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• Japon başveklllne suikast 
Tokyo, 1 (Ö.R) - Zabıta başvekil 

Hirotayı öldürmek istiyen bir şahsı 

tevkif etmiştir. Bunun üzerinde dinamit 
bombası bulunmuştur. Bu şahıs itirafta 
bu'unmuş ve bir suç ortağı da tevkif 
edilmiştir.Hadise heyecan uyandırmıştır. 

' 

Flatı " 5 " kuruştur. Cumhuriyetin Ve Cumhuriyet Eserinin Bekçisi, Sabahları Çıkar Siyası Gazetedir Yeni Asır matbaasında basılmışbr. 
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En kirlı 
En • • 

emın ış .. -. 
Denk bütçe, düzgün ödeme 

prensibi yıllar geçtikçe Cum
huriyet maliyesinin kuvvet ve 
kudretini arttırmaktadır. 

Cumhuriyet hükümetinin, dış 
ve iç ülkelere karşı olan borç
luına sadakati de, itibarını 

takviye eylediğinde kimsenin 
şüphesi yoktur. 

Bu iki hakikat o kadar canlı 
misallerle inan verici bir duru
ma getirilmiştir ki ülkenin için
de ve dışındaki sermayedarlar 
herhangi bir iş mevzuunda 
Cumhuriyet maliyesine karşı 

en küçük bir endişe veya te
reddüt taşımıyorlar. Devletten 
olan alacaklarını ceplerinde 
farzedebiliyorlar. 

imparatorluk devrinde mali 
mesE-leler konuşulurken siyasi 
imtiyazlar temin edilir, devlet 
gelirleri karşılık istenirken bu
gün teminat meselesi bile mü
nakaşa mevzuu olmaktan çık
mıştır. Son defa devletin satın 
aldığı bir şimendifer hattı için 
hissedarlar teminat talebinde 
bile bulunmamışlar ve cumhu
riyet maliyesine karşı besle· 
dikleri itimadı pek canlı bir 
şekilde ifade eylemişlerdir. 

Maliyemizin yaratbğı bu iti· 
mad ve kudreti ulusumuz adına 
başlıbaşına bir şeref ve gurur 
kaynağı sayarız. 

Hiç şüphe yoktur ki ulusu· 
muzun bu husustaki düşünce 
ve hisleri yabancıların çok 
üstündedir. Biz devletten olan 
alacağımızı elimizdeki banknot
lardan farksız görürüz. işte bu 
inana dayanan devletimiz, mem
leketimizin mürlafaasında ve 
iktısadi kalkınmasında en bü
yük rolü oynıyan şimendifer· 
lerin inşası keyfiyetine Ulusu· 
muzu doğrudan doğruya işti
rak ettirmeği düşilnmüş ve bu 
yolda kararlar almıştır. Ergani 
istikrazının kazandıgı muvaffa .. 
kıyet üzerine Sivas - Erzurum 
hattının yapılması karşılığı ola
rak ta otuz milyon liralık da
hili bir istikraz akdi salahiyeti 
hükümete verilmiştir. 

Bu istikrazın birinci ve ikin
ci tertiplerini teşkil eden altı 

buçuk milyon lira daha evvel 
kapatıJmışb. Son günlerde ayni 
istikrazın dört buçuk milyon 
liradan ibaret olan üçüncü ter· 
tibi satışa konulmuştur. 

itiraf eyliyelim ki bu kısmın 
hala kapatılmamış olmasına 
hayret ediyoruz. 

Çünkü dahili istikraz yalnız va
tani ve miJli bir vazife bakımın
dan mütalea edilemez. Bugün 
Türkiyede bundan daha karlı 
ve daha emin hiçbir iş tasav· 
vur olunamaz. 

BiR ZiYAFET VERDi C772ZA/~2L/LWC/LUZ«L~.A(Hl, 

. -------! F aler' de başlıyan Türk-Yunan deniz arkadaşlığının kuvvetli 
i~ bir teşriki mesaiye doğru yol açacağı ümit ediliyor. 
~ 
~ Yunan gazetelerinin neşriyatı çok samimidir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
N lstanbuJ, 1 (Yeni Asır) - sosyetesi erkanı çayda hazır 
~ Atinadan bildiriliyor : Amiral bulunmuşlardır. 
~ Şükrü Okan, dün Yunan filosu Şükrü Okan dün akşam ye~ 
~ başamiralı Sahetari ile birlikte meğini Türkiye eJçiliğinde ye-
~ Maraton boğazını, buradaki miştır. Donanmamızın Yunanis-
~ harabeleri gezmiş ve Kilisya'da tanı ziyareti münasebetiyle Yu-
~ kendi şerefine verilen, mükel- nao gazeteleri çok hararetli 
~ Jef bir ziyafette hazır bulun- yazılarında devam ediyorlar. 
N muştur. iki filonun yüksek Umumiyetle hakim olan ka-

erkfını, Atina elçimiz Ruşen naate göre, Türk filosunun Yu-S Eşref ziyafette haztrdılar. nan sularını ziyareti, iki donan-
N Burada dostane nutuklar ma arasında yalnız sıkı dostluk . -
~ söylenmiştir. Oğleden sonra tanışmaları tesisiyle kalmıya-
~ Yavuz'da bir çay ziyafeti vew cak; tam bir iştiraki mesai 
~ rilmiştir. Yunan bahriyesi temin edilecektir. 
~ kumanda heyeH, Atina yükse'< Yunan Amiralı Sakalanıo ve donanma hevetimiz Yavrızlln ~övertesinde - Sonu 4 üncü savfada -
CrzLL/7J..ZZ/""/,L'ZL/"L"LLXZV..:/LLZZ77.z77'T/7'Z7',17'7,J<Z!7ZZY...Y..Z/LAAU".z/~JL7f:/LZZ7..7.7,.L'.KLZZ.Z/,,Z;;CC/'ZJJC:h!LZZ:C/7J~.d:r.../ZJll:ZllCZ7,ZZZZZJ:Z2Z:Z'ZZZZY/-YLZZ7.ZXZ7ZLLLLZLLZTZ'll 

Nihayet muvaffak oldular! ~a/'~;;~zv~~:~~;z/.2' Pol Bonkur söyİÜyor 

Süngü tehdidiyle bir ıı Başve~~!.]nönü Paktlar siyaseti 
T k• 1 1 ~ Tarafından mühim bir ff k 1 1 aşna 'ı say av yaptı ar~ ":!~:.~: 1 ~~:~~c:::;r.:._ muva a o muş sayı ır 

•• d•} ~ ETeğli mensucat fabrikası Turk çocukları rey verme ı er ~ yakanda işlemeğe açılacaktır. 
Makinelerin montajı ikmal 

8tuiye mılisıeıinden bit gıup 

Istanbul, 1 ( Yeni Asır mu- ı sandık başlarına getirildiler. 
habirinden ) - Sancakta meb- Buna rağmen reylerini atma .. 
us seçimi görülmemjş tazyikler, dılar. Sandık başlarında bulu· 
tebditJer altında dün yapıldı. nan Suriyeli memurlar, rey pus-
Rey vermemek için kaçan lalarını kendileri attılar. lnti-
müntehibisaniler zorla, jan- bap günü zulum son dereceyi 
darmalarm nezareti altında -Sonu 3 üncü salıitede-

edilmiş, tecrübeleri yapıl
~ mıştır. 
~ Fabrikayı, Başvekil ismet 
~ lnönünün açması ve bu mü
S nasebetle ikinci beş yıllık 
~ endüstri planımız hakkında 
~ mühim beyanatta bu1unması 
N muhtemeldir. R 
SrrrELZ/7.//Z7LTLZT7ZZLY-Z7:JrZL:ı~ 

Ziraat bankası 
l<anunu 

Ankara, 1 (Yeni Asır) -
Ziraat bankası, ihtiyat akçesini 
arttırmak için hazırlanan ka
nun projesi kamutay encümen
lerinde tedkik edilmektedir. 

Bu layihaya göre banka baş
vekale.te bağlanacak ve köy
lülere bugüne kadar verilmekte 
olan krediler için daha geniş 
kolaylıklar yapılacaktır. 

Bunun misali pek çoktur 

Fıansız ıicalinden Pol Bonkur 

Paris, 1 (Ö.R) - Paul Bon
cour Devlet bakanı iken, Mil
letler cemiyetine müzaheret 
için Fransada mevcut müstakil 

üç cemiyetin birleşmesine ve 
böylece faaliyetlerini arthrma
larına karar verilmiş v~ Boncour 
tarafından bu birleşik teşek

külün reisliği kabul edilmişti. 

Bu fikir şimdi tahakkuk etmiş 
ve Bourges şehrinde eski üç 
cemiyetin birleşen kolları ta
rafından büyük bir içtima 
yapılmıştır • Bunu diğer bü
yük şehirlerde buna ben
zer toplantılar takib ede
cektir. Birliğin faaliyeti geniş 
mikyasta artacaktır. Zira da
ğınıklık Milletler cemiyeti le
hindeki propagandayı zayıflat
makta ve sosyeteye kartt inanı 
ve sosyete vasıtasiyle sulhun 
korunması kanaatini kuvvetten 
düşürmekteydi. 

- Sonu 6 ıncı sahi/eM -
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Tahriksiz bir taarruz halinde j 

Fransa müsellih kuvvetlerini lngil
terenin müdafaasına tahsis edecek 

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

lngilterenin de vaziyeti aynidir 

llorty Peşteye döndü 

Maziyi büsbütün 
unutmak kabil değilmiş 

Avusturya - Macar devlet adamları 
vaziyeti böyle görüyorlar 

Viyana, 1 (A.A) - Macar 
oaib hükümeti Amiral Horti 
gece yansı Peşteye hareket 
etmiştir. 

BuJapeşte, 1 (A.A) - Ma
car ajansı bildiriyor: Devletin borçlarına, hatta im

paratorluk devrine ait borç-
lara karşı, gösterdiği sadakat Londra 1 ( Ö.R ) - Harici-

Faıanstz ağır toPtanna bır bakış .•. 
kasını celbetmiştir. I!c.i gazete 
Fransanın bu taahbüdüne baş
ka başka şekiller vermekle be
raber bunun birinci derecede 
ehemrviyeti oldu~unu kaydd
mekte bfrleşiyorlar. 

sonra diyor ki : 
Macaristan başbakanı Da

ranyi, dış işlt::ri bakanı 

Kanya ile Avusturya başba
kanı Şuşning ve dış işleri 
bakana Guido Smit, pazar 

ıneydanda iken bu tahvillerin ye nazırı lvon Delbosun yakm-
istik balinden endişeye asla da mebusan meclisinde yapa-
ınahal yoktur. Esasen böyle bir cağı beyanatta lngiltereye kar-
düşünceyi hiçbir vatandaşın şı taarruz halinde Fransanm 
aklından geçirebilmesine de bütün müsellah kuvvetlerile bu 
ihtimal veremeyiz. Keyfiyet iş devlete yardım edeceği hak· 
bakımından ele alınınca tahvil- kında teminat vereceğine dair 
ler her dürlü vergi ve resimler- Fransız gazet'!lerinin tahminle-

Liberal gazete, bu beyanatın 
ayni istikamette Eden tarafın· 
dan yapılmış olan beyanatı ta· 

"Şimdi bu müthiş kuvvet, 
lngıltereye karşı bir hücum 
halınde büyük Britanyayı mü
dafaaya tahsis edilecektir. 
Nasıl ki lngiltere de, tah
riksiz bir hücuma uğrıya
cak Fransaya karşı ayni 
taahhüde girişmiştir. Bu karşı-

gunu başladıkları siyasi ve 
ekonomik konuşmalara dün de 
devam etmişlerdir. Bu konuş· 
malar neticesinde iki memleket 
aevlet adamları tedkik edilen 

d · · na edilerek safi üzde ri liberal " Maochester Guar-
------......;;:~-li!~~~~~~~~~~-L~---~-• L -·~ u_ 

mamlıyacağını müşahede ede-_., ~_.._.,.~ ~.. . Jıldı teminat 19 Mart 1936 ta· 

"lıi.nd aJller8-~U:aıwaan_..._.,.~..l.WJW-.IL!oü'lül'l.lJ.l!!MS!..!.!!LL.J~m!!!.!!n~u~--~~~-~--~~--~__J 
bütün 



Sahife 2 

En karlı 
En • • 

emın ış 

- Baştarafı 1 i11ci sahi/ede -
yedi kar getirmektedir. Yirmi 
liralığı on dokuz liraya alınıyor. 
Tahviller umumi ve hususi büt
çelerin müzayede ve münaka
salannda başalıaş teminat ola
rak kabul ediliyor. Milli emlak 
satışlarında nakit mukabilinde 
almıyor. 
Şu halde bu tahvillerin evra

kı nakdiyeden farkı nedir?. 
Evet bir farkı vardır. Fakat 

o da tahviller lehinedir. Çünkü 
bankalar mevduata yüzde dört 
buçuktan fazla faiz vermiyor
lar. Çok uzun vadeli olursa 
yüzde altıya kadar zorlukla çı
kıyorlar. Yüzde altıdan fazla 
faiz vermekten de memnu bu
lunuyorlar. Halbuki dahili is
tikraz tahvi !eri vergisiz yüzde 
yedi getiriyor. İlaveten hiçbir 
tehlüke de taşımıyor. 

Nitekim Ergani istikrazları 
bugün piyasadan ondokµz lira 
kırk kuruşa müşkülatla le· 
darik edi:iyor. Hiçbir gün de 
ondokuz liradan aşağı düşme
miş bulunuyor. Bu da dahili 
istikrazlarıo nekadar emin ve 
karlı bir iş olduğunu göster· 
meğe kafidir. Eğer halkımız 
bankalara mevduat bırakma
dan ise dahili istikraz tahvil
lerini tercih eylemekte tered
düt gösteriyorsa, bunu eski 
bir itiyadın neticesi olarak ka
bul etmek zarureti vardır. 

Nasıl birçok yersiz itiyadları 
kırıp almış isek, iktısadi saha· 
da da paralarımızı daha karlı 
yerlere yatırmak mevzularını 
aramağa alışıı:;alıyız. İktısadi 
terbiyenin icabları ve menfaat
lerimiz bunu amirdir. 

Cumhuriyete layik iktısadi 
terbiyeye sahib bulunduğumuzu 
ıspat için önümüzde kalan 
günler çok azı\ır. Birincikanu
nun beşinci günü akşamı Sivas
Erzurum hattın.ın tahviUeri de 
satıştan kaldırılacaktır. 

Önümüzde cumhuriyet mali
yesine karşı beslenen itimadı 
ifade edecek güzel bir fırsat 
vardır. Bu fırsatı kaçırmamak, 
memleketin müdafaasına, yur
dun iktısadi kalkınmasına kartı 
ifasına mecbur olduğumuz milli 
ve vatani vazifeyi ifa ederken, 
paralarımızı en emin ve en karlı 
işe yatırmak, istikraz tahvillerine 
hassasiyetimizi, rağbeti göster
mekle mümkün olacaktır. 
~akkı C>cakoı!!;ıu. 

Pavyonlar 
•••••••••••••••••••••••• 

luşasırıa haşlanıyor 
Belediye, Kliltnrparkın eski 

Kızlisesi binasına cephe veren 
pavyonları yıktırmağa baolamış· 
tır. Bu suretle oradaki cadde
nin genişletilerek mezkür cep
hedeki park kısmından daha 
fazla istifade edilmesi temin 
edilecek ve gazino arkasındaki 
oyun yerlerine de beton 
pavyonlar inşa ettirilecektir. 
Bu suretle yavaş yavaş münfe
rit beton pavyonlar yapılacaktır. 

Nakliye ücretleri 
Tlirkofisten Ticaret odasına 

yazılan bir tezkerede; mıntaka· 
da istihsal merkezlerinden is
tasyon ve limanlara kadar ara· 
ha, at, deve vesaire gibi nakil 
va11taları için verilmekte olan 
nakliye ücretleriyle bu gibi ve
saitin hangi yerlerde işlemekte 
olduğu aorıılmuştur. . .. 
Şehirler arası 
telefonu 

Şehirler arası telefonlariyle 
ayni anda daha fazla muhavere 
yapılmasını ve yurddaşların 
telefon muhavereleri için fazla 
beldemeğe mecbur kalmama
larını teminen konulacak bir 
koranporter makinesiyle devre· 
lerin arttırılacağını ve bunun 
için laveçli mütahassıs ile mü
hendis Kemalin şehrimize gele
rek makinenin konacağı yeri 
tespit ettiklerini yazmıtbk. 

Ecnebi mütahassıs ve mü
hendis Kemal gelecek hafta 
içinde tehrimize gelerek maki
neyi getirecekler ve telefon 
şirketindeki hususi yere yerleş· 
tirecekleri haber alınmıştır. 

Manisa telefonu 
Şehirler arası telefonlarında, 

yapılan tesisat ikmal edilmiş 

olduğundan Manisa ile de tele
fon mubaverelerine başlan
mıttır. 

Menşe şahadetnameleri hakkında 

25 Marttan evvel yapılan 
ihracat işi halledildi 

Memleketimizden ihraç edi
len mallara menşe fahadetna
mesi alınmasını mecburi kılan 
kararın tatbik mevkiine girdiği 
günlerde bazı tereddütler hasıl 
olmuş ve 25 Mart 936 tarihin
den önce yapılan ihracata bir 
defaya mahsus olarak menşe 
şahadetnarnesi verilmesi sala
hiyetini iktısad vekaleti kendi 
üzerine almıştı. 

Yanlış müracaatler yapılması 
yüzünden bu kabil ihracata 
menşe şahadetnamesi alıuama
makta ve bu hesapları alaka
darlar kq almamaktadırlar. 

lktırnd vekaleti menşe şaha
detnamesi verebilmek için ati
deki şartlar dahilinde müracaat 
yapılmasını bi'dirmiştir: 

1 - Malın memleketim.ôzden 
ihraç edildiğine dair gümrük 
beyannamesi, konşimento, fa
tura ve mümasili vesikalarla 
birlikte ithal olunan memleket 
güm üğünden alınacak bir ve
sika, ora Türk konsolosuna 
tasdik ettirilecek ve Ticaret 

Ticaret odası bu vesikaları 
larnamen gördükten sonra 
kendi mütaliasıoı da ilave ede
rek dosyayı iktısad vekaletine 
gönderecektir. 

lktısad vekaleti müsaade et
tiği takdirde oda menşe şa
badetnamesini tanzim ederek 
verecektir. 

Bu gibi malların menşe şa· 
badetnamelerinde nazara alına
cak ikinci bir nokta da şu
dur: 
Eğer bu mallar başka bir 

memlekete transit olarak ihraç 
edilmişse transit gümrüğünden 

bu mallarıo Türkiyeden geldi
ğini ve sevkedildiği limanı gös
terir bir vesika alınacak ve bu 
vesika mahalli Türk konsolos
luğundan tasdik ettirilecek ve 
yine bu malların son gittiği 
memleket gümrüğünden transit 
mahallinden gelerek gümrük
ten geçtiğine veya antrepo!a
rında olduğuna dair vesika alı
nacak, bu da mahalli Türk kon
solosluğundan tasd•k ettirile-

YENIA8 --

Sanayicilerin dilekleri 
istihlak ve muamele vergileri iptidai 
maddelerden alınırsa vaziyet iyileşir 

Maliye Vekiü Fuat Afıalı 
Sanayicilerin, istihlak ve mu- bu vergiden kurtulmak için bir 

amele vergisinin sureti tahsili kısım sanayi şubeleri yerli ip-
hakkında verdikleri karar bir tidai maddelere fazla rağbet 
raporla lktısat Vekaletine gösterecek ve bu sayede yerli 
arzedilmiştir. Raporda denili- iptidai maddelerimizin cinsleri 
yor ki: islah edilmiş olacaktır • 

1 - Bugün mer'i olan mu- 3 - Muamele vergisi me· 
amele vergisi kanunu tatbika- vaddı iptidaiyeden alındığı tak· 
tındaki zorluklar ve külfetler dirde aşağıdaki mahzur nazarı 
yüzünden gerek devlete ve dikkate alınmalıdır: 
gerek sanayi müesseselerine Bugün muamele ve istihlak 
ağır yükler tahmil etmiş bu- vergileri satışın vukuunu takib 
lunuyor. Vergi mevaddı ipti- eden aydan itibaren iki ayda 
daiyeden alınırsa birçok sanayi tahsil edilmektedir. Bu vergi 
müesseseleri bu taşınmaz yük mevaddı iptidaiye üzerinden 
altından kurtulacak ve devlet alınacak olursa mamulün sah-
te bu vergilerin tahakkuk ve şından çok evvel muamele 
cibayetini salim ve sahih bir vergisinin peşinen verilmesi, 
şekle sokarak bir çok memur bilhas'a stok yapmak veya stok 
istihdamından, geniş ve yorucu iptidai madde bulundurmak 
tedbirler almaktan vareste mecburiyetinde olan müessesatı 
kalabilecektir. sınaiyenin bir kısım mütedavil 

2 - Muamele ve istih•iik sermayelerinin vergiye tahsisini 
vergileri yalnız yabancı iptidai icabettirecektir ki bu da birçok 
maddelerden alındığı · takdirde sanayi müesseselerini mali ci-
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

!ö~~·~~Dev~e~~~!!fis 1 ~~n°!~m~r~a~~i!!i~a~~n 
merkezinden Ticaret oadsına maaşları verilmiştir. Belediye 
gelen bir telgrafta ltalya ile memurları da ikinciteşrin ay-
hususi takas işlerinin şimdilik lıklarını almışlardır. 
durdurulduğu bildirilmişti. 

Dün odaya gelt.n ikinci bir 
telgrafta; ltalya hükümeti ka
bul etmediği takdirde ihracat 
bedelinin klearing yoluyle mem· 
Jekete gelmesi taahhüdünü 
üzerine alan tacirler Italya ile 
hususi takas teklifini yapacak 
ve bu şekilde ihracatını yapa
bilecektir. 

Keyfiyet Ticaret odası tara· 
fından derhal alakadarlara bil-
dirilmiştir. ----Otobüsler hakkında 

Karilerimizden biri gönder· 
diği bir mektupta, Konak -
Kemer arasında işliyen otobüs
lerden iki tanesinin geceleri 
saat 22 ye kadar Basmahane -
Konak arasına hasredilmesini 
rica etmektedir. 

Elhamra 

Araba tekerlekleri 
Şehir meclisinin aldığı bir 

l<arara göre şehirde işliyen tek 
yük arabaların tekerleklerinin 
7 ,S santim yapılme.sı için bir 
müddet kabul edilmişti. Bele
diye bunu evveli kendi ara
balarına tatbik etmiıtir. Bun
dan sonra beledive arabaları
nın tekerlekleri 7,5 santim 
genişliğinde olacaktır. 

Bir müessese, belediyeye 
araba tekerleklerinin bilyalı 
yapılmasını teklif etmiştir. Be
lediyece iş tedkik edilmektedir. 

Belediye encümeni 
Belediye daimi encümeni 

öğleden sonra doktor Behçet 
Uz'un başkanlığında toplan· 
mıştır. 

Sineması 
4 Birinci kanun cuma günü matinelerden itibaren Bayramı 

karşılama haftası şerefine e~i görülmemiş muazzam program. 

1 - Korkusuz aptan 
Senenin en muazzam, heyecan, zenginlik ve güzellik 

şaheseri. Baş rollerde : Amerikalıların Emil Jannigs'i 
CHARLES LAUGHTON, KLARK GA&LE ve 
FRANCHOT TONE. 

2 - MUAZZAM İZMİR FİL~llİ 
2600 metre uzunluğunda iki saat devam eden harikul

adelikler filmi. 

betten müzayakaya sevkede
cektir. 

4 - Di{rer bir mahzur da 

SEKiZiNCi HANRI 
Rem '.>randt fil

mi i!imal edil
miştir.Bu tarihi 
filimde sekizin
ci Hanri rolünü 
meşhur san'at
k ar Charles 
Laughton yap
maktadır. Ar
tist bu filimde 
kadın avcısı, Clıar/es Lauglıfon 
muhteris sekizinci Hanriyi hak· 
kıyle yaşatmıştır. Münekkidfe
rin anlattıklarına göre ayni 
rolü yapmak için Laugbtondan 
daha münasib birisi buluna
mazdı. 

AŞKTA T ALiSiZ 
Kay Francis 

bayatını şöyle

ce anlatıyor: 

"Hayatta ne 
olmuşsam ve 
ne olacaksam 
erkeklere borç

luyum. Onlar 
bana hayatta 
k a d ı n 1 ar dan !(av Fraııcis 

fazla yardım ctmiş'erdir.,, 
K. Francis ılk aşkını henüz 

on iki yaşında iken tatmış, 
kendinden çok büyük Peter 

isminde bir adamı sevmiştir. 
ilk adı Katerin Gibs o!an gü
zel artist erkeklerin hoşuna 

giden konuşma tarzını, ne 
olursa olsun hayatta hiçbir şeyi 
göz yaşlarile elde etmemeği 

ondan öğrenmiştir. Fakat Ka
terin Gibs kendisini Kay Fran
cis namı altında beyaz perde
nin en kudretli simalarından 

biri yapan adamı Dwight -
F rancis'i vapurda tanım:ştır. 

Onunla evlenmiştir. K. Francis 
çok fazla tecrübesizlikler est!ri 
olarak bıı mesud yuvayı de
vam ettirememiş, günün birin
de ayrılmışlardır. Kay Francis 
sinemaya girmeden önce an
nesi gibi tiyatro artisti idi. 

SARHOŞLAR !ÇIN GAZ 
Bostonlu iki doktor sarhoş· 

luza çare bulmuşlardır. Bu iki 
meraklı adam keşfettikleri bir 
gaz sayesinde sarhoşları derhal 
ayıltmağa muktec\ir bulunduk
larını iddia ediyorlar. Bu gaz 
yüzde doksan oksijen ve yüzde 
on hamızı karbon gazı karış
tırılarak istihsal edilmektedir. 
Boston hastanesinde tecrübe
leri ~apılmıştır. 

Yeni 
Po;ta kanunu 

Posta, Telgraf ve Tele fon 
yeni teşkilat kanununun tatbi
kına dünden itibaren başlan· 
mıştır. Yeni teşkilat kanuniyle 
baş müdürlükler lağvedilmiş ve 
her vilayette birer müdür kal
mıştır. 

Yeniden yüz elli memur alı

narak Posta telgraf kadroları 
takviye edilecek ve memurla
rın maaıları arttırıl~caktır. 

Eski otobüsler 
Dört otobüs çok eski bir 

halde bulunduklarından bele
diyece seferden menedilmiş
lerdir. 
D "ğer mevcud otobüsler de 

birer birer tedkikten geçiril
mektedirler. içit.rinde eski 
olanlar seferden menolunacak
lardır. 

Yaralamak 
Di Amerikan tütün kumpan

yasında çalışan O sman oğlu 

Sabri ile Ali oğlu lbrahim ara· 
sında bir saat meselesinden çı
kan kavgada Sabri İbrahiıni 
sol kasığından yaraladığından 

iKi NEFER 
1917 de 

flanden cep 
hesinden 
mezun en 
Londrayadö 
nen bir in· 
giliz neferi, 
trende rast
ladığı diğer 

bir neferle 
konuşuyor: 

- Babamı 
görmek için 
dönüyorum... lıııriliz Kralı 
Resmine bakınız ne sevimli 
adamdır. 

ikinci nefer de cebinden be
şinci Jor jım resmini taşıyan bir 

lngiliz parası çıkararak yol 
arkadaşma uzatıyor: 

- Benim babam da bu .. O 
da çok sevimlidir. Alınız size 
hatıram olsun. 

Samajeste sekizinci Edvard 

şimdi bu görüşmeyi hatırlar

lar mı? 
BRiÇ MEŞHERi 

Dünyanın bertarafında ençok 
şeref mevkiini kazanmış olan 
briç oyunu henüz bir meş

here sahih olmak şerefini tat• 
mamışlı. Amerikalılar bu ek
siği de tamamladılar. Şikago

da briç üzerine konferanslar 
verilen bir salonda vitrinler 
içinde briç oyununa aid mal

zeme teşhir edilmektedir. Üc· 
retli olan bu serıpyı onbeş 

günde 300 bin kişi ziyaret 
etmiştir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Saadet reçetesi : 

Yenilik hevesi 
Saadet hiç değişmeden de· 

varuı arzu eclilen şeydir. 
( Fo11te11el/e ) : 

Saadet zevk ve neşenin • 
elem ve ıstıraba üstün gel-

• diği dakika!ardan ibarettir. 
( lambrrt) 

Bizi tatmin eden vaziyetin 
" Değişmeden devamıoı ,. is• 
teyebiliriz. Fakat onu istedi· • 
ğimiz dakikada bile bu istik· : 
rarın imkansız olduğunu bi· ; 
liriz. Zaten ebediyet kadar E 
uzamasını istediğimiz daki· ~ 
lcaları tesbit etmek kabil ol· : 
sa onun bize bahşettiği ~a· ; 
adet yıpranma ve yeniliğe : 

• 
iştiyak yüzünden sıfıra mün· : 
cer olacaktır. : 

( A11d1e Maııtoıs ) : 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 



2 Kanunuevvel tsae 

Fratelli Sperco 
Vapur Acentası 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
HERMES vapuru 24-11-936 

günü gelip yükünü boşalttık
tan sonra Burgas, Varna ve 
Kastence için yük tahmil edip 
ayni gün hareket edecektir. 

ULYSSES vapuru 30-11-936 
günü beklenmekte olup 5-12-
936 gününe kadar Rotterdam 
Amstcrdam ve Hamburg liman-
lan için yük alacakhr. 

SVENSKA ORIENT Lines 
NORDLAND motörü 22-11-

936 günü gelerek tahliyeden 
ıconra Rotlerdam, Hamburg ve 
Stol<holm limanlarına yük ala
caktır. 

AASNE motörü 21-12-936 
tarihine doğru beklenmP-kte olup 
26-12-936 ya kadar Rotterdam 
Hamburg ve Skandinavya li
manları için yük tahmil ede-
cektir. 
Finska A~fertygs kumpanyası 

SAVONMAA motörü 28-11-
936 srünü limanımı:ıa gelerek 
3-12-936 gününe kadar Anvers 
ve Finlandiya için yük ala
caktır. 

ZEGLUGA POLSKA 
Kumpanyası 

SARMACJA vapuru 7-12-
936 günü beklenmekte olup 
12-12-~36 ~ününe kadar An
vers ve Gdynia için mal yük
liyccektir. 

Servici Maritim Rumen 
Kumpanyası 

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

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

Telefon: 2004-2005-2663 

Sinir Hekimi 
DOKTOR 

ABDÜLKADİR 
TAŞTAN 

MERKEZ hastanesi 
asabiye mütahassısı 

Hergün ikiden sonra hasta· 
larını kabule başlamıştır. 

Muayenehane: ikinci Beyler 
sokağı, şerbetçinin karşısın

da No. 81 Telefon: 3315 
15-26 (2196) 

r:zr..r.LZZZ.2"2'~7..Zr.7.2:ızi.U::ıaCZZJ 

Diş hekimi 

A. Naci 
Hortaçsu 

Muayenehanesini Birinci 
Beyler sokağı 36 numaraya 
nakletmiştir. Hastalarmı müs· 
takil olarak kabul ve tedavi 
eder. 

Tele fon 2946 

V. N 
\''. F. 1 . Van l)er 

Zee & fAl. 
DEUTCHE LEV ANTE LINIE 

G. m. b. H. 
SAMOS vapuru 7 birinci 

kanunda beklenmekte ve 12 
birinci kanuna kadar Rotter· 
dam, Hamburg, Bremen liman
larına yük alncaktır. 

•ml?&• 
American Export LiMes 

EXPRFSS vapuru 30 son 
~e.şrinde bekleniyor. Nevyork 
ı~ın vük alacaktır. 

EXELLO vapuru 6 ilk ka
nunda bekleniyor. Nevyork için 
yük alacaktır. 

EXMOUTH vapuru 10 ilk 
~~nunda bekleniyor. Nevyork 
ıçın vük alacaktır. 

EXAMELfA vapuru 26 ilk 
teşrinde bekleniyor. Nevyork 
için vük 3tacaktır. 

EXT A VIA vapuru 5 ilk ka
nunda bekleniyor. Nevyork için 
için yük a Jacaktır. 

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

Pire Aktarması Seri Seferler 
EXOCHODRA vapuru 4 ilk 

kanunda Pireden Bostnn ve 
Nevvorka hareket edecektir. 

EXCALIBUR vapuru 18 bi· 
rinci kanunda Pireden Boston 
ve Nevyork için harekt;t ede-
cektir. 

... C8I ... 
Den Norske Middelhavslinje 

Oslo 
BOSPHORUS vapuru 16 ilk 

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

--•~IO®Cl14•-
Service Maritime Roumain 

Bükreş 
DUROSTOR vapuru 23 1 ci 

kanunda bekleniyor. Köstence, 
Sulina,Galatz ve Galatz aktar
ması olarak Belgrat, Novisad, 
Budapeşte, Bratis1ava, Viyana 
ve Linz için yük alacaktır. 

Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında hiç bir taahhüde gi· 
rişilme:ı. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

jı------
Dr. Mitat Baran 

Operatör 
Muayenehanesini Gazi Bul

varında Basmahane istasyo
nuna giderken Yeni Asır 

matbaasma varmadan Sağlık 
sokak baıındaki yeni bicaya 
nakletmiştir. Hastalannı ber
gün 11 den 17 ye kadar 
kabul eder. 

l'elefon: •070 

19-26 (2166) 
~ ......... ._.._.ı=mıa•' 

ilan 
Müddeiumumi otomobilleri 

için açık eksiltme suretiyle 255 
teneke dökme benzin satın alı· 
nacakbr. Beher tenekesinin 
Muhammen fiata 391 kuruştur. 
isteklilerin yüzde yedi buçuk 
pey parasiyle birlikte 11/12/936 
cuma günü sa~t onbeşte Müd
deiumumilikteki komisyomJ 
mahsusa müracaatları. 1-26 (2101) 

~--------ıl 26 • 29 - 25 ( 2250) 1344 

En Parlak 

Kudreti 

Daimon elektrik pilleri dünyada tanınmış pillerdir. Daimon 
pili kullanan hiç başka pil kullanmaz. 
Umum deposu : Sulu han cıvarmda 28 • 9 Hüsnü Öz 
Ôdemisli. 

............. 
• c:=;;;;_...,_.._-.,.;_ . .:.......:._~·~~----·.--;;.;.;;;;.;;;..;;;.;;;;;;;;::;;:=;:;:;;;;;;:.:;::;;r::::;:;:::::=======:=;==::=::;;:;;;:;-;;;;;;;;;;_...,oe::::==:::;;:;:;;;;:;:;;;;;;;;;;;:::~~~·~a~~e~9:_. 
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' \ 
Olivier. Ve Şii. 

LIMlTET 

Vapur Acent sı 
İR İNCİ KORDON REES 

BiNASI TEL. 2443 
Lllerman Lines Ltd. 

THURSO vapuru 20 ikinci 
teşrinde Londra, Hull ve An
versten yük çıkaracak ve ayni 

zamanda Liverpol ve G!asgov 
için yük alacaktır. 

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

Doktor 

em 1 Sa~ir 
SARAÇOGLU 

Memle'ket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane : ikinci Bey
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Evi: Köprü rapur iskelesi 
Berat apartımanı No. 6 

Ev, Telefon No. 2545 
versten gelip yük çıkaracak 
ve ayni zamanda Londra ve Paris fakültesinden diplomalı 

.................................•••....• ~ .. 
: Cığerler ıçin hava ne ise dış- : 1 Hull için yük alacaktır. Diş tablplerl 
: ler için de RADYOLİN odur. : DRAGO vapuru 10 birinci M n.zaffer Eroğul 
~ Hasta ciğerler kadar sağlam ~ 1 kanunda Liverpool ve Svanse· 
: ciğerl ere de hava ıazım oıdu- : K enıal ÇetindaıJ-
: ğu gibi, bakımsız dişler kadar E adan gelip yük çıkaracaktır. M 
S temiz ve beyaz dişlere de E GENERAL STIM Hastalarını her gün sabah 

•
: RADYOLİN la.zımdır. Hava :.·! PHILOMEL vapuru 18 ikinci 5aat dokuzdan başlıyarak 

teşrinde ı· L d · · "k Beyler - Numan zade S. 21 

•
: kanı, RADYOLIN ağzı temi:ı· :.· 1• ge ıp on ra ıçın yu 

l H 
alacaktır. numralı muayenehanelerinde 

cıı 

JO 10 : er. avasız kalan en sağlam :1 ~ vücu~ nasıl zehirlenirse, RAD· Eı NOT : Vürut tarihleri, va- kabul ederler. 
: YOLIN ile fırçnlanm>yan te- Ej purların isimleri ve navlun üc- Telefon: 3921 

l<ullanınız ! 
E miz ve beyaz dişler de öylece Eı retlerinin değişikliklerinden me Cuma ve sah 8 den 10 a 

~ ~rarmaia re~rümeğe ~ı;s~ul~iy~eit~k~a~biujl~eidiil~mieiz~.~~~~ık~a!d;a~r;m;e~mEl~~~e~t~h~a~d~ajn~e~~~nid~e~ 
: nrnM fımdurlar. :, 

liiiiiiiiiiiiimiii;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;o;;;;;;;;;;;;;;iiiiiiOOOi.-----~~-·~··~·~ .. ~··~··~·~··~··~··~··~·~ .. ~··~··~·~··~··~··~··~·~··~··~··· 

Krep Jorjet, Iergis 
Revdor Ferit, eylak 

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

Sabit, latif hakiki çiçek ko-
kuları. 

Benzeri yapılamaz. 

Um. Depo 
• 

• e ı 

ECZANESJ 
Hükümet sırası 

SüSlıtn kendi kabahatınızdır :ztra .... dtŞıerfniZ:i' 
ihmal etdlnlz. bunlara iyi bakmadınız. halbuki 
bundan daha kolay bir şev yoktur. ıtra bu 

ılhtiyacı temin edecek bir PERLOOENT en 

lyl diş_macun_u_vardır~ 

uvar 
Blan 

TURAN Fabrikaları mamulatıdır. Aynı :ıamanda Turan 
tuvalet sabunlarını, traş sabunu ve kremi ile güzellik krem
lerini kullanınız. Her yerde satılmaktadır. Yalnız toptan sa
tışlar için I:ımirde Gazi Bulvarında 25 numarada umum acen-
teJik Nef'i Akyazılı ve J. C. J:lemsiye müracaat ediniz. 

Posta Kut. 224 Telefon 346& 

lzmif Cumhuriyet Müddeiunıumi: 
liğinden: 

.. A?,li?.'e dairesi için açık eksiltme surelile 48 ton Semikok 
~omuru satın. al~nacağından beher tonunun Muhammen fiyati 23 
hr.ad_ır. lstekhlerın 00 7,5 pey parasile birlikte 11-12-936 Cuma 
g~.nlı saat 15 de Müddeiumumilikteki komisyonu mabst s lfa 
muracaatlan. 26-29-2-S 1343 (2251) 

Bu sene ihlamur 
a:ıdır kışlık ihtiya
cınızı şimdiden te
min ediniz. SALEB 
ADAÇAYI, PA
PATYA'nm yenisi 
geldi. 
ARTİ kumaş bo

yalarını, firmamızı 

taşıyan çeşitlerimizi 
· Karşıyakada .( Bin

bir Çeşit ) magaza
sında da bulabilir
sın ız. 

Karpit, çivit, a~

kol, çiçek, saç, sa
bun, tahta boyalarJ, 
traş bıçakları, diş 
macunları, krem, 
podra V.s 

Telefon 3882 

:······································································ . . 
E SIHHAT BALIKYAGI a 
~ Norveçya balıkyağlarının en halisidir. Şerbet gibi E 
~ içilir. iki defa süzülmüştür. ~ 
~ Hamdi Nüzhet Çançar 
• 

Sıhhat Eczanesi 

. . . . . . . . . . . . . . . . 
. 
• • • • • • • . . . 
~ BAŞ DURAK E 
E Böyük Sa· bç lğlu hanı karşısında E . . .••••.......•••••.••...........•...............••..•........•...•••••. : 

1936 -1937 
Taze bir asitli 

ek:stra ekistra 

Balık 
Yağı 

ECZACI 
Kemal 

Kamil 
Aktaşba
lıkyağıd!r 
Gıda kuvveti yük 
sek, içmesi hafif 
bir şerbettiı. 

Hilil 
Eczanesi bu yağı 
hiçbir yere ver· 
miş değildir. 

1 

Kendi sat 
maktadır 

• • 
senesının 

lzn:ıir P_. T ~ f başmüd .. rlüğünden: 
bmır • Manısa arasında da te efon lrnnuşınası başlamıştır Bu 

arada yapılacak üç dakikalık adi bir mükaleme 25 kuruştur • 
Konuşmalar şimdilik saat 8,30 dan 9 a ve 16,30 dan 17 y~ ka· 

dardır. 29-2 1382 (2279) 
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Madridi alamayınca / .. likanteyi yaktılar 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

a e ·çindedir .. 
Asi erin • 

yenı taarruzları da hezimetle kırıldı 

lngiltere ve Fransa bu korkunç kardeş kavgasını durdurmak için Madridle 
Burgosta tavassutta bulunacak .. Milletler konseyi ayın onunda toplanacak. 

Paris 1 ( Ö.R ) - Havas 
ajansı muhabirlerinden birinin 
bild irdiğine göre, Malaga cephe· 
sinde milis!er miihim bir mu
harebe kazanmışlard ır. 1500 asi 
hükümetçilerin tuttukla rı hat
lara hücuma ka ı kışmış 1ardı. 
Başlangıçta milisler bunlatın 

yaklaşmasına müsaade etmiş
ler, sonra yakın mesafeden 
kendileri de hücuma geçmiş

lerdir. Nasyonalistler çekilmiş
ler ve muharebe yerinde 100 
ölü bırakmışlardır. Cumhuriyet
çiler ise bu muharebede ku
manda eden yüzbaşılarını kayb
etmişlerdir. 

iKi LiMAN BOMBARDIMAN 
EDiLDi 

Paris, 1 (Ö.R) - Londraya 
gelen haberler Kartojen ve 
Alikant limanlarının, cumar
tesi - pazar gecesi hava bom
bardımanına uğradığını teyid 
etmektedir. Şurası da tasrih 
edil,yor ki asi tayyareler Ali· 
kant limanında ecnebi vapur
lar için ayrılmış olan bitaraf 
mıntakaya da bombalar atmış· 
lar ve buradaki vapurlar ha
rekete mecbur kalmışlardır. 

Yüze yakın bomba atılmıştır. 

Bir ö.ü ve yedi ağır yaralı 
vardır. Maddi hasarat mühim
dir. Fakat isabete uğrayan 

binalar askeri hedefler olma
yıp hususi evlerdir. 
5000 AİLE ŞEHiRDEN KAÇTI 

Havas muhabiri yolda, bom
bardıman tehdidi karşısında 

evlerini, yuvalarını bırakarak 
etraftaki köylere iltica eden 
halk kafilelerine tesadüf etti
ğini bildirmektedir. Bunlar yaya 
olarak gitmekte ve öteberi 
eşyalarını sırtlarında taşımakta 

idiler. Diğer bazı eşyalar ara
balara yüklenilmişti. Bu suretle 
5000 den fazla aile şehirden 
ayrılmıştır. 

ALMAN VAPURLARI TAY
y ARELERE BENZiN 

VERiYORLAR 
Bilhassa dikkat edilen nokta 

şudur: iki deniz tayyaresi de
nize açılarak orada bulunan 
Alman vapurlarından benzin 
tedarik etmişlerdir. Bu Alman 
vapurlarının açık denizde bu 
maksatla beklemesi, bombardı· 
manın nasıl bu kadar uzun de
vam ettiğini izah etmektedir. 
Akşamın saat 8 inde başlıyan 
bombardıman sabahın saat üçü
ne kadar devam etmiştir. 

Dün akşam Allkant bir 
çok noktalarda alevler 
içinde idi. 

MOLA'NlN TAARRUZU 
Paris, 1 ( Ö.R ) - Havas 

Ajaıısıııın Talavera cephesin
deki muhabiri bildiriyor: 

Madridin garbında, müstak
bel hareketlere üs vazifesini 
görecek hakim bazı mevkil<ıri 

işgal ettikten sonra General 
Mola ordusu öğleden sonra 

ileri hareketini 
kesmiş ve ak-
şama kadar e e 

geçirdiği ara1.i
de mevkiini tah 
kim ile meşgul 

olmuştu r. Saat 
18 sularında 

mi'is!er Madri
din cenubunda 
yeni bir mul<a
bil hücum yap
mışlardır. Bu• 
bir g ünde ya

pılan karşılık

lı taarruzların 

altıncısı idi ve 
evvelkiler gi!Ji 
neticesiz kaldı. Nasyonalistler 
Madridin yeni mezbahasına karşı 
şiddetli manga ateşi açmışlar 

ve ağır topçu bombardımanla
rında da bulunmuşlardır. 

BOMBA OYUNUNA 
ARTIK ALIŞTILAR 

Nasyonalistlerin üç motörlü 
iki tayyaresi Madridin şimal ma
hallelerini bombardıman etmiş, 
sonra hasım bataryalarının bu
lunduğunu tahmin ettikleri As 
Delicias istasyonuna bombalar 
atmışlardır. Bunun üzerine ha
sım batarya larının ateşi bir
denbire kes:Jmiştir. Buna mu
kabil gece geç vakte kadar 
milislerin mitralyöz ateşine de
vam ettikleri duyulmuştur. 

Mitralyözler bu m:ntakadaki 
yüksek evlere yerleştirilmiştir. 

Diğer Madrid hatlarında hiç 
faaliyet olmamıştır. Madridin 
şimali garbi ve cenubi şarki 
kısımlarında yeni yanl("ınlar gö
rülmüştür. 

ASiLERiN HÜCUMLAR& 
KIRILDI 

Madrid, 1 (Ö.R) - Müda
faa komitesi asilerin yeni hü
cumlarının da kırıldığını bildi
riyor. 25 hükiimet tayyaresi 
Madridi bombardıman eden asi 
tayyareleri tardetmiş ve sonra 
asi hatlarını bombardıman et• 
mişlerdir. 

YÜZLERCE ÖLÜ, 
BiNLERCE YARALI 

Madrid, 1 ( A.A ) - Hükü
met mahafili lngiliz parlamen· 
tosu heyetine asiler tarafından 
yapılmış olan bombardımanla

rın 18 Teşrinisani tarihine ka
dar 365 kişinin ölümüne ve 
1571 kişinin yaralanmasına se
bebiyet vermiş olduğunu beyan 
etmiştir. 

ALJEZİRASI BOMBARDIMAN 
EDiLDi 

Paris 1 (Ö.R) - Havas ajan
sına göre dün öğleden sonra 
üç tayyare Aljezirası bombardı
man etmiştir. 

Paris 1 {Ô.R) - Asi kay
nağından bildirildisrine göre 
"kızıllar,, ın topçusu Karabanşel 
üzerine devamlı bir ateş aç
mıştır. 
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MiLLETLER KONSEYi 

10 ILKKANUNDA 
TOPLANACAK 

. Madıid lıükümeli taıaf<naan bastuııan kartpnsta//ardan bid, Üzerinde (Madridi çiıjnet

Paris, 1 ( Ö.R ) - ispanya 
ta lehinin tedkiki için Milletler 
cemiyeti konseyinin hangi ta
rihte toplanması muvafık ola• 
cağı hakkında konsey azaları
nın cevapları gelmektedir. Çin 
ve Yeni Zeland 7 ilkkanun ta
rihini tercih ediyorlar. Sovyet 
Rusya ve Litvanya 7 veya 14 
tarihlerinden herhangi birini 
kabul edeceklerini bildir
mişlerdir. Şili ise 14 tarihini 
tercih ediyor. 

Valensiya, 1 (Ö.R) - Dün 
öğleden sonra yapılan nazırlar 
meclisi içtimaı neticesinde ma
arif nazırı şu beyanatta bulun• 
muştur: Meclis, Milletler cemi
yeti meclis'nin içtimaı için 7 
llkkanun tarihini tercih eden 
del Vayonun kararını tasvib 
etmiştir. Milletler cemiyeti sek
reterliği 7 veya 14 Jlkkanun 
tarihlerinden birinin ihtiyar 
edilmesini teklif ediyordu. 

mıyectğız) ıbaresi yazıtıdır. Yanındakı rtsım Mad11dde yaralıların naklirıi gösteriyor 

* • • 
MÜDHIŞ KITALE NIHA YET 

VERMEK iÇiN BiR 
MÜDAHALE 

Paris,l (Ö.R) - ispanya me
selesinin yakında halli imkanı 
hakkında bazı rivayetler de
veran etmektedir. Bn. Geneve-

rid hükümetleri arasında ta- olduğu gibi, her iki taraf bir-
vassutta hulunmağı vadede· birine karşı çok hırs ve kin 
ceklerdir. beslemektedir. Sulh lehinde bir 

ASiLER MADRIDI ALA- müdahale formülü bulmazdan 
MIY ACAKLARINI ANLA- önce hariçten Nasyonalistlere 

DILAR ve hükümete silah yardımının 
"Echo de Paris~ gazetesinin önünü almağa ihtiyaç vardır. 

verdiği b r haber de bu müta- Hariciye nezaretleri ş"mdiden 

'r - 'J • ·• buna çalışmaktadırlar. 

";)•' ıoı. lT ALYA TAVASSUTU ÇOK 
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\ MÜHiM BULUYOR Londra, 1 (Ö.R) - Milletler 
cemiyeti konseyinin devre reisi 
vazifesini gören Şili sefiri 
Augustin Edvard meclisin is
panya tarafından yapılan mü
racaati tedkik için yapacağı 
içtima hakkında temaslarına 
devam etmiştir. Bu konuşmalar 
neticesinde meclisin lspanyol 
notasını müzakere için gelecek 
hafta ortalarında toplanması 
muhteı:nel görülmektedir. Bu 
toplantı için 10 ilkkanun 
tarihi teklif ediliyor. Bu tarih, 
teklif edilmiş olan 7 ve 14 
llkkanun tarihlerinin ikisi orta
sıdır. içtima mahalli henüz ta
yin edilmemiştir. Paris ve Ce· 
nevre arasında bir yerde ola· 
cağı tahmin ediliyor. lngiliz hü
kümeti yarın Milletler cemiyeti 
sekreterliğine cevap vererek 
ekseriyetin iştirak edeceği her 
hangi bir karara iştirakini bil• 
direcektir. 

Asi kuma11danlar Madrid cebhesınde son vaziyeti tedkık edıyor 
Altındaki asi askeı/eıdir 

ve "Oeuvre,, 
haberleri şu 
ediyor: 

gazetesinde bu 
suretle tasrih 

Birçok hükümet merkezle
rinde mevcud kanaate göre, 
Paris ve Londra müdhiş lspan• 
yol işine nihayet vermek için 
büyük bir gayret yapacak
lardır. 

MADRID VE BURGOS'DA 
TAVSSUT 

Bazı mahafilin Fransız - ln
giliz anlaşması hakkında 

aldıJ..ları haberlere göre, 
iki hükümet, ilk önce Roma, 
Berlin ve Moskovada bir 
teşebbüste Lulunarak ispan
yada çarpışan iki tarafa da 
silah ve harp malzemesi veril
mesinin kat'i olarak önünü al
mağa çalışacak ve bunun kar
şılığı olarak, şimdiden sulh için 
çok endişe uyandıran bu müd
hiş kardeş harbına nihayet 
vermek üzere Burgos ve Mad· 

laayı teyit eder gibidir. Bu ha
berde de, diğer bazı milletle• 
rin akilane bir hareketine da
yanarak, Fransa ve lngiltr.renin 
tavassutu ihtimalinden bahse
dilmektedir. Israrla dolaşan 
bazı rivayetlere göre ispanyada 
her iki tarafa dışarıdan yapı
lan yardımlara nihayd veril
medikçe hazırlanan bu teşeb
büsün muvaffak olması ihti
mali yoktur. Fakat bu hu
susta temınat elde edilirse, 
Fransa ve lngiltere, belki 
Papanın da yardım i yle bir ta
vassutta bulunacaklardır. iki 
üç hafta evveline kadar böyle 
bir teşebbüs pek hayali görüne
bilirdi. Fakat şimdi öyle değil
dir, zira Madrid müdafaasının 

devamı her iki tarafa da zafer 
kazanmanın ne kadar güç 
olacağını göstermektedir. Bu
nunla beraber bu iş yine çok 
güçtür. Çiinkü her dahili har~ 

Roma, 1 (Ö.R) - lngiltere 
ve F ransanın ispanya dahili 
har hını sona erdirmek için 
tavassutta bulunacakları habe
r ini gazeteler inansızlıkla kar
şılamakta ve çok mühim bul
maktadırlar. 

SAG CENAH FRANSA YA 
GÖRE 

Paris 1 ( A.A ) - Aksam 
gazeteleri Milletler cemiyetinin 
lspanyol muhasaması ile meş

gul olmasına aleyhtar bulun
mağa devam ediyorlar. 

Jurnal Des Debats ezcümle 
diyor ki: 

lngiltere ispanyadaki iki ta
rafa harp hukuku vermekle 
Fransaya büyük bir hizmet ver
miş ve !>üyük bir misalde bı..

lunmuş olacaktır. Fransa dı:.· 
hili siyasa meselelerinden do
layı böyle bir tanımada bulu
namamaktadır. 

Sultan Azizin ziyaret ettiği Kristal 
palas tamamen yandı 

Londra, 1 (Ö.R)-ltfaiye Kristal palas yangınını nihavet s5n· 
dürmüştür. Fakat bu muazzam bina tamamiyle harap olmuştur. 
Kristal palas 1864 te Kraliçe Viktorya tarafından açılmış,liçüncü 
Napolyon, sultan Aziz, lran şahı gibi hükümdarların ziyaretine 
sahne olmuştu. Seksen senedenberi birçok törenler orada yapı• 
lırdı. Üçyüz bin İngiliz lirasından fazlaya malolmuştu. Bilhass~ 
çocuklar için oyun yerleri sebebile onları pek fazla cezbederdı. 

Şili ve Burgos hükümetleri de Italyan 
imparatorluğunu tanımışlardır 

Roma, 1 (A.A) - Gazeteler Mançuri ve ltalyan imparator'uğ~ 
hakkındaki lta lyan - Japon itilafının ehemmiyet ve şümulünü talı 
derecede addetmektedirler. Bu gazeteler, bu itilafa kat'iyyen 
ehemmiyet atfedilmemesi lazım geldiğinden bahsediyorlar. 

Gazeteler bu suretle komünizm aleyhindeki son propagandalar 
dolayısile ortaya atılm:ısı muhtemel bedhahane faraziyelerin önüne 
geçmek gayesini gütmektedirler. 

Dün de Burgos ve Şifi hükümetleri ltalyan imparatorluğunu ta• 
nımışlardır. Şili sefiri dün Cianoya tevdi etmiş olduğu itiınatna• 
mesinde "ltalya kralı ve imparatoru,. hit11hı lJf'l başlaınıı.kta idi. 
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Nihayet muvaffak oldular! 

Süngü tehdidiyle bir 
Taşnak~ı saylav yaptılar 

0 

Türk çocukları rey vermediler Valıler onseyi toplanıyor 
Konseyde vilayet umumi meclislerine 
geniş salahiyet verilmesi görüşülecek 

Almanlar 
- Boş/aralı I irıcı salıi/ede -

bulmuştu. Sokaklarda Suriye
den getirilen tanklar geziyor
du. Köşebaşlarına, camilerin 
minarelerine mitralyözler yer
leştirilmi~ti. Milisler bütün yol
ları tutmuşlardı. 

Bu cebir ve şiddet karşısında 
bile ne Türk halk, ne de di· 
ğer unsurlar seçime iştirak et

memek kararında sabit kaldılar. 
Ermeni müntehibisaniler de 

reylerini kullanmadılar. Bununla 
beraber Taşnakların tezviratçı 

reisi Soote sözde mebus seçildi. 

CEBiRLE iŞ GÖRÜLÜRMÜ? 

K~lis, 30 ( A.A ) - Mahalli 
hükümet Sancak müntehibisa
nilerinden istifa edenlerin isti
falarını kabul etmiyerek cebren 
jandarma vasıtasile geceleri ve 
kapalı kamyonlarla şehirlere 

getirilmelerini emretmiştir. 
Bu yüzdetı birçok müntehibi 

ııaniler köylerinden kaçmak
tadırlar. 

Antakyaya Haleb'ten yeni
den milis kuvvetleri getiril
miştir. Sancakta heyecan faz
ladır. 

Köylerde silah aramak ba
hanesiyle esasen yaptırılmakta 

olan tazyik artırılmıştır. 

Mahalli hükümetçe münte-

hibisani listesinde isimleri kay
dedilmiş olanlar çağırılmakta, 
kendilerine bu işi kabul etme· 

leri, aksi takdirde üç sene 
hapse konacakları bildirilmek
tedir. 

Türklere yapılan tazyikler 
gittikçe arttırılmaktadır. Pos
taya verilen mektuplar ve tel
grafların sevki tehir ve gizli 
bir surette kontrol edilmek
tedir. 

Sancakta intihabat mesele
sinden dolayı dükkanlar tama

men kapalıdır. Heyecan fazla
dır. Köylerde tazyik arttırıl

mıştır. 

Adana, 30 (A.A) - Türk 
halin Suriyede yapılan mebu
san intihabatını kanuna uygun 
bulmamaktadır. Çünkü münte
hibievvel intihabatına halkın 

yüzde doksanı iştirak etmemiş
tir. intihap edilen müntehibisa
nilerden bir kısmı ise istifa et· 
mişlerdir. 

Ali komisere bu mesele hak
kında Türk halkı tarafından 
birçok protestolar gönderil· 
miştir. Bu protestolardan inti
habatın kanunen ve filen 
mevcud olmamasına rağmen 

mebus seçiminde ısrar edilme
sinden şikayet olunmaktadır. 

Milyarder Zaharofun varisleri, mirası 
hükümetimize bırakacaklarmış 

lstanbul 1 ( Yeni Asır ) - Ölen milyarder Zaharofun amca· 

zadeleri olduğunu ve varisleri olduklarını iddia eden ljiycnya ile 

hemşiresi seksenlik ihtiyar kadınlar, Kadıköyündeki evlerinde, 
li. dılerini ziyarete giden gazetecilere şunları söylediler : 

- Biz ihtiyarız. Bundan sonra paraları ne yapacağız. Eğer 
bize bir şey düşüyorsa hakkımızı hükümet alsın, dediler. 

Çin, tahrik edilnıemiş hücumları 
kendi kuvvetiyle karşılıyacaktır 
Nankin, 1 (Ô.R) - Japonyanın şimali Çine tecavüz eden 

Mogol-Mançu kuvvetlerine komünist tehlükesi sebebiyle teveccüh 
beslediği hakkında Mançuko otoritelerinin beyanatına cevap ola
rak Nankin hükümeti şu beyanatta bulunmuştur: 

Çin Milleti sulh ve bütün komşularile dostluk ister. Fakat 
kendi tamamiyetine indirilen darbelere tahammül edemez. Tahrik 
edilmemiş bir hücum veya kanunsuz bir müdahale halinde bütün 
kuvvetiyle mukıı. vem et edecektir. 

ihracat mallarının koyunlarla bir arada sevk 
edilmemesine deniz yolları itiraz mı etti? 

Ankara, 1 ( Yeni Asır ) - Birinci, ikinci ve 
üçüncü umum müfettişler, bugünlerde toplana
cak olan valiler konseyine çağırılonşlardır. Bu· 
günlerde Ankaraya gelmelerine intizar ediliyor. 

lçtimaa içbakanı Şükrü Kaya riyaset edecek; 
vilayetlerdeki idari teşkilat hakkında görüşme· 
!er yapılacaktır. Meclisi umumilerin salahiyet· 
!erinin genişletilmesi meselesi de mevzuu bah· 
solacaktır. 

Ankara, 1 (Yeni Asır) - Bu yıl iktısat haf· 
tasının diğer yıllardan daha iyi kutlulanması 
için hazırlıklar yapılmıştır. Radyolarda söylevler 

1

. verilecek, ikramiyeler tertib olunacak, uzum, 
incir ve fındık mahsullerinin memleket dahilinde 

daha fazla istihlakleri için müessir propagan
dalar yapılacaktır. 

Ankara 1 (Yeni Asır) - ihracat mallarımızın 
Türk vapurlarında koyunlarla bir arada sevke
dilmemesi için Iktısad vekaletince alınan karara, 
denizyolları idaresi itiraz etmiştir. 

idare koyunlar ayrı, mallar ayrı sevkedilirse 
bu yüzden zarara uğrıyacağını bildirmiştir. Bu 
itiraz tedkik edilmektedir. 

Hitler ve Ciano neler görüştüler ? 

Avrupayı Aln1an ve ltalyan olarak 
iki nüfuz mıntakasına ayırnlışlar 

-Macaristan Almanyanın tevessü 
gitmekten ürktüğü için ltalyaya 

planına 
teveccüh 

kurban 
etmiş 

Lo ndra, 1 (A .A) - Havas 
Ajansı muhabirinden: 

Londra siyasi mahafili Hitler 
ile Ciano'nun son görüşme!e!i 
esnasında merkezi Ayrupayı 

biri Alman ve diğeri ltalyan 
olmak üzere iki nüfuz mınta· 
kasına tefrik etmiş olduklarını 
beyan eylemektedir. 

Birinci mıntaka Çekoslovak· 
ya ve Avusturyayı, ikinci mm· 
taka da Macaristan ve Yugos
lavyayı ihtiva etmektedir. 

Sıyasi müşahitler amiral Hor
tinin ltalyaya giderken Yugos· 
lavyaya uğraması esasında Ma
car - Yugoslav münasebatında 
hasıl olmuş olduğu görülmüş 
bulunan salahtan ehemmiyetle 
bahsetmektedirler. 

Londra diplomasi mahafili 
M acaristanıo halihazırda Al-

K.orıt Cıanonıın Peşte zivmetirıden bır inttba 
ziyade ltalyan siyasetini taki- müdebbirane adnedilmektedir. 
betmeği tercih eylemekte bu- Filvaki Macar zimamdarları 
lunduğunu beyan etmektedir. ltalyanın Avrupada bir ihtilaf 
Görünüşe nazaran Peşte, vukuu takdirinde vaziyet almı-

Macaristanın Almanyanın te- yarak ihtiyatlı davranacağı fık· 
vessü planına kurban gitmesin- rindedir!er. 
den korkmaktadır. • • •••••• 

Kadikse asker 
çıkardılar 

Londra, 1 ( A.A ) - Nevs 
Chronicle gazetesine göre lo
giltere hükümeti Alman as
kerlerinin Kadikse ihraç edil
miş olmasından haberdar edil· 
miştir. iki bin Alman askeri 
halen Madride doğru yoldadır. 
Bu askerler asi lspanyol askeri 
üniformasım taşımaktadırlar. 

Cebelüttarık, 1 ( A. A ) -
Royterin bildirdiğine göre bi· 
risi general olmak üzere yüz 
kadar Rus zabiti Malagaya 
gelmişler ve Milis kıt'alarının 
kumandasını ele almışlardır. 
Bu zabitler halen bu milislerin 
askeri terbiyesi ile meşgul ol· 
maktadırlar. 

Üç motörlü 20 kadar ya• 
hancı tayyarenin bu hafta için
de Malagaya gelmesi beklen
mektedir. Bu tayyarelerin Sov
yet tayyareleri olduğu sa
nılmaktadır. 

Sovyet-Alman 
kavgası 

Paris 1 (Ô.R)- Yarı resmi 
"P.und. D. Korrespondenz" Al
man gazetesinin F ransaya karşı 
şiddetli hücumlarını kaydedi· 
yor. "Debots,, gazetesi, bunların 
Fransa ve logiltere arasındaki 
mukarenetten ileri geldiğini 
tahmin ediyor ve diyor ki : 

"Almanya, hatta Hitler Al
man yası bile, Sovyet birliğin
den kendi mak~atları için isti
fadeye çalışmıştır. Rapallo mu
ahedesinin devamı ol.ın Berlin 
muahedesinin tecdirlini imza 
eden Hitlerdir. Son zamana 
kadar Almanya Rusyaoın tes
lihatı için bol bol krediler ver· 
miştir. Şimdi Rusya ve Alman
ya arasındaki kavga ideolojik 
bir ihtilaftan ibaret değildir. 

Fransa iki tehdit arasındaki 
bu mücadeleden uzak kalmalı
dır. 

Isveçli!er 
!spanyol halkına 

• d' yaıGı n e ıyor 

man siyasetini takibetmekten ........ Miitsıer ....... zaı er··· .. ··peşina·e ........ . Bu mahafil ltalyanın daha J ·ı· • ·ı • 
ziyade itimad ve telkin etmek- ngı iZ iŞÇi erı 
le olduğunu beyan eylemekte- Londra 1 ( A.A ) - Haber 
dir. Çünkü ; alındığına göre işçi muhalefeti 

1 - ltalyanın Macaristan ile lngiliz gemilerini ispanyaya 

Stokho m, 1 (A.A) - Social 
-1.>emoc•a•en gazetesinin bildir
ciı~"-" ;.c. e Goetenborgda top
laı ... ıı No,veç, Danimarka, Fin-
landı , a ve lsveç münakalat ve 
deniz teşekkülleri delegeleri 
Nasyonalistler tarafından işgal 
edilen lspanyol limanlarıoa ko
nulan ablokaya, bu teşekkül· 
!ere mensup olan diğer azaları Biskayada 10 kilometrelik bir yer ka

zandılar bütün hücumlar püskürtüldü 
Asilerin kontrolü 

Alman 
altındaki limanlara birçok 

Paris, 1 (Ô.R) - Madrid 
cephesinin birçok kısımlarında 

ınuharebe devam etmektedir. 
<;lelen telgraflara göre asiler 
Üniversite mahallesi kısmında 
yeniden hücum etmişlerse de 
Püskürtülmüşlerdir. Hatta cum
huriyetçiler bu maha!lede Kli
nik hastanesini istirdat et-
ınişlerdir. Asiler Madridin 
Esküryal ile muvasalasını 
k~smek için şimali garbide 
hucumlarına devam ediyorlar. 
Madrid müdafaa komitesi bu 
hücumların da akim kaldığını 
temin etmektedir. Nihayet şi
ınaı cephesinde, Bosk milisleri 
Biskaya'da taarruza geçerek 
10 kilometreden fazla ilerile
ınişlerdir. 

Sevil ajansının tebliğinde şu 
lllaliimat vardır: Madridin ce
?ubundaki hareketler düşman 
'~gali altındaki birçok evlerin 

1 

1 

askerleri ihraç 
tahliyesiyle netit:elenmiştir. Hü
kümetçilerden 2 tank ve 40 
tüfenk alınmıştır. Dünkü mu
harebelerde hükümetçiler 100 
ölü vermişler ve 100 esir bı· 

rakmışlardır. Dün Madrid üze
rinde uçan milli tayyareler 
muhtelif hedefleri bombardı
man etmişlerdır. Muhtelif cep· 
helerde topçu ateşi vardır. 

Öğleyin. Madrid müdafaa ko
mitesi tarafından neşredilen 

tebliğ : Madrid cephesinde asi
ler Badolvo mıntakasında hü
cumlarını, tankların ve Faslı 
süvarilerin himayesi altında 

tekrar etmişlerse de bu hücum
lar Cumhuriyetçilerin müdafa
ası karşısında kırılmıştır. Diğer 
cephelerde topçu düello.9u, tay
yarelerimiz Madride yaklaşma
ğa teşebbüs eden düşman tay
yarelerini tardetmişlerdir. 

l 

edildi 
Astürya cephe~inde hükümet 

kuvvetleri taarruza geçmiş· 
!erdir. 

Paris, 1 (Ö.R) - ispanyanın 
müracaatini tedkik için Millet
ler cemiyeti konseyi llkkanun
da içtima edecektir. ispanya
dan Londraya gelen haberlere 
göre binlerce A'man asilerin 
kontrolü altındaki limanlara 
çıkarılmıştır. Diplomasi ma
hafil bu haberin doğrulu
ğundan şüphe edilemiyece
ğini bildiriyorlar. Eğer bu 
Almanların Alman ordusuna 
mensup askerler oldukları ve
ya Alman ordusu tarafından 
techiz ve teslih edildikleri ıs
pat edilirse vaziyet çok vahim 
olacaktır. Diğer taraftan Lon
dra mahafili Malagaya Rus· 
ların ihraç edildiği hakkında 
şimdiye kadar bir haber al
madıkiarını bildirmektedirler. 

müşterek hududu yoktur. silah taşımaktan meneden hü-
2 - ltalyan siyaseti Macar küıoet projesini reddetmeye 

zimamdarları tarafından daha karar vermiştir. 
•••••••••••••••••• ••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

da davet etmeye karar vermiş· 
)erdir . 

Son Hindistan hadiselerinde 
zabit ve asker ölmüş 

19 

Londra 1 (A.A) - logiltere hükümeti Hindistan işleri müste
şarı Butler saylavlar meclisinde son Hindistan hadiseleri hakkın· 
da izahat vermiştir. Hudut boyunca vukubulan çarpışmalarda 19 
zabit ve asker ölmüş ve 119 asker de yaralanmıştır. 

Butler bu hadiseleri çıkaran kabilelerin lngiliz topraklarında 
ikamet etmediklerini söylemiştir. 

Tayyare Sinemasında 
TELEFON 3151 
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Bu hafta iki beklenen filim birden 

1 - BERLIN OLIMPIY ADLARI 
2000 

2 
metre ve bütün tafsilat. Milletler arası::da 
yapılan birincilik müsabakaları 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

-
[ VENEDIK ŞARKiSi ] 

Güstav Frohlich ve Lida Baarova tarafından 
temsil edilen şaheser filim 

Ayrıca : Paramunt Jurnal ( Dünya havadisleri ) 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Bu haftanın seans saatları 

Hergün 2 - 5 - 8 cumartesi ve pazar günleri 12 de başlar 

Bu gazetenin ilave t:!t İ e 
göre şimdiye kadar lsveçle 
iane suretiyle lspanyol bükü· 
met kuvvetleri için 500.000 
kron toplanmıştır. Bundan baş
ka erzak ve esvap dolu 5000 
paket te yollanmıştır. 

Yugoslav ve Romen 
Mllıt bayramları dUn 
hı:raretle kutlulandı 

Paris 1 ( Ö.R ) - Yugoslav· 
ya milli bayranıı münasebetile 
Yugoslavya sefiri Puriç kral 
Aleksandr abidesine çelenk 
koymuştur. Fransa ve Yugoslav 
arasındaki ticari müzakereleri 
neticelendirmek üzere ticaret 
nazırı Basti 2 llkkanunda 
Be!grada gidecektir. 

Bükreş, 1 (Ö.P) - Roman
ya bugün milli birliğıoi kutla
mıştır. Son tehditler sebehiyle 
bu bayram küçük antant 
ve balkan antantının kuvvetli 
bir birlik tezahürü şeklini al-

i mış, bütün bu devletlerin de· 
legeleri Bükreşte hazır bu
lunmuşlardır • Sabah Kral 

1 
Karo! zaferden sonra Kral 
Leopold ve kraliçe Marinin 

1 
Bükreşe girdikleri yerde kuru· 
lan zafer takının küşat resmini 
yapmıştır. 



Son günlerin diplonıasi faaliyeti 

m anın ya ile 
• a Si ır iŞ 

Budapeşte, talyanın H•tler yanında 
bir harba gireceğine pek inanmıyor 

"Oeuvre" gazetesinin diplo
matik muharriri Bn. Geneveve 
Tabouis son günlerin diplomasi 
faaliyeti hakkında şu izahatı 
veriyor: 

acarlar miral Hortinin 
Ro ad n şereften başka bir şey 
getirmesini beklemiyorlar. [ı\Ja

carJ rın Viyana konferansından 
hayal sukutları o kadar büyük 
olmuştu ki lcont Cianonun Bu
dapeşteyi ziyareti esnasın
da Macar vatandaşlan evle
rine çekilerek hoşnutsuzluk

lnrını gösterdiler. Italyan ha
riciye nazmnı nezakete uygun 
bir şekilde kabul için üniver
site talebelerini emirle istikbal 
alayına kanştırmak laz\m gel
mişti. 

ltalyanlar Macarlara, ancak 
Yugoslavya ile anlaştıktan son
ra, va" dlerini tutabileceklerini 
ani tmışlardır. Hatta hudut
ların yeniden tayini için şimdi
den harekete geçmenin Macar 
menfaatine uygun olmıyacağım, 
zira şu takdirde Küçük antant 
ile Balkan antantının daha 
kuvvetli bir şekilde birleşerek 

hudutların değişmesine mani 
olacağını ileri sürmüşlerdir. 

VIY ANANIN RÜYASI 
ALMANYANIN 

PARÇALANMASI 
Diğer taraftan Almanlar 

Viyanada ağır hata işlemişler 
ve ltalyanlar bundan istifade 
etmişlerdir. Bir müddet evvel 
Alman ve Avusturya general
leri arasında yapılan bir içti· 
mada, Almanlar Avusturyalıları 
ltalyanın verdiği harp malze
mesini iade ederek yerine Al
man malzeme i almağa kandır
mışlardı. Fakat bundan sonra 
Almanlar Avusturyaya ancak 
ikinci derecede harp malzemesi 
vermişlerdir. Avusturya erkanı 
harbiyesi buna çok j?Ücenmiş
tir. Şimdi, gelecek harple Avus
turyamn bitaraf kalmağa çahşaca
ğı Viyan da tekrar ediliyor.Zira 
bu harbın Almanyanın parça
lanmasiyle neticeleneceği ka
naati vardır. 

Bunun için, şimdi Avustur
yııda en kuvvetli temayül 

"Katolik An chluss,, adı altında 
gösterilebilir. Avusturyalıların 

fikrince, Almanya parçalanınca, 
Avusturya, Vürtemberg, Bav
yera, Renanya ve Bod büyük 
bir katolik Almanya halinde 
birleşeceklerdir ki hulyalarına 

en muvafık düşen devlet de 
budur. 

Bu partinin başında Münih 
kardinalı Faulhaber ve diğer 
katolik başpapaslar vardır. Bu
nun için Avusturyalılar şimdi

lik ne ltalyaya, ne Almanyaya 
pek fazla bağlanmayıp istik
bali bekliyorlar. 

Macar l·rallık naibi Hortinin 
Roma seyahatinin menfi netice 
vermesi Avusturyayı pek mü

tee sir etmemiştir. Zira bir 
vakitki Avusturya - Macar bir· 
liğinin yeniden iadesi istenil
miyor. 

iT ALYA BiT ARAFLIGINI 
SATMAK iSTiYORMUŞ 

Vaziyeti ltalya zaviyesinden 
gören Budape te, ltalyanm 
Hitler yanında harbe girişece· 
ğine pek inanmıyor. Bilakis şu 
kanaat vardır ki; ltalya 1914 se• 
nesindeki hareket hattını - bu 
defa onuna kadar ısrar ede
rek - kabul edecek ve Fran
saya bitaraflığım pek babalıya 
satacaktır. 
Eğer Grandinin Londrada 

tekrar edeceği mUzakerelerle 
Mussolini sağlam bir " Centil
men anlaşması " yapmağa mu· 
vaffak olursa balk arasında 
çok sevgi ltazanacaktır. ltal
yanlar l panya işlerine çok bu
run sokmuşlarsa da Almanya 
kadar bağlanmamışlardır. An
cak Almanya şu ispanya bar
bma daha çok knnşhkça ltal· 
yanlarda da ayni t~mayül var· 
dır. Çünkü l panya madenle
rinin işletmesini ve memleke
tin yeni baştan lechizini yalnız 
Almanlara bırakmak istemi
yorlar. Mussolini Hitlerin Ak· 
deniz havzasında, bilhassa is
panyada yerleşmesinden kork
maktadır. 

ALMAN MÜSTEMLEKELERi 
Bu bakımdan Almaoyada 

fena tesir yapan bir hadise de 
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lngUizced n çeviren: ZIYA NEBi 
Robert Ei!!I IMye kadar f1ulenln 2ltında be lediğl 

haDde, meç ul şahıs gtirUnmedl •• 

Robert: 
- Doğtu bir fikir, dedi. Fa

l.at sen rahatını hiç bo?ma, 
ya nız ben gideceğim .. 

Hardi itiraz etti : 

- Hayır olmaz •• Be~ki ba
şına b"r fe'·ket gelir. 

- Yok canım sen ~e .. 
Kendime biiyük bir itima· 

dım var .• Hem sabaha ~adar 
Opera meydaoından kalabalık 
eksik olmaL. 

Robert güç halle babasını 
razı ettikten sonra, derhal oda
sına giderek geyindi; yamna, 

telgrafta yaıtlı olan tarih kita
bını aldı ve sokağa fırladı. 

• .. .. 
Vaktin geç olmasma rağmen, 

~ehrin en işlek yeri olan Opera 
meydanında hayat sönmemi~ü. 

Mağnzalorın üzerindeki elektrik 
ilanlarımn bolluğu ortalığı nura 
boğ-uyordu.. Gece yo!c!ılan 

caddenin her iki tarafmı dol
duruyor, tramvaylar ve otomo
biller büyük bir sUratle gelip 
geçiyordu. 

Robert saat kulesinin altına 
geldiği zeman, vakit tam 

YENi A51R 

öy erde bir tedkik 

Burha iye kanal 
esleğe uzatı or .•. 

Artık Menderes suları başıboş 
ve zararlı bir surette akmıyacak 

Nazilll, (iklncltetrln) 1 
(Kuyucak) kamunundan tren· 

le kırk beş dakika doğuya 
gidilince (Burhaniye) istasyo
nuna varılır. Bura ı kuzey ve 
gün~ydeki iki dağ silsilesi ara
sına sıkışmış dar bir sahadır. 
Buralarda Menderes vadisi tren 
boyunca uzamr. Bu dar arazi 
muhtelif kanallar, dolaplarla 
Menderesin sulanndan istifade 
ettiği için münbit v verimli bir 
hale gelmiştir. İstasyonda bir 
kaç ev ve dükkfın vardır. Ge
niş köy yoliyle istasyondan bir 
çeyrek saat kuzeye çıkınca 
esas köye varılmaktadır. 

" Burhaniye " dağ etekle· 
rinde kalabalık bir köydür. 
600 hane ve 1800 nufusu var
dır. Köyde 30 kadar dükkan 
mevcuddur. Civarındaki Sav
cılh ve Ortakçı köylerile birle-
şince belediye kurulabilecek 
kadar büyümektedir. " Burha
niye " bugünkü yerinde 1316 
senesinde kurulmuştul".. Evclce 
köy inkişafa müsait olmıyan 
11 Ortakcı ,, da iken köylü bu 
günkü yere taşınmak istemiş, 

o vaktin lzmir Vali i olan Ka
mil paşanın emir ve muvafa-
katiyle köy taşınmış ve " Bur
haniye ,, ismi de Kam 1 paşa-
nın delaletile konmuştu. Bu
günkü çalışl·an köy kurulu 
köyün ilerilemesi için tasarla
dıkları i ler arasınrla " Bur-
haniye n ismini değiştirmeği de 
düşünmektedirler. Köy muhtarı 
lbrabim büyük taarruzun ufak 
mikyasta ilkönce buralarda baı-
ladığmı düşünerek köylerine 
( ileri ) ismi verilmesini iste
mektedir. Bu hususta vilAyet 
mecli ine müracaat edecek
lerdir. 

(Burhaniye) köylüsünün baş· 
lıca varidatı zeytin. pamuk, in
cir, mısır gibi şeylerdir. Köy
de kireç ocakları vardır. Yılda 
beş bin kantar kireç satılmak· 
tadır. ( Burhaniye ) köy büdçe· 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Fransa müstemlekiit nazırının 
bir gazeteye yaptığı beyanattır. 
Moutet ne olursa olsun Fran· 
sanın Ahnanyaya eski müstem
lekelerini iade niyetinde olma
dığını söylemiştir. Bu jest Al
manyanın V ~rsay muahedesini 
bir taraflı bozmasına ve Japon
ya ile anlaşmasına bir cevap 
telakki edilmektedir. 

biri heş geçiyordu. Telgraf
ta (bir il~ iki arası) den· 
diği için beş dakikamn biç 
bir ehemmiyeti yoktu. Biraz 

merak ve biraz da heyecan 
içinde meçhul şahsı beklemeğe 
başladı. Bu garip meseleyi bir 
türlü havsalasına sığdıramı· 

yordu. Gece yarısı yatağından 

kalkıp buraya kadar geldiği 
halde, bala bu işin c· ddiyetinc 

inanmamıştı. Kaf asmı kurcalı· 
yan birçok sualler•n cevabını 

veremiyor ve bu telgrafın 
doğrudan doğruya bir muzib
lHden başka birıey olmadığı 

kanaatini bealiyordu. Onları 
yakından alakadar eden mühim 
bir mesele ile büyük babasın
dan kalma eski bir tarih kita
bmm ne münasebeti olabilirdi? 
Sonra telgrofı gönderen şahıs 
niçin hakiki imzasını atmaktan 
çekinerek ( Sevgili düşman ) 
ııfabnı kullanmıştı ? 

işte bütün bunlar Roberti 
derin derin diifündüıüyor ve 

si ( 2400 ) liradır. Bu yıl mun
tazam bir köy odası ve karakol 
yapmak, dar bir vaziyette olan 
köy okuluna dershane ilave et
mek, köy ıokaklarma lamba 
asm k işleri büdçeye dahildir. 

Köyde yirmi yıldanberi mek
tep vardır. Halihazır okulda 
dört öğretmen, 350 çocuk var· 
dır. Baş öğretDJen Faruk ile 
muhtar lbrabim talebe çoklu
ğunu ve okuma çağındaki ço
cuk fozlalığını ileri sürerek 
vilayet.ten bir öğretmen daha 
işlemişlerdir. Bu yıl Faruk ve 
lbrahimin teşebbüsiyle köyde 
bir (Köy Gençlerbirliği) kurul
muştur. Köy okuryazarları, genç
leri birlikte toplanarak boş za
manlarını mütalaa ve sporla 
geçireceklerdir. 

Köyde 931 de kurulan (Zirai 
kredi kooperatifi)nin 149 or
tağı, (6500) lira sermayesi var
dır. Kooperatifin bu bölgedeki 
en önemli hizmeti, Menderesin 
(Sarayköy) hududu yakınlann
dan başlanıp 12 kilometre be
rilere kadar açılmış olan (Bur
han!ye sulama) kanalının ya
pılmasıdır. Kanala şimdiye ka
dar onbeş bin 1ira para sar
fedilmiştir. Tedricen istifade 
edilmektedir. Bu yıl sulama 
işlerinden üç bin lira vari· 
dat temin edilmiştir.(Burhaniye) 
tarla ve bahçeleri aynca Men
deres nehri üzerine kurulmuş 
olan yirmi kadnr su dolaplarile 
de sulanmaktadır. Bu sayede 
bahçelerde bala taze mısır, 

marul ve saire bulunmaktadır. 
(Burhaniye kanalı) Feslek ça
yına kadar uzatılacaktır. Diğer 
kısımlar da büyiik (Horsunlu) 
kanalından istifade etmektedir. 
Bu yıl bütün pamuk müstah· 
siUerine tevzi edilecek olan 
(Akale) pamuk tohumu ile yeni 
pamuk mevsiminde bir kaç 
misli fazla verim temin edile
cektir. Köylü, Devlet tohumu
nun iyiliğini busene görmüı
tür. 

Cumhuriyet köylüsü yurd 
toprağından fazla Yerim alma• 
nın kolaylığını bittecrübe gör
müş ve yapmıştır. Artık Men· 
deres suları eski yıllarda!ti gibi 
zararlı ve başı boş değil, köy
lünün işini görerek akmaktadır. 

N87illili: R. O. 

aklından bin türlü fena ihtimal
ler geçmesine yardım ediyordu. 

Robert bu telgrafa ne mana 
versin ve aklına ne ihtimaller 
gelirse gelsin ıaat ikiye kadar 
esrar çözülecek ve netice belli 
olacaktı. 

Fakat işte yarım saattenberi 
.kulenin altında büyük bir me
rakla beklediği halde, meçhul 
şahıs görünmemişti. Kimbilir 
belki de son dakikada birden· 
bire meydana çıkıverecekti. 
Mütemadiyen başını yukan 
kaldırarak gözlerini akrepten 
ayırmıyordu. 

Saat ikiye çeyrek var •• 
ikiye on var •• 
ikiye beş var .. 
Yava~ yavaş caddenin ka

labalığı söndü. Otomobil ve 
tramvayların geçi~i seyrekleşti. 

Bazen kar ıki kaldmmlardan 
tek tük yolcular beliriyor ve 
ıonra kayboluyordu. 

Saat ikiyi ~tdJ .. 
G6rünürde yine kimsecikler 

yok •• 

- Geçenler ve geçemlyenler -
Kızıl suJtanın divanı hüma· 

yun katibi Ali Fuadın rivaye
tine göre: 

Fuat paşa arkadaşlanm ken
disinden aşağı görmek tabia
tına sahipti. Ali ve mütercim 
Rüştü paşalar en kuvvetli icraat 
arkadaşları olmasına rağmen, 
Fuat paşa, onların idare işle
rindeki noksanlıklarını ifade 
için, sık sk .. 

- Ali paşa ile ikimiz, hu· 
danikerde birer muhallebici 
olsak, ben su muhallebisi sat· 
sam, Ali paşa da süt muhal
lebisi satsa, ben muhaltebimi 
allandırıp, ballandmp, muhalle
bici, bici, bici diye diller döker, 
çoluğu, çocuğu, başım~ toplar, 
satanın, lakin bizim Ali paşa 
lstanbulu dört dolaşsa, sütlü 
muhallebisini bir dirhem sata• 
maz. 

Dermiş. 

Bazan da: 
- Biz Ali paşa, RUştü pa• 

şa ile bir yola çıksak da yo .. 
lumuza bir ırmak gelse, ben 
derhal paçaları sıvar, suya da
larak, bata çıka karşı snhile 
çıkarım. Lakin Ali paşa, şura
sı mı derin, burası mı geçit 
diye bir hayli tereddüdden 
ı;onra, suyun en geçitli yerini 
bulub uzun uzadıya arayıp 
yilrUyerek bir tarafını ıslatma
dan karşıya çıkar.Rüştü paşaya 
gelince, şuradan geçersem su-

ya batarım, buradan geçersem 
üstüm, başım ıslanır, diye dö· 
ner döner de bir yol bulamaz. 
Irmaktan geçmekten vazgeçer, 
gerısın geriye döner gider. 
işte aramızda fark böyledir. 
Dermiş. 

Fuat paşa, son zamana ka
dar ömrünü şenlik ahengi içe .. 
risinde geçirmiş bir adamdı. 
LAkin son demlerinde ona mu
sibetler çökmüş ve taliin kah· 
nna uğramış bir adam haline 
girmişti. 

Büyük oğlu Naum, bir ak
şam akraba ının evinde gülüb 
oynayıb evlerine dönerlerken 
kalp sektesine uğramış, ansı

zın ölmüş. Birisi de kazaen 
ö ldürülmüştü. 

Fuat Paşamn başına gelen 
bu mu ibetlcr yalnız bunlarla 
kaim yıp oturduğu konakta da 
iki defa yangın belirince, ru
ban h stalamp: 

- Şu hasır ovasını terke
deyim 1 Diye kendisini " Nis ., e 
atarken, kayığa binip lstanbul
dan uzfıkla tığı sır da sadaret 
mührünü birisiyle padişaha 
göndermiş: 

- Artık bundan sonra, ne 
sadaret mevki'ni idare edebi
lirim, ııe de lstanbulda kalabi· 
lirim. 

Diye haber salmışh. 
Nakleden 
TOKDL 

Yunan Amiralı 
bir ziyafe • 

ı 

- Başla!aJı ı mcı sa}'}aaa -

YUNAN GAZETELERiNE 
GÖRE 

Atina, 1 (A.A) - Atina 
Ajansı bildiriyor: 

Türk filosunun ziyaretinden 
bahseden "Etnos,. gazetesi di
yor ki: 

Ziyafetlerde söylenen nutuk
lardaki ifadelere hususi kıyme· 
tini veren keyfiyet, diğer men
faatleri ile birlikte sulhun ida· 
mesi için samimi surette iıbir
liği yapmak azmiyle birbirlerine 
ayrılmaz bir halde merbut iki 
milletin siyasetini tam surette 
ifade etmekte bulunmasıdır. 

"Atina Nea,, ise şöyle ya· 
zıyor: 

Metaksas Türk - Elen an
tantının Balkan antantına bir 
başlangıç teşkil eylemiş oldu
ğunu gayet doğru olarak ifade 
etmiştir. Bugün bu iki millet 
Balkan antantmın sadık aza ı· 

l 
Robert sabırsızlanmağa baş

lamıştı. 
Artık mesele şimdi tamamile 

aydınlanıyordu. Eğer bu ciddi 

bir telgraf olsaydı, ( sevsrili 
düşman ) sözüııde duracak ve 
vermiş olduğu randevuya .,ak
tinde gelecekti. 

Öyle ilic, bu iote mutlaka 
muıib bir arkadaşın parmağı 
vardı .• 

Hardi babayı daha foıla 

merakta bıra-kmamak için biran 

evvel, eve dönmek lAzımdı. 

Taksilerden Lirine atladı, beş 
dakika sonra kapılarının önün
de bulunuyordu. Awaiı ve yu
karı kaHarda hiçbir ııık yoktu. 

H rdi belki de uyumuş kal
mıştı. Zili uzun ıızun çal
dığı ha!de kapı açılmadı. 
Acaba Hardi hakikaten uyu
muş muydu?Fakat buna imkan 
yoktu. Hem yatmış olsa bile 
uykusu bu kadar derin değildi. 

Parmağını belki beş dakika 
düğmeden ayU'IDıyarak bir kac 

dırlar. Eğer Türk-Elen ihtilaf
ları ile kat'i tasfiyesi yapılma
mış ve Atina ve Ankarada 
alman kararlarla eski hesaplar 
temizlenmemiş ve iki milletin 
bundan böyle ıulh yolunda dost 
ve müttefik olarak yürümesine 
başlanmamış olsaydı, daha ge
niı bir eser olon Balkan an
tantının vücuda getirilmesi ka· 
bil olamazdı. iyi tohum kay
bolmaz. Türk - Elen dostluğu-
nun tohumu ise çok mükem
mel bir toprağa serpilmiştir. 

Bu tohum, serpenler için ebedi 
bir eeref teşkil edecektir. 

Fuhu,ıa mücadele 
komisyonu 

Fuhuş ve fuhu~la bulaşan 

hastalıklarla mücadele komis
yonu dün öğleden evvel sıhhat 
müdürlüğU binasmda sıhhat 
müdürü doktor Cevdet SRraç
oğlunuıı başkanlığında toplan· 
mı ve bazı karnrlar almıştır. 

defa daha çaldığı halde yine 
hi,bir seı çıkmamıştı. Bir
denbire aklına ~ir çok fena 

ihtimaller geldi. . . Kapıdan 

ümidi kesince, bahçeden 
evin arka tarafına dö!aştı. 

Pencerelerin demir parmakhkr 
larına tırmanarak ikinci katıD 
balkonuna çıkta. Balkonun pen
cereleri içeriden kapalı idi. 
Bir tekmede camları kırdı 
ve içeri doğru Hardi'niP 
yatak odasına lrnştu. 

Heyecandan elektrikleri yak
mağı bile unulmuştu. K1'pı at· 
dına kadar açıktı ve yatc:ıkta 

kimsecikler yoktu. 

Merdivenden &§ağı k<.'şa.rı:ık 
yüksek .sesle birkaç defa: 

- H~rdi!., Hardi! Drye ba· 
ğardığı halde, hiçbir cevap 
çıkmadı.Alt katta yazı odasrnıo 
kapısı da açık duruyordu. Elek
triği !)'aktığı ı.aman gördüğli 
manzara karşı ında tüyleri di
ken diken oldu. 

- Sonu M' --



Sahife e 

Edebi tedkikler 

Sadinin gülüstanından 
seçilmiş bazı parçalar 

:N"akJecl.e:n. -YaI~:u.p loJece:f' 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Sadınin yedi püzıincü yıltlö11iimü· 

nün kutlanması i(in lta~tla yapılan 

hazulıklaı vesılesıvıe bu ölmez ~a111n 
eseılctı hakkında ıkt yazı yazmışlık. 
Buqü11 de Sadının Oülüstamndan 
seçılmış bukaç par(anın teıcenusını 

yapatak bu tedkike niharet venyoıuz: 

"Sadi.,nin Gülüstanından se
çilmiş parçaların tercemesi: 

1 - O senin bildiğin gül 
birkaç gün içinde solar. Fakat 

benim bu Gülüstanım daima 
hoş kalacaktır. 

2 - Birgün hamamda elime 
güzel kokulu bir çamur par

çası geçti. Tuhafıma gitti ve 
çamura sordum : Sen anber 
misin nesin ki böyle mis gibi 
kokuyorsun? Çamur bana ce
vaben dedi ki: Ben bildiğin 
toprağım, lakin bir müddet gü

lün yanında kaldığım ve otur
duğum için onun kokusu bana 
geçmiştir. 

3 - Savaş başında zahiren 

insan kıyafetinde olan adam 
oğulları hakikatte kurt gibi 

yırtıcı olurlar ve savaş sonun
da ise kaplanlar kaplan huyu
nu bırakırlar. 

4 - insan oğulları bir vü· 
cudun azası gibidirler. Yaradı

lışta bir mayadandırlar. Aza
dan biri hastalandığı gibi öteki 

iza da nasıl rahatsızlık duyar
larsa bir insanın başına gelen 

felaketten başka bir insan da 
teessür duymalıdır. Böyle bir 
teessür duymıyana insan den
mez. 

5 - Lokman hekime sor
muşlar : Edebi kimden öğren
din? Terbiyesizlerden demiş. 
Çünkü onların yaptıklarını be
ğenmedim ve ben yapmadım. 

6 - Hünerli adamlar ölmez
ler ve hünersizler de onların 

yerlerini tutamazlar. 
7 - Hazine bir gün gelir 

tükenir veya çalınır. Zenginlik 
geçebilir. Fakat ilim tükenmez 
ve bilgili adam sıkıntı çekmez. 

8 - insan yaşamak iç n yer. 
Yemek için yaşamaz. 

9 - insanda cevher olursa 
terbiye onda müessir olabilir. 

Cınsi fena olan bir demir cila 
tutmaz. 

10 - Dar kundura giymek
dense yalınayak gezmek daha 
iyi oldu~u gibi evinde rahat 

edemiyen adamın yola çıkması 
müreccahtır. Çünkü iyi bir ada

mın fena kadınla geçirdiği ba
yat ona dünyayı cehenne:n 
yapar. 

11 - Kedinin kanadı olsay
dı dünyada bir kuş yumurtası 

kalmazdı. 1 
12 - Güzel bir gözün kir- · 

piklerine sürme çekmesine lü
zum yoktur. 

13 - Bu dünyada gam~ız 

adam yoktur. Gamsız birisi 
varsa insan değildir. 

14 - insan aşkı peıvaneden 
öğrenmeli. Ateşin ve ışığın ya

nında can veriyor da ses çıl ar
mıyor. 

15 - Yük taşıyan hayvanlar 
adam inciten insanlardan daha 
iyidir. 

16 - Koyun çoban için de
ğildir. Çoban koyun içindir. 

17 - ilminden istifade olun
mıyan adam fayda yerine zarar 
verır. 

18 - Yalnız marifetle iş 
bilmez, şans ta lazımdır. 

19 - Avcı her defa birşey 

avlıyamaz. Bir gün gelir ken
disi de avlanır. 

20 - Kurda acımak demek, 
koyuna zulmetmek demektir. 

21 - Babasma iyiliği do
kunmıyan evladından bir bayır 
beklemesin. 

22 - Sevgili güzel olursa 
insan onun her nazını çeker. 

23 - Kurt yavrusu terbiye 
ile yetiştirilse bile bir gün gelir 
kurtluğunu meydana çıkarır. 

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

Tahriksiz bir taarruz halinde 
- Baş taıa/ı 1 ıncı salıi/ede -

Fransaya ve Belçikaya gönde
rilen ve Almanyaya lrarşı umu· 
mi tesviye tekliflerini ihtiva 
eden beyaz kitabın sonuna 
ilave olunan mektuplardaki 
hükümlerin tatbikinden ibaret
tir. 

Fransa, tesviye teklifleri
nin tatbiki dakikasmm he
nüz geldiğine kani olma
makla beraber, muhtemel olan 
her tesviye tarzından müste-

kilen müsellah kuvvetlerini 
şartsız ve kaytsız olarak lngil

terenin hizmetine tahsis etme
ye karar vermiştir. Bu kararın 

birçok sebepleri vardır. En 
mühimi şudur ki, Fransız par

tileri Ingiliz-Fransız birliği Ili
zumunu tam olarak anlamış

lardır. Son ayların hadiseleri 

bilhassa ispanyada ortaya çı
kan hadiseler bu anl .. yışı hız
landırmıştır. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
No: 11 Yazan: ADNAN BILGET 
••••••••• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Semi-Han bUyUk bir hiddetle cevap verdi : Biz 

akıncılar din işlerine karışmayız. Biz 
hudutlardan ayrılamayız •• 

beri ortalıkta yoktun da,. ı 
Genç delikanlı, bu suali so

ran dudakların sahibini, adeta 
gücenmiş gözleriyle tetkik et
mek lüzumunu hissetmişti. As· 
kerlik ahlakı ve merdliği mü
saade etse ona neler söylemi
Yecek ve : 

- Beni bu kadar uzun yol
lara gönderen sen değil misin .. 
Senin kuvvetli aşkının beni 
uzaklara sürüklediğinin bile 
farkında değil misin?. 

Diyecekti. Fakat cevabı büs
bütün başka dürlü oldu: 

- Hakan'ın vefatı haberini 

aldım. Tabutunu omuzlarımda 
taşımıya gidiyorum. 

- Cenaze yarın kaldırıla
caktır, Rüstem bey .. Eğer acele 
işin yoksa beraberce gidelim. 

Rüstem bey memnuniyetin
den ne yapacağmı, nasıl te
şekkür edeceğini şaşırmıştı. 
Şimdi atları yanyana, adeta 
birbirine sürtünerek gidiyorlar
dı. Çin kapılarında, sert ruz
garların estiği ovalarda kızgın 
bir aşkın temelleri atılıyor 

ve Rüstem bey, hertürlü feda
karlığı göze alarak Semi - Ha
na sarsılmaz aşkından bahse 
cesareLedi.E,ordu. 

"fENI ASIR 

Halk Cephesi sarsılacal< mı? 

Thorez'in ~özleri 
bir şaka değilse ..• 

Blum kablne~i l!:tlfasını v~recek. Cuma gUnU 
Francız l\'lebusanında harici siyasetin 

müzakeresi gUrUllUIU olacak •• 

Paris, l (Ö.R) - Komünist 
partisinin hükümete karşı al· 
dığı vaziyet kabinenin mevkiini 
tekrar güçleştirmiştir.Komünist 

7 hoıez 
lideri Maurice Tborez geçen 
gün Saint-Etienne şehrinde bir 
nutuk söyliyerek hükümetin 
ispanya işlerindeki siyasetini 
şiddetle tenkid etmiş ve balk 
cepbesıne mensup yeni bir hü
kümet teşkili fırsatını, bu yeni 
kabinenin başında Blum'un bu
lunmaması ihtimalinden bah
setmiştir. 

Sosyalist partisinin gazetesi 
olan "Populaire.,de Brake buna 
şiddetle cevap veriyor ve di
yor ki : 

"Komünist partisinin genel 
sekreteri bizi ma7ur görsün) 
ileri sürdüğü ihtimallerden iki-

sini de biz ar.cak kaba bir 
şaka telakki ederiz. Sosyalist 

partisi , reisinin arkasmda bir

leşiktir. Hem dahili siyaset,hem 
de harici sulh siyaseti için ona 
tam bir itimadı vardır. Başve
kili düşürmek, iş başından bü

tün sosyalist partisini düşürmek 
olur. Bunun hoşa gitmiyecek 
olan neticeleri ne olursa ol
sun, hakikati açıkça söylemek 
ve söylendiği gibi de hareket 
etmek lazımdır. Cuma günü 
mebusan meclisi harici siya
seti müzakere edecektir. Ko
münistlerin bu müzakerede 
- ispanya meselesi de dahil -
bütün meselelere karşı mesu
liyet kabul etmeleri lazımdır. 

Başvekilin bir çok defa söyle· 
diği gibi, eğer komünist grubu 
hükümet aleyhinde rey verirse, 
bunun nef cesi kabinenin der-

Denizde sinirleri gevşiyen kız, 
yıanıbaşmda hakim duruşuyle 
ıtiden ve çekinmeden herşeyi 
olduğu gibi anlatan merd de
likımlıyı derinden derine tetkik 
ediyordu. Ancak Rüstem bey, 
büyük bir cesaretle yaptığı te
şebbüsün nasıl karşılanacağını 
henüz tahmin edemiyordu. 

Semi-Han ya aksilik ederse .• 
Yahutta, yaptığı kabalıktan 

dolayı kendisine ağır bir haka
ret cümlesi savurursa .. 

O zaman ne yapacaktı .. 
Fakat bu muhakkak değildi. 

Belki de genç kız da tereddüt 
edıyordu. 

Rüstem bey son bir cesa
retle söyledi: 

- Semi-Han, dedi. Artık 
ortada benim için gizlenecek 
birşey kalmadı. Sen de hayata, 
her in.3an gibi sevmek, 
sevişmek, ve nihayet bir 
aile kurmak için geldin. Elbet
te ki bir gün, hayatın uzata
cağı neticeyi kabul etmek 
mevkiindesin. Bana gelince; 
ortada deıiiımiş birşey )'.Ok!UJ'. 

hal istifası o!acaktır. Bunun 
neticesi ne o:urs;ı olsun, komü
nistler iyice bilmelidirler ki 
cumhuriyetçı umumi efkar,ken
dilerini bundan mt"sul tuta
caktır . ., 

Paris, 1 ( Ö.R ) - lngiliz 
sosyalist partisi başvekil Bluma 
gönderdiği bir mektupta işçi 
sınıfmı refaha kavuşturmak içın 
Fransız hükümetinin aldığı 
tedbirleri tebrik etmiştir. 

Roma, 1 (Ö.R) - Blum ka
bin<"sinin vazıyeti çok nazik 
görüiüyor. Sağ cenah gazete
lerioe göre Cuma günü yapıla
cak harici siyaset münakaşa

sında halk cephesi oldukça 
sarsılacaktır. 

Paris 1 (Ö.R)- Fransız meb
uslar mecli~inde en mühim sağ 
cenah partisi olan demokrat 
birliğinin lideri Lovis Marin 
hariciye nazırına şu iiç mesele 
hakkında istizah takriri ver
miştir : 1 - General Franko
nun tasdiki meselesi, 2 - Müt
tefik bor~ları meselesi, 3- Al
man - Japon anlaşması. Me
bus1ardan Frederic Dupont da 
harici siyaset hakkında istizah
ta bulunacağını bildirmiştir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Pol Bonkur söylüyor 
•••••••••••••••••• 

- Başıaıatı bırıncı sahitede-
Paul Boncour bir nutuk aöy

liyerek demiştir ki : Milletler 
cemiyeti, harbı istiyen millet
lere karşı sulhu korumak için 
birleşen milletlerin yüksek 
ümididir. Fakat bütün sulh 
ümidi Milletler Cemiyetine 
dayanamaz • Nitekim bazı 

milletler, ya yeni teşekkül 
ettikleri için, ya komşularından 
endişe ederek kendilerini daha 
fazla tehdide maruz hissetmiş
ler, sulhu korumak ve istiklal
lerini muhafaza etmek maksa
diyle mıntaka paktları, hatta 
hususi paktlar akdetmişlerdir. 

Bunların hepsi, Milletler cemi
yeti paktını kifayetsiz görülen 
noktalarmda takviyeye matuf
tur. Hepsi Milletler cemi· 
yeti prensibine muvafık kal
dıkça ve onun kadrosu için· 
de bulundukça sulha hizmet 
eder. Fransanın küçük dev
letlerle yaptığı paktlar, küçük 
antant, Balkan antantı pakt
ları, Fransız - Sovyet paktı 
bu eserin kıymetini gösterir. 

Bu paktlar elzemdi, zira bü
tün milletlerin bunlara iştirak 
lüzumuna kani olmalarını bek
lemeğe imkan yoktur. Zaman 

Eğer sen aşkımı kabul etmez 
de yüzgeri bunu çevirmek is
tersen .• 

- Ne olabilir, Rüstem bey .• 
- Hiçbir şey olmaz Semi-

Han.. Ben kalbimdeki biricik 
gizliliği sana ifşa ettikten ve 
onun kabul edilmediğini gör
dükten sonra.. Senin yıkandı
ğın sularda nasibimi ararım .. 

Asyalı kız. nasıl cevap ve
recegını düşünürken atmın 

büsbütün durakladığının farkma 
varmamıştı bile .. Yanı başında, 
mevzun endamiyle kalbinde 
fırtmalar koparan erkeğin sağ 
bileğini yakaladı. Bu sırada, 
Semi·Han'ın omuzlarını örten 

.ayı postekisi yerlere düşmüştü. ... ,, 
T o - po h:ın Türk ülkesine 

hakan olunca bütün Çinde bu 
hadise mühimsenmiş ve her yer
de bayram yapılmıştır. Rorua 
imparatorluğu payıtahtında da 
bu münasebetle bir resmi ka
bul yapılmış ve Türk hakanlı
j{ııwı ilk elı;isi imparatorun hu-

2 KAnunueYYe ı ıssa 

ıykusuı bir gece takip eder. Her şey fen3 görünür. insan huysuzl01nır 
llcdcrlcnir w hiç bir şeyden memnun olmaL Her muvallakiyefin ilk $1;. 
ları dinlennriş bir vücut ve dinlenmiş sinirlerdir. Eger sinirli lseniı. 

Bromural ·Knoıı. komprimeleri 
sizi kurtanr. 

Mliseltkindir ve uykuyu temin eder ve hiç bir zararı yoktur, büt&a 
dünya tanır. 

10 vır: 20 komprlıntyl ha•I tUp
trrdt ttunckrdc rtçtıc ile ı:uııır, 

Knoll A.-0., kimyevi maddeler fabrikaları, Ludwİishafen •JRhilL 

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Leh ordusunu takviye için 

1

Fransa Modern silahlar 
vernıeyi taahhüt etti 

Bu hususta bir anlaşma yapıldı 
Paris, 1 ( Ö.R ) - Lehistan 

Başkumandanı General Rydz 
Smiglinin Parisi ziyareti esna-
11nda Lebistanla Fransa ara
sında, yalnız siyasal ve askeri 
değil, ayni zamanda ekono
mik ve finansal münase
betleri sıklaştırmak için bir 
mukavele tas 1ağı hazırlan

mıştı. Nitekim, Lehistanın her 
hangi bir taarruza müessir şe
kilde mukavemet edebilmesi 
için Leh ordusunu modern ordu
lara mutlak lüzumlu olan bü

tün vasıtalarla techiz etmek 
zarureti görülmüş ve bu mak

satla Fransanın Lehistana mü
him krediler vermesi kararlaş
tırılmıştı. 

Fransa ticaret na:ı:ırı Paul 
Bastid'in Varşova seyahati sı

rasında Fransız nazırı Leh hü-
•••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••• 
isticali emreder. Ancak yeter 
ki bütün milletler, muayyen 

taahhütleri yükleomeğe karar 
verdıkleri takdirde, bunlara 
iştirak edebileceklerine emin 
olsunlar. 

Paris, 1 (Ô.R)-Fransı:ı: Ce
miyeti akvama müzaheret ce
miyetleri birliğinde söylediği 

nutukta Boncour demiştir ki : 
" Fransız dıplomasisi pakt 

siyasetinde çok iyi hareket 
etmiştir. Bunlar Küçük antant 
paktları, bir taraftan tecavüze 
uğramakla beraber kefillerin
den hiçolmazsa biri nazarında 
kıymetini muhafaza eden Lo
karno paktı, Fransa - Rusya 
paktı, Balkan paktı, Boğazlar 
mukavelesi bu sulh pliinmın 

kıymetini göstermektedir. 

zuruna kabul edilerek beyanı 
tebrikatta bulunulmuştur. 

Çinde, korkak bir kadın gi
bi saklanan Çeo imparatoru, 
yeni Türk hakanıoın gözüne 
girmek için kendisine her yıl 
yüz bin top ipek göndermiye 

mecbur oluyor, ayrıca her fır
satta bir çok hediyeler gönde
riyordu. Çeo'ların paytahtında 
bulunan Türkler büyük bir 
hürmet görüyor ve her dürlü 
mükellefiyetten muaf tutulu
yordu. Çeo imparatoru, sarayın 
en ileri gelen prenslerinden 
birini To-Po ban'ın nezdine 
göndererek tebriklerini bildir
miş ve dostane münasebetlerin 
temadisini hassaten rica et
miştir. 

Bu vaziyet o kadar şümullen
mişti ki, To· Po han, ümerasına 
T çi ve Çeo imparatorlarından 
bahsederken: 

-" Oğullarım bana fevka
lade itaat ediyorlar, kendilerin
den memnunum." 

Diyordu. lıte bu sırada idi ki, 

kümetini idare edenlerle bu 
anlaşmayı tamamlıyan ticaret 
düzenleri kurmuş ve bir Fran
sız ticaret heyeti de Lehistanı 
ziyaret etmişti. 

Dün Lehistan sefiri Ke Dor
seye giderek Yvon Delboala 

bütün bu anlaşmaların tatbik 
şekillerini tayin eden mektup

lar teati etmiştir. Bunlar bil
hassa eylul aymda yapılan 

finansal anlaşmaya aittir. Bu 
münasebetle Fransa hariciye 

nazırı, Leh sefirinin muvafa· 
katiyle, matbuata aşağıdaki 
tebliği vermiştir: 

"Lehistan ve Fransa arasın
daki münasebetlerin harikası 

olan samimiyet ve inanlı iş 

beraberliği havası içinde Pa

risde devam eden müza
kereler bir anlaşma ile ne
ticelenmiştir. Bu müzakere
ler general Rydz Smiglinin 
Parisi ziyareti esnasında Kam
boullet'de yapılan finansal an

laşmaya ait ba:ı:ı noktalarır. 

tayini ve tatbik usulünün tas
rihi maksadiyle yapılmıştır. 

Elde edilen anlaşma dün Le
histan sefiriyle hariciye nazırı 
Yvon Delbos arasında taati 
edilen mektuplarda tasrih 
edilmiştir. 

Paris, 1 ( Ô.R) - Başvekil 
Blum, ticaret nazırı Bastid'le 6 
ilkkanunda Belgrada yapacağı 
seyahat ve bu ziyaret esnasın
da yapılacak bazı anlaşmalar 

hakkmda görüşmüştür. 
Bastid'in bu ziyaretini Anka

raya kadar uzatması da muh
temeldir. 

Asyada Türkler arasında dini 
bir inkılap oldu. To-po han, 
ecdadmın dini olan Natürizmi 
terkederek Bodi mezhebine 
sülük etmiştir. Hakanı, hu mez
hebe girmeğe teşvik eden, 
Hoei·Lin isminde bir rahipti. 

To-po han için bu m thiı 
bir hata idi. O derecede bü
yük bir hata ki milliyetini dine 
ilet edecek kadar ileri gitmiş 
ve Türkler arasında nifak çık
masına sebebiyet vermişti. 

Bununla beraber akmcılar, 

din ve siyaset işlerine karış

mıya hahişker değildiler.Semi· 
Han, din işleri ne olursa olsun 
akıncı 'arın memleket bütünlü· 
ğünden başka işlerle uğraşma· 
smı menetmişti. Memlı:ket için
de çıkan iğtişaş l?'enişlemek 
istidadını gö~terince Semi-Han, 
gök Türk Hakanını ziyaret 
etti. T opo Han akıncıların 
Boda dinine girmelerini teklif 
edince Semi - Han ayai'a kalk· 
mış ve: 

- Biimedi-
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Harp f acialarınıAmerikadan uzak tutmak istiyoruz 
Fakat öyle suçlu milletler var ki, tahrip 

vasıtalarını kullanacakları günü bekliyorlar 
Paris, ı (Ö.R) _ Günün en . - . . .· . ekonomik istikrar için faydalı 

mühim hadisesi Rio de janeiro · · • yeni bir anlaşma için prensip 
Pan Amerikan konferansını itibarile U)uşmuşlardır. Bu an-
açarken Cumhur reisi Roose- !aşma harp borçlannın tediyesi 
veltin söylediği nutuktur. Bu için yeni bir formüle aittir. 
konferansın gayesi yeni dünya Fransız başvekaleti ve hari-
milletleri arasında harbı imkan- ciye nezareti bu haber hak-
sız kılmaktır. Cenevrenin rakibi kında çok ketumiyet muhafaza 
olarak Amerika milletleri için ediyorlar. Şüphesizdir ki harp 
yeni bir Mılletler cemiyeti im- borçları müzakeresine yeniden 
rulması düşünülüyor değildir. başlanması için müsait bir hava 
Ancak, Milletler cemiyeti ru- hasıl olmuştur. Fakat bu sırada 
huna muvafık olarak, sulhun Roosevelt ve Hull Vaşingtonda 
muhafazası için müessir bir değillerdir ve ancak ] 5 llk-
vasıta olduğu kabul edilen ge- kanı.ında avdet edeceklerdir. 
niş bir mıntaka antantı için Bu müddet zarfında derin hiç-
çalışılmaktadır. bir müzakere yapılamaz ve 

Rooseveltin "Paris - soir,. ga- 15 llkkanun vadesi hakkında 
zetesi tarafından metni neşre• Amerıka Cumhurreisl RazveU'in neş'eli fJv hail bir hal sureti hatıra 2elemez. 
dilen nutku çok derin tesirler arttınr. Yani milletlerin refah 1 ferