3yleoen sözlere inan· sinde Çekoslovakya ordu-
Jcizımgeleceğini bunlara ilave mayız. Bunlar mübc.lagalı söz· suyle birinci derecede mer 
edebiliriz.Bir anlaşmaya varmak lerdir. Fransanın siyasi olgun- gul olmuştur. Kıta' atının mik· 
l!zımdır. Avusturya Çekos'o· luğuna bizim inanımız vardır. darını artırmıf, hava kuvvetle· 
vakya veya Lituanya üıerine Cumhurreisi demokrasilerin rini takviye etmiş bazı kara 
yapılacak bir taarruz hakkında vazifesini şu suretJe izah et- kıt'alarını motörleştirmiş ve 

dolaşan şayialara kulak asma· miştir : hudutlarını tahkim eylemiıtir. 
mak lazımdır. "Bu vazife, komilnist re1·imi d 

Ordumuz vazifesini Avrupa a Benes Çekosltıvakyada başa- He otoriter rejimler arasında 
d · '-t hiçbir ordudan geri kalmıya-rılan eseri göz en geçırmeK e bir ihtilafın patlak vermesine 

cak şekilde yapmak azrnin-ve şu noktaları kaydetmekt~· mani olmaktır. Bunun ıçın 
dir : demokrasiler sosyal sahada dedir. 

.,.Çekoslovakya Milletler ce- büyilk bir mukavemet kuvve- " Avrupa demokrHilerinin 
miyetinin neler verebileceğini tine ve sağlamlığ~ malik olmalı korkuya dOşmeğe hakları yok-
görmüştur. Fakat iı: cemıyetı ve kendi İç erin e i ı arar-b · · J d k. k tur. Bu demokrasilerin yamk 
terketmedik. Bilakis onun ide· gAha ayrılmış olmamalıdırlar. içinde ve harıçte harp, dahil· 
alini takviyeye çalıthk." Nihayet demokrasilerin büyilk de sosyal karışıklıklar korku· 

Beynelmilel vaziyete gelince, bir askeri kudreti olmalı ve siyle yaşamağa da hakları 
Fransanm vahim bir karışıklık böylece gösterilmelidir ki her yoktur . 

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

.......... f;~nsız hariciye nezaretinde Mühim 
Dosya hırsızı kızla 
dostu yakalandılar 

Rosenfeld bugünün Zaharofu imiş 

Suzan I in der 
Kedorsey ( Fransız hariciye ı hareketini temin etmiştir. 

nezareti yazıcdarmdan ) Suzan Rosenfe)de silah kaç~kçılığı 
Linderin bir çok mühim dosya· yaparak az zamand~ .mılyoner 
ların sırkatinde zimethal olarak olmak hülyasında ıdı. Suzan 

t k.f _..ıd· v • ı tı Btı Linder gibi dostu da adliyeye ev ı e"ı ıgı yazı mış • . . . 
hadise üzerinde yapılan tahki- verılmışlerdır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• kat çok entresan neticelere • • 

varmıştır! Suzan Linderin dostu Od em İşte 
olan Rozenfeldin hayatı etra· Bir otomobil kazası oldu 
fmda yapılan tahkikat ta ne· OnUC( yı ,ında bir çocuk 
ticeleumiıtir. Roıenfelde ika· yaralanarak öldü 
met etmekte olduğu otelin gar· Ödemişin Karahisar nahiyesi 
sonlarına: Çayır mevkiinde Muhtar Hasa-

- Ben bugünün Zaharofu· na ait otomobili idare eden 
yum, derdi. şoför lbrabim bir kaza yap· 

Roıenfelde metresi vasıta· mıştır. Yolda Mehmet oğlu on 
siyle eline geçirdiği vesi- üç yaşlarında lsmaile çarptı• 
kalardan biri sayesinde sillh rarak ağır surette yaralanma· 
ylJdll bir ıemiaia mebikaya llDa aebebiyet vermiıtir. Y arah 

Maçlar yapılacak 
. -··· ··-· Altay- lzmlrspor- Altın ordu 

K. S. K. karşılaşıyor 
Pazar günü yapılacak maçlar 

hakkında Lik heyetince şu ka· 
rarlar alınmıştır: 

A. takımlara Alsancak saha· 
sanda : 

Saat 9 da Buca - Egespor 
hakem Sabri, yan hakemleri 
Fethi, Fehmi A.O. 

Saat 11 de Demirspor·Göz· 
tepe. Hakem Esat ( K.S.K) 

Yan hakemleri: Şevket, Hamdi 
(K.S.K) 

Saat 13 de K.S.K.·Altınordu 
Hakem Fehmi ( Altay ) Yan 
hakemler: Sabri, Fethi. 

Saat 15 de lzmirspor-Al!ay 

Hakem Mustgia (A.0) Yall ha
kemler: Mus&fa Şenkal (A.O.) 
Kadri (Buca\ 

B. takımları Halk sahasında. 
Saat 9 da Altay • lzmirspor 

hakem Şahap Demirspor 

Saat 11 de K.S.K. - Altın
ordu hakem Ahmet Ôıgirgin 

Saat 13 de Demirspor·Göz· 

tepe bak em Baba Konora 'p 
Altay 

Saat 15 de Egespor • Buca 
hakem Hamdi Göztepe 

Alsancak sahası g8ıcü•dl 
Aliettin Altay 

Halk sabası gözcüsil Ahn et 
Özgirgin. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
çocuk Ödemiş Memleket baa• 
tanesine kaldmlmıtıa da biçare 
aldığı yaraların teıiriyle bas· 
tanede vefat etmiştir. Şofil' 
lbrahim yakalanarak adliyeye 
•erilmiıtir. 



Sanlfilf YENi A'Slir 

.... ------••ZPJlllRllllllMmPa6111111• M • lzmir· Birinci icra Memurlu- · Pamuk · çıkrıkçı ustası aranıyor Borsa Haberleri ğundan: 
Pamuk çıkrıklarından ve motörden çok eyi anlar uzun mtid· 

det pamuk fabrikalarında çalışmış bir makiniste ihtiyaç vardır. DUn Borsada ~ 
Yapllan Satu1ıar 
~ 

uzum 
Çu. Alıcı Fi at 
476 İnhisar 11 
236 M ]'Taranto 14 75 
220 A R Üzümeül3 75 
171 F Solari 13 75 
105 Esnaf Bank 16 50 
81 Ü Kurumu 20 25 
15 S Emin 13 50 
62 K Kazım 15 75 
33 P KJark 14 25 
33 J Kohen 15 50 
27 M Hıfzı 12 75 
22 Hüseyin Kapl2 50 
20 Mehmet .. 12 50 
15 H Alanyalı 16 

6 Kadri Akyi. 13 50 
4 Beşikçi O 18 

1586 Y ekim 
378837 Eski satış 
380423 Umumi satış 

Zeytinyağı 
Kilo Alıcı Fi at 

50000 A Lafont 46 
3000 Ş Özyağcı 49 

Zahire 
Çu. Alıcı Fi at 

12 75 
17 50 
18 
15 
19 50 
21 
19 25 
17 50 
14 25 
15 75 
13 
12 50 
12 50 
16 
13 50 
18 

46 
40 

730 Buğday 6 375 7 25 
42 Burçak 4 75 4 75 

., 

43 Nohut 6 125 6 125 
135 Çavdar 4 75 4 75 
298 ha. Pamuk 48 53 
144 ke. palam. 400 465 

59500 ki. P Çek\r 3 3 

~· ' Dahiliye Mütehassısı 

DOKTOR 

Sua~a (min 
Kağıtçılar 

Avrupada yaptığı tedkik 
seyahatinden dönmüştür.Has· 
talarını hergün Karşıyakada 
Kemalpaşa caddesinde 127 
numaralı muayenehanesinde 
kabul eder. 

1-13 h.3 (2298) 

Paris fakültesinden diplomalı 

Diş tablplerl 

Muzalfer Eroğul 
Kemal Çetindağ 
Hastalarım her gün sabah 

saat dokuzdan başlayarak 

Beyler • Numan zade S. 21 
numrah muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 1 O a 

kadar memleket hastanesinde 

§'IZ7-7T./'/T/.77ZT"L77JC7"'U'Z7Z2%%7.Z~ 

· Göz Hetimi 1 
tı MİT AT OREL ~ I 
~ Adres - Beyler Numan ~ ı 

zade sokagı Ahenk mat· ~ 
baası yanında. ~ 

Numara:23 ı 
Telefon : 3434 N 

.. - (229) ~ 
V'J./ZZ7ZZXTL7ZXArYX7UZZLB/~ı.l 

Çekler ve poliçeler ve emre 
muharrer senetler için ödeme 
emrı. 

Alacaklı veya vekilinin isim 
ve şöhret ve ikametgahı: Halil 
Ali lrnrdeşler, lzmirde yeni 
manifaturacılarda. 

Borçlunun veya mümessrin!n 
isim ve şöhret ve ikametgahı : 

lzmirde Hırdavatçılar ç;uşısın
da 3 numaralı dükkanı ve Sal-

hane tramvay caddesinde 436 
numaralı hanede manifaturacı 

ve elbiseci Jozef Şaki. Halen 
müteağğip borcun Türk para-

sile hı tarı : 942 lira 73 kuruş. 

Aynca faiz ve yüzde 10 ücreti 
vekalet. 

Senet ve tarihi: 
10-11-936 senet. 

Üç kıt'a 

lslas veya haciz isteyeceği : 

Haciz yolile. 

Yukarıda gösterilen 
ve masrafları 5 gün 

borç 
içinde 

ödemeniz veya mal gösterme· 
niz borcun tamamına veya 

bir kısmına veyahut alacakh
nm takibat icrası hakkına dair 

bir itirazınız varsa yine bu 5 
gün zarfında bildirmeniı, aksi 

surette icra ve iflas kanunu· 
nun 171 ind maddesi hükmüne 

tevfikan alacaklının talebi iize
rine iflasa maruz kalacağ1nız 

yine bu müddet içinde gerek 
elinizde gerekse üçüncü şahıs· 

lar yedinde bu ~unan mal ve 
alacak ve haklarından borcu-

nuza yetecek mikdarm nevi ve 
mahiyet ve vasıflarının ve her 
türlü kazanç ve gelirleriniz i ve 
yaşayış tarzınıza göre geçim 
membalannızı ve buna nazaran 
borcunuzu ne suretle ödiyebi
Jeceğinizi yazı ile veya şifahen 

icra dairesine bildirmeniz, aksi 
takdirde hapisle tazyik oluna· 
cağınız, ve liakikate muhalif 
beyanda bulunursanız hapisle 
cezalandırılacağınız ve borç 
ödenmez veya itiraz olunmaz 
ise cebri icraya devam edile
ceği ihtar olunur. 

işbu ödeme emri muhatabı 

Jozef Şaki'nin ikametgahmm 
meçhul bulunmasl dolayısile 

tebligat makamına kaim olmak 
üzere ilanen tebliğine karar 
veriJmiş olmakla ilan olunur. 

1596 (3415] 

Gazi Bulvarında Ahmet Ethem Buldanlı oğluna veya Saray· 
köyde fabrikalarına müracaat edilmesi. 1-3 (3417) 

Gayri Menkul Malların Açık 
arttırma İlam. 

Bergama icra Memurluğun· 
dan: 
Açık artırma ile paraya çev

rilecek gayri menkulün ne ol
duğu. Geniş bir avlu içinde ah
şap üstte 1 altta 3 oda bir 
dam 1 hala 1 fırını havi müf
rez ev. 

Gayrimenkulün bulunduğu 

mevki, mabaltesi sokağı numa· 
rası Bergamanın lplikçi Yunus 
M. den tapunun 2 inci kanun 
340 T. ve 340 No. sında ka
yıtlı .. 

Takdir olunan kıymet 350 
lirad1r. 

Arhrmi'lnın yapılacağı yer, 
gün, saat 3 - 2 - 937 Çarşam· 
ba saat 11 - 12 Bergama icra 
dairesinde .. 

1 - işbu gayr;menkulün art· 
tırma şartnamesi 23 - 1 - 937 
tarihinden itibaren 93211314 
No. ile Bergama icra dairesi~ 
nin muayyen numarasında her· 
kesin görebilmesi için açıktır. 
İlanda yazılı olanlardan fazla 
malumat almak istiyenler, işbu 
şartnameye ve 1314 dosya nu· 
marasile memuriyetimize müra
caat etmelidir. 

2 - Arthrm:ıya işti rak için 
yukarda yazılı kıymetin yüzde 
yedi buçuk nisbetinde pey ve· 
ya milli bir bankasmm teminat 
mektubu tevdi edilecektir. (124) 

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

hususile fai1 ve masrafa dair 
olan iddia larım işbu Han tari
hinden itibaren yirmi gün için
de evrakı müsbitelerile birlikte 
memuriyetimize bildirmeleri 
icap eder. Aksibalde hakları 
tapu sicilliyle sabit olmadıkça 
satış bedelini paylaşmasından . 
hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde art
tırmaya iştirak edenler artırma 
şartnamesi okumuş ve lüzumlu 
malumat almış ve bunları ta
mamen kabul etmiş ad ve iti
bar olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda 

gayri menkul üç defa bağrıl

dıktao sonra en çok artırana 
ihale edilir ancak artırma be· 
deli muhammen kıyme.tin yüz
de yetmiş beşini bulmaz veya 
satış isteyene ruchanı olan di
ğer alacaklılar bulunupta bedel 

bunların o gayrimenkul ile te
min edilmiş alacaklarınm mec

muundan fazlaya çıkmazsa en 
çok arttıranın taahhüdü baki 

ka!mak şartile 2 inci artırması 
1812/937 perşembe günii ayni 

saatte yapllacak artırmada be
deli istiyenin alacağına rüchanı 

olan diğer alacaklıların o gayri 
menku' ile temin edilmiş ala
cakları mecmuundan fazlaya 
çıkmak şartı ile ençok artırana 

ihale edilir. Böyle bir bedel 
edilmezse ihale yapılamaz. Ve 
satış talebi düşer. 

6 - Gayrimenkul kendisine 
ihale olunan kimse derhal veya 

verilen mühlet içinde parayı 

vermez ise ihale kararı fesh

oluoarak kendisinden evvel en 
yüksek teklifte bulunan kimse 

arzetmiş olduğu bedelle almağa 
razıo!ursa ona razı olmaz veya 

bulunmazsa hemen onbeş gün 
müddetle artırmaya çıkarılıp 

ençok artırana ihale edilir. İki 
ihale arasındaki fark ve geçen 

günler için yüzde beşten heRap 
olunacak faiz ve diğer zararlar 

ayrıca hükme hacet kalmaksı
zın memuriyetimizce alıcıdan 

tahsil olunur. Madde (133) 

7 - Borcun, 933 haziran 
ayandan evvel ödenmesi lazım
ge!diğinden satış (2280) sayılı 
kanunun tarifatı dairesinde ya· 
Pıılacaktır. Mezkur kanuna gö
re verilen bedelin yüzde 75 şi 
bulması ~ arttır. 

Müfrez ev yukarıda gösteri
len 3/2/937 tarihinde Bergama 
icra memurluğu odasında işbu 
ilan ve gösterilen artırma şart
namesi dairesinde satılacağı 

ilan olunur. 
Tarih ve icra memurunun 

resmiğ mühür ve imzası 
1589 (3416) 

, ~at:Eıemm:mEım~l!'m!i-lmlB!:!lllEmlDllJmmgm~/7.JM $ 'ASWH2@jiW"&• *d!JAM·ifi 'iitM~ 
iZ iR YüN Mensucatı ... 

Türk A. Şirketinin 

Tarafından ınevsim dolayısile yeni çıkardığı kumaşlar: 

lzmir Beledlyeslnden : il 
Bütün ölçü sahiplerine ilan SAGI~An 
Ellerinde bulunup 35 senesi 

damgasını taşıyan el kantarları, 
baskül masa ve el terazileri, 
tartı!ar, kurular ve alncılar öJ
çüleri ve metre gibi ölçü tarh 
ve a letlerin 937 yılı senelik 
muayenelerinin zamaamda ya
pılması için 1782 numaralı ôJ
çüler kanununun 18 inci ve 
14826 ntlmci'ralı ölçüler nizam
namesinin 17-19 ve 20 inci mad
delerine tevfikan 937 senesinin 
ilk ayı ikinci kanun içinde bir 
beyanname ile lzmir grup mer
kezi beled;ye ayar memurlu
ğuna müracaat e~rneleri Iüzu· 
mu, bu müddet zarfında mü· 
racaat etmiyeoler hakkında 

kanuni takibatta bulunulacağl 
ehemmiyetle ilan olunur. 

538 3384 

E1m •anım --:zA.BlF 
a • m m • m • 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu nıamulatı tercih ediniz 

.................. T ................. . 
•••••••••••••••••• • ••••••••••••••••• •••••••••••••••••• • •••••••••••••••••• 
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Birinci Kordonda 186 Numarada 

ŞARK HALI T. A. Ş 

2e Kanunuavveı ıssa 

AL TUN ÇiÇEK ıtriyat 
fabrikasının senelerden beri 
imal edip her tarafta büyük 
rağbet kazanmış olan JOLJ 
FAM güzellik müstahzaratı 
Avrupa en birinci ve namlı 
mamulatı derecesinde olup 
yerli maHarda emsali yoktur. 

•••••••••••••••••• 

ALTUN ÇiÇEK 
1 ıaş Bıçaklan 

7 ıaş Fırcaları 

7ıaş Sabun/atı 

7ıaş f>odıası 
Ttaş Kıemleti 

l üp, Vazo veya kutuvla ;•ağsız, 
lıa/i/ yaf!lı, acı badem 
Aitun Çirek Lımoıı çimli kolon

ya/an muhtelit bovlar 80 deıece 
••••••••• ••••••••• 

1'A9 AL TUN ÇiÇEK fabrikasının seyyar memuru bir 

iki gün şehrinizde bulunacağından, toptan sipariş vermek isti• 
yenler lütfen Ragıp paşa otelinde 12 numarada kendisine 
müracaat etmekte gecikmemeleri rica olunur. 

TELEFON 2255 

- ~. " -: ~'; • ' - ' ., • • ... ~: •• , J -.~ • .:-.';.).. ••• ! • • .P ·: • 

Daim on 

No. 3399 
Yirminci asrın elektrik devr\nde icadedilen bu fenerler 

velespit, motosiklet, o~omobiller için imal edilmiştir.Gözlerin 
kamaşmaması, kazaya meydan verilmemesi hususunda siyayı 
yükseltir, alçaltır, uzaklaşhrır ve yakmlaşt:rır. Üç pillidir; 
hem pille hem dinamo ile yanar, tavsiye ederiz. 

Umum deposu: lzmirde Suluhan civarı No. 28-9 
· Hüsnü Öz Ödemişli 

•• ·;::, ·~·;, t '~..ıi. ~ . ' "/ t ' •• • ' - ~ .............. '( •• "'..... ..... • .;- "· •• 

Jzmir inhisarlar Başmüdürlüğünden : 
Panayır yerindeki idaremize ait paviyonda yaptırılacak tamirat 

pazarhğa konulmuştur. Keşif bedeli 61.63 teminatı 9.25 liradır·. 
isteklilerin 30-12-936 günü saat 15 de başmüdürlüğiimüzdeki 
komisyona gelmeleri. 1584 (3413) 

~ .~ 

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

Turan fabrikaları, yüzde kırk beş mevadı gıdaiyeyi haiz 
kabuğu çıkarı lmış pamuk çekirdeğinden mamul un ha
linde küspeleri emr;nize amade bulundurmaktadır. 

Hayvanlarmıza ( Öküz başı ) markalı Turan mamulatı 
küspe yedirerek onların şayanı hayret derecede semiz
leyip kuvvetlendiğil1İ ve ineklerinizin vel·diği sütün fazla 
mikdarda çoğaldığını göreceksiniz. 

Meccani numune ve tarifname için fabrikalanmız ma
mulatı lzmir ve civarı umum acenteliği Nef'i Akyazılı 

ve j. C. Hemsiye müracaat ediniz. 
Gazi bulvar No.25 

Posta kutusu No. 224 

Telefon - lzmir 3465 

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

SIHHAT BALIKYAGI 
Norveçya balıkyağlarının en halisidir. Şerbet gibi 

içiJir. iki defa süzülmüştür. 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞ DURAK 

Büyük Salebçioğlu hanı karşısında 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 



aevver 193"8 

Fratelli Sperco 
Vapur Acentası 
ROYALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
" ORESTES " vapuru 10 

birinci klaunda gelip yükünü 

tahli1eden sonra BURGAZ. 
VARNA YO KÔSTENCE li .. 
manian için yUk alacak.tar. 

" BACCHUS " vapuru 14 
birinci kanundan 19 birinci ki-
nuna kadar ROTTERDM, 
AMSTERDM ve HAMBURG 
limanlan için ylik alacaktır. 

" ORESTES ,. •apura 28 
birinci kloundan 3 ikinci ka-
nuna kadar ROTTERDAM, 
AMSTERDAM ve HAMBURG 
limanları için yük alacakhr. 

SVENSKA ORIENT LINIEN 
"SMALAND,. motörü 10 Bi

rincikinunda Rotterdam - Ham· 

burg • Gdynia ve Skandinavya 
limanları için ylik alacaktır. 

"ISA,, 21 Birincikinunda 
beklenmekte olup Rotterdam • 

Hamburg ve Skandinavya li· 
manlar1 için yük alacakbr. 

"AASNE,, vapuru 4 ikinci 
Kanunda Rotterdam • Hamburg 

ve Skandinavya limanlan için 
yük alacakhr. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

SUÇEAV A vapuru 16 birin
kanuoda Malta .. Manilya ve 
Ceıaire hareket edecektir. 
PELEŞ vapuru 24 birincika

nunda Malta ve marsilyaya 
hareket edecektir. 

Yolcu ve yük kabul eder. 
Daha Fazla tafsilat için ikinci 

kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acentahğtna 
müracaat edilmesi rica olunur. 
Navlunlardaki ve hareket ta· 
rihlerindeki değifiklikJerden 
acenta mesuliyet kabul etmez. 

Telefon: 2004-200~2663 

Doktor 

Kemal Şatir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastane.si 
Dahiliye Mütehassıaı 

Muayenehane : ikinci Bey
ler sok~ğı 65. Tel. 3956 

Evi: Köprü ı·apur iskelesi 
Berat aparbmanı No. 6 

Ev, Telefon No. 2545 

N. V. 
W. F. il. Van Der 

Zee & Co. 
DEUTCHE LEVANTE LINIE 

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

kA11unda bekleniyor. 26 birinci 
kinuna kadar Rotterdam,Ham• 
burg V"e Bremen için yak ala· 
cakbr. 

~•o•• 
Americao .Ezport Lines 

The Eaport Steam11hip Corpo· 
ration - Nevyork 

EXMOUTH vapuru 19 ilk 
klnunda bekleniyor. Nevyork 
için yük alacaktır. 

EXECUTIV vapuru 3 ikinci 
kanunda bekleniyor. Nevyork 
limana için yük alacakbr. 

EXMOOR vapuru 13 ikinci 
kanunda be1'1eniyor. Nevyork 
için yük alacakhr. 
~ 

Service Maritime Roumain 
Biikreş 

DUROSTOR vapuru 23 1 ci 
kanunda bekleniyor. Köstence, 
Sulina,Galatz ve Galatz aktar
ması olarak Belgrat, Nov:isad, 
Budapeşte, Bratis)ava, Viyana 
ve Linz için yük alacakbr. 

••ıına • 
American Eıı:porl Lines • The 
Export Steamship Corporation 

Pireden Hktarmah 
EXCALIBUR vapuru 18 bi

rinci kanunda Pireden Boston 
ve N evyork için barek~t ede
cektir. 

Seyahat müddeti 
Pire - Bostoo 16 gündür 
Pire - Nevyork 18 S?ünd6r. 

... 181 ... 
Den Norske Middelhavılinje 

Oslo 
BOSPHORUS vapuru 19 ilk 

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

-··®=1• 
Armement H. Schuldt - Hamhurg 

TROYBURG vapuru on se
kiz ikinci kAnunda bekleniyor. 
Rotterdam, Hamburg ve Bre· 
men için yük kabul eder. 
~ 

johnston Warren Lioen Ltd. 
Liverpool 

DROMORE vapuru, 10 ikin· 
ci kanun, Liverpool ve Anvers· 
ten bekleniyor. Burgas, Varna 
ve Köatence için yilfc: kabul 
eder. 

V apmlann isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında hiç bir taahhüde gi• 
ri§ilnıez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 • 2008 

Türk Kardif Kömürü 
Zonguldaktan sobalar için mahsus getirildi. 

Müracaat yeri : Kestane pazarında Bardakçılar sokak 
No. ,o - t2 J. P&rplnyanl 

TELEFON : 3937 

Kalorifer, silindir ve her istenilen kömür vardar. 
(2299) 

' - - • "f • . : • • • • , . . • • • .. -~ '. • ,'..,.. : 4 ~.· • '1. -~--·,. -'_.,:[ - ~- ... . . 

GÜNÜN 24 SAATiNDE HASTA. 

Baı ağrılarına karşı 

GRiPiN 
kaıelerini kullanınız ! 

. Grlpln : Bütün ağrı, sızı ve 
sancılara keser. 

Orlpln ; Ea pddetli baı vo 
dif ağnlarını ıür
a tle dindirir. 

Orlpln : Nezle, grip vo ro· 
matizmaya kal'fl 
çok müenirdW. 

T'ENf A51R 
--·'* ..... ıı 

kullanınız ! 

KREM 

• \ .-1{~ 

• 

··~····························~··········· ~iğer!er için hava ne iıo diş-
ler için de RADYOLIN odur. 
Hasta ciğerler kadar sağlam 
ciğerlere de bava lazım oldu
ğu gibi, bakımsız diıler kadar 
temiz ve beyaz dişlere de • 

• RADYOLfN lazımdır. Hava 
kanı, RADYOLİN ağzı temiz
ler. Havasız kalan en sağlaaı 
vücud nasal zehirlenirse, RAD-

• 

YOLİN ile fırçalaumıyan te
miz ve beyaz dişler de öylece 

: sararmağa ve çürümeğe 
S mahk6mdurlar. 

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

BEYOGLUNDA 

Bristol Oteli 
• •••••••••••••• 

SiRKECiDE 

Osmaniye 
OTEL I 
••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteciri 
Tiirkiyenin en eski ote~cisi 

BAY OMER LUTFIÔIR . ............. . 
Kırk iki seoelik tecrübeli ida

resile biltün Eğe halkma ken
disini sevdirmiştir. 

Otellerinde misafir kalanlar, 
kendi evlerindeki rahatı bu· 
lurlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten 
fiatJar müthiş ucuzdur, 

BALSAMIN 

Kumral, sarışan, esmer her tene tevafuk eden yegine ııhbi 
kremlerdir. Cildi be•lcr, çil, leke ve sivilceleri kamilen izale 
eder. Yarım aıırdanberi kibar mabfellerin takdir ile kullandıkları 
sıhhi güzellik kremleridir. 

Krem Bafsamin dört şekilde takdim edilir: 
1 - Krem Balsamin yağlt gece için penbe renkli 
2 - Krem Balsamin yağsız günd6ı; içİll beyaz renkli 
3 - Krem balsamin acı badem ııece için penbe renkli 
4 - Krem Balsamin acı badem glindüı için beyaz renkli 

hııiliz Kanıuk eczanesi Bcyoilu Iıtanbul 

lzmir Liman işletme idaresinden: 
lımir limanına gelecek otuz rüaum tonilatosundan fazla mot6r

lerin ve kendi tayfalarile yüklerini tahmil ve tahliye etmiyecek 
olan yelkenlilerin yükleme ve boıaltma işleri 5· 1 -937 Sah günü 
saat 15 de eksiltme ile isteklisine ihale edilecektir. Taliplerin 

Olivi~r. Ve Şü. 
LIMITET 

Vapur Acentası 
İRİNCİ KORDON REES 

BlNASI TEL. 2443 
Lller01an Lines Ltd. 

Londra hatb 
ADJUTANT vapuru 22 ikin· 

ci klnuoda ıeUp Londra iç.in 
yilk alacaktır. 

LESBIAN wapuru ikinci 1ıı;t ... 
nun iptidaıuıda Londra ve 
Hullden gelip yük çıkarıp ayni 

zamanda Londra ve Hnll için 
yük alacaktır. 

GRODNO vapuru 15 ikinci 
kanunda Londra, Hull ve An· 
versten gelip yük çıkaracak ve 
ayni zamanda Londra ve Hutl 
için yllk alacakbr. 

Liverpool hath 

EGYPTIAN •apuru 26 bi
rine; kanunda Li•erpool ve 
Svanseadan gelip yük çıkara· 
cakhr. 

ALGERIAN vapuru on ikind 
kinunda gelip Liverpoo) •e 
Svanseadan yük çıkaracaktır. 

Deutscbe Levante-Linie 
ANGORA vapuru limanı· 

mızda olup yüklerini çıkarmak
tadır. 

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

1936 -1937 
Taze bir asliti 

ekiatra ekistra 

Balık 
Yağı 

ECZACI 
Kemal 

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

Hilil 
Eczanesi bu ya&'ı 
hiçbir yere ver
miş değildir. 

Kendi sat 
maktadır 

Diş heki 

A. Naci 
Hortaçsu 

Muayenehanesini 
Beyler i&Okağı 36 num 
nakletmiştir. Hastalarını 
takil olarak kabul ve t 
eder. 

Telefon 29 
1-26 (2101 

H.Ta~sin T 
Diş tabibi 

~ Muayenehanesini 2 
Heyler So. Hamam karş 
da 37 No. ya nakletmi 

Telefon: 3774 
(19 

Hususi mualli 
ilk ve orta okul taleb 

rine hususi dersler verm 
tedir. lstiyenlerio bergün 
at 16 - 18 e kadar Yeni 
idarehanesine müracaat! 

13- 13 H 

Bir Hediye 
mek istiyorsanaz 

S. Feri 
Eczacı başını 

Meşhur Kolon 
Esans, Pud 
Kreminden 
hap ediniz. 

M.Dep 

S. Feri 
ŞiFA 

• 
eczanesı 

• • 
senesının 

Kırkağaç Malmüdürlüğünden: 
K1rkağaç bükilmet konağının 5531 Lira 26 kuruş bedel 

keşifli ki.rgir, Tuğla ve beton arme kısımları 12 - Kanunuevvel 
936 gilnünden itibaren on beı gün müddetle 2490 numaral 
kanunun hükümleri dairesinde açık eksiltmeye konulmuştur 
Muvakkat teminat 414 lira 85 kuruştur. Kat'i teminat bunun ik 
mislidir. 

Eksiltmeye gireceklerin beş bin liralık inşaat yapabil~ceklcrin 

dair ehliyetname ibraz edeceklerdir. 
Bilumum rusum ve harçlarla ilan ve sair masraf müteahhid 

ajttir. Talip olanların ihalenin muaUik bulunduğu 28 Kinuo u
evvel 936 gününe ruthyan Pazartesi günü Kırkağaç Malmü
dürlüiünde müteşekkil komisyona müracaallan ve fenni şartna
me ile eksiltme şartnamesini görmek istiyenlerin her i ünü 



SahHe to YENi ASIR aa Kanunuevvel ıeae 

Sancağı Suriyeden ayırmakta ısrar ediyoruz 

kim kalan görüşmeler etrafında 
Fransız gazeteleri bir türlü hakikati göremiyorlar 

lngiltere mümkün olan şeyi temin için kat'i kararını vermiştir, diyorlar •. 
fransız diplomatları kara ve deniz erkanıharbiyc başkanlarıyle Iskenderunun ehemmiyet derecesi hakkında görüşmüşler .. · 

"Türk dostluğu bizim için çok kıymetlidir,, dedikleri halde hu dostluğu baltaladıklarının farkında olmıyorlar •• 
Paris, 24 (A.A) - Anadolu 

Ajansmın hususi muhabiri bil· 
diriyor: 

Hemen tekmil j?&zete1er 
aşağı yukan aynı ifade1erle 
m;jzakeratm akamete uğradığı, 
Türklerin sancağı Suriyeden 
ayırmakta, Fransanın bu esası 
kabul etmemekte ısrar ettik· 
leri mütalaasmdadırlar. 

GÜCENMİYELIM MIŞ 
Saint Brice Le Jour'da .. A· 

kamet o kadar tamdır ki di· 
yor, neşrolunan tebliğ bunu 
örtbas etmeye kalkışmıyor, 
karşıhkh vaziyetJerio açıkça 

telifi imkansızken diplomasi 
yolu ile anlaşmak nasıl müm· 

hududun ve bilhana lskenderu· 
nun tahkiminden korkmamızla 
ve bu araziyi Suriyen'n müs
takbel kontrolünden kurtarmak 
isteyişimizle izaha çalışmak· 
tadar. 

Le Jour pek mahirane bul
duğu konf eder as yon teklifimh:i 
Fransanın iki bakımdan kabul 
edemediğini söylüyor: 

1 - Şimdiki rejime muha
lıftir. 

2 - Fr;.nsa sancağın yakın 
~arkta bir Türk rasat merkezi 
olmasına müsamaha edemez. 

FRANSIZ ERKANIHARP
LARI NE DiYOR? 

Ek~elsior gazete11i bu rasat-

Ouzel Antakvaaan bır mallzaıa 

kün olabilir? Tezlerdeki aynlak gahtan Suriyeyi göz altında tut-
Teşrinisani notalarından belli mak istediğ mizi müzakereden 
idi. Suriye milliyetçilerini ayak- evvel Vıenot'nun general Ga-
landıracak tam bir tadili yalnız melin ve Amiral Durand Vielle 
cemiyeti akvam tetkik edebilir. görüştüğünü her iki erkanıharp 

Türklerin bu aralık tadili reisinin de müstahkem şehir 
elinde olmıyao bir vaziyetten ve üss!Jbahri olarak lskenderu-
Fransaya ~ücenm"yeceklerini nun tali ehemmiyeti olduğu ve 
ümit edebiliriz. " askeri istifade için pahalı bü-
SIY ASI MAHAFILIN iTiRAFI yük tesisatı istilzam edeceği 

.. Petit Journal,, iki tarafın mütalaasında bulunduklarını ya• 
sağlam dostluk münasebah zarak diyor ki: 
idame hususundaki kuvvetli T ARZIHAL YOK •• 
azmine ve müzakere havasının DOSTLUK BAKI 
samimiyetine rağmen uyuşula- Tarzıhal yok, fakat dostluk 
madığını yazarak diyor ki: baki. Bu samimi anlaşmazlık 

"Siyasi mahafilde Türklerin beynelmilel vazıyetteki gara-
muhtelif tekliflerde bulunduğ'u betlerden biridir. Kinuousani 
itiraf ediliyor. Fakat hepsinin, iptidalarında da Pariale An-
hatta en seyyali olan konfe- kara arasında anlaşma ihtimali 
derasyon teklifinin de esası pekizdır. 

NELER NELER 
DÜŞÜNÜYORLAR 

Pertinax Eko Dö Paris de 

Sancağı ayırmaktır. 
Fransa Türk azhklarm hak

kına hürmet hususunda müza-
kereye amade ise de iftirak 
esasına yanaşamazdı. 

YENi BiR TEMAS 
MUHTEMEL 

1 S Kanunusani konseyinden 
evvci lsveçli raportörün yeni 
b r Türk-Fransız temasına te
şebbfüıü muhtemeldir. Parisle 
Ankara nan o vakta kadar an• 
!aşmasını umar, dıleriz. ,, 

P!tıt Parisien vaziyetımiıde 
prestij meselesi ve araplara 
itımatsızlık görerek; Türk dost· 
larımız umumi prens·p saha-
sında kalmakta ısrar ettiler. 
~uriye vahdeti içinde idari ve 
kültürel muhtariyet teferrüahna 
yanaşmadılar; diyor. 

MATIN 'iN T AHMINLERI 
Paris, 24 (A.A) - Anadolu 

· aosınm hususi muhabiri bil· ____ ,.... 

Türkiyeyi ısrara sevkeden se
bepler Ankara hakim halkın 
dünkü tebaasına tabiliğini iste
miyor. Sonra ltalyanm bir gün 
lskenderunda yerleşmesinden 
korkuyor. 

ihtimal Fransa Suriye ittifa· 
k•nm devamına da itimadı yok
tur. Türk tezi Fransız manda-
siy e uz aşamaz. Kabulü bize 
karşı arap dünyasını ayKklan
dmr. logiltere de buna mu· 
balıftir. Ya:nız ademi merke
zıyet verebiliriz. 

Vaktiyle Türkiyenin karşılıklı 
yardım paktı teklifini reddimiz 
ıbtilafı çetinleştiriyor, demek
tedir. 

JNGILTERE ÜZÜLMÜŞTÜR 
Paris, 24 (A.A) - Anadolu 

Ajansımn hususi muhabiri bil-

1wk A11takvadan btT ma11zaıa 

nın neticesiz 
diyor ki : 

bittiğini yazarak Humanite gazetesi Fransanın 

Yakın günlerde Türkiye 
Fransa arasında anlaşmaz'ığm 
devam edeceğini düşünet ek 
Londra da muhakkak üzülmüş
tür. iki tarafı teskin etmek 
üzere lngiltere mümkün olan 
herşeyi temin için kat'i kara• 
rım vermişe benziyor. Kolayca 
anlaşılır ki Türkler birgün ltal
yanın şarktaki denizde yayıl
masından ve lskenderun lima-

ltafyaya yaklaşma teşebbüsüntı 
tenkit ederek daha önce küçük 
antantla Rusya ile dostlukları 
sağlamak, Türkiye ile ihtilifı 
halletmek lazımdır, diyoro 

ALMAN GAZETELERi NE 
DlYORLAR 1 

Berlin 24 (A.A) - lskende
run Sancağı hakkında Türk-
F ransız müzakeratmdan bah
seden "Corre~ Pondance dip-
lomati Etque Politique,, gaze· 

nmı kullanabilmesi ihtimalinden tesi ezcümle diyor ki : 
çekinmektedirler. Her iki taraf ta kendi uok· 
l.\1PARATORLUGU MANEN tai nazarında ınar etmiş olduğu 

IHY A ETMEK için bir itilaf zemini bulunama· 
iSTiYORMUŞUZ mışhr. Türkiye tarafından ileri 

Diğer tnraftan Osman1ı im- sürülen nazariye şudur: 

leplerinin doğru olmadı ı iddi
asında bulunmamışlardır. Fakat 
prensip noktasından kendılerini 
bu taleplerin tahakkukuna mi· 
ni olmakla muvazzaf görmüş
lerdir. 

IJk korktukları şey böyle bir 
halin fena bir emıal teşkil et· 
mesidir. Bir emsalde manda 
altında bulunan herhangi bir 
topraktan bir kısmının şu veya 
bu snretle ayrılabilmesi keyfi
yetidir. 

Maamafih Suriye nzerinden 
Fransız mandası kalktıktan 
sonra orada yeni bir vaziyet 
tahaddüs edeceği tabii bulun
duğundan herhalde Sancak için 

alar f:mdi reddedilmiyor. Ve 
hatta bunlar1 nazarı itibara 
a lmak hususunda temayül gös
teriliyor. Bu ise ileriye atılmış 
bir adımdır. Bu yeni zihniyet
ten bütün mandalar ve ekal
liyetl"!rı n hukuki meselesinin 
tekamülünde mühim bir netice 
çıkacağı ümit edilmekted ır. " 
DuGRUYU BiRAZ GÖREN 

BlR GAZETE 
Paris 24 ( A.A ) - Anado

lu Ajansınan hususi muhabiri 
bildiriyor : 

Ravul De Nolya " Llberta " 
gazetesinde diyor ki : 

" Meseleyi Türk • F ranıız 
münasebahnm umumi bir tet-

paratorluğunun manen ve in- Mademki Fransa Suriye üze-
giltereyi model tutarak yeniden rindeki mandasandan vaz geçi· 

7ürk lskenderundan bir manza1a 

ihya rüyası Türkiyeyi işgal edi- yor. Ve mademki bu suretle 
yeni bir sureti hal bulmak la- k;ki suretiyle doğrudan doğru

yor. Her halde konfederasyon Suriye müstakil bir bükümet 
içinde cumhuriyet projesi Fran· haline geliyor. Bunun neticesi 
sızlara imkansız göründü. Fran· olarak doğan yeni vaziyet San-
sız murahhasları bu şeklin bek- cağm müstakbel idaresi husu-
lenen istenen Türkiye - Fransa sunda da yeni bir tarzı tHvi-
arasanda dostane t.eşriki mesaisi yeyi istilzam eder. 

zamdır. 

iLERiYE DOGRU BiR ADIM 
Bundan başka iyi bir ala· 

met olarak şurası kaydedilme
lidir ki, gerek bu toprakların 
eıki sahibi gerek alakadar 
balkın fikri artık ihmal edil-yerine bir ihtilaf mevzuu ol- Buna mukabil Fıansa da man-

ması ihtimaline nazara dikkati da altında bulunan arazinin miyor. Filhakika evvelleri ne 
celbettiler. kabili inkısam olmadığı naza· eski sahibinin ne de yerli hal-

le Temps ve diğer gazete- riyesinde ısrar etmiştir. km hukukunu ileri sürmesine 
ler sadece tebliği neşretmış· Şu intiba vardır ki Fransa kat'iyyen müsaade edilmiyordu. 
lerdir. ve diğer hükümetler Türk ta· Binaenaleyh bu hukuk ve iddi-

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

L.Corç 
D. Vindsora 

• ••••••••••• 

Bir bağlılık 
telgrafı gönderdi 

Londra, 25 (A.A) - Royter 
ajansının öğrendiğine göre hali 
hazırda Jamaigue adasında bu-

lunmakta olan Loyd Corç Dük 
Dö Vindsora aşağıdaki telgrafı 
göndermiştir : 

"Noel yortusu münasebetiyle 
krallığ10 eski bir nazarı olan 
ben samimi temennilerimi ar· 
zederim. 

Sizi fevkafAde takdir etmek· 
te olduğumu ve bu iblis ve 
muhabbetimin ıize karşı yapıl· 
mış olan son muamele dolayı
ıiyle daha ziyade artmış oldu
ğunu ve imparatorluğun son 
derece sevmekte olduğu bir 
hükümdardan mahrumiyetinin 

ya ve sllr atle bizzat halletme
miz mfüeccab o'duğu Suriye 
mandaıu umduğumuı. neticeleri 
vermedi. 

tÜRKlYENlN BiRiNCi 
DERECEDE ROLÜ 

Diğer taraftan yeni Boğaz· 
)ar statüsü Türkiyeye Şarki Ak-
deuizde birinci derecede mü
him bir rol temin etti. Menfa· 
atimiz Kamil Atatürkle en iyi 
münasebatta bulunmayı em• 
rediyor. 

Cemiyeti akvam arka
sına t-.hassUn etmekte 
tayet bir tarzıhal bulu
nursa bunda hiç hisse
miz olmıyacak va hiçbir 
mlnnatdarlıDa istihkak 
iddia edemlyecaDlz. Bu 
netice müstakbel müza-
kereler için klHU bir 
esastır. 

Muharrir bundan sonra Türk 
efkarının meseledeki ,iddetli 
heyecan ve hassasiyetini, San· 
caktaki mezalime ait gazete 
başhklariyle meclisteki sözleri 
kaydettikten sonra devanı 
edıyor: 

TÜRKIYENIN DOSTLUGU 
KIYMETLIDlR 

"Lisan ve ihtiras mübalaga" 
farı hesaba katılsa da mubak· 
kaktır ki bu suretle ihdas edi
len vaziyet bizim için fenadır. 
Akdenizdeki vaziyetimiz orada 
kalmak için herkesle sulhu 
müstelzemdir. Türkiyenin dost-
luğu bu saatte bizim için çok 
kıymetlidir. Binaenaleyli onunla 
anlaşmak lazımdır. Bunu ken 
diliğimizden yapmak yarın in 
gilterenin bizi ayni noktaY• 
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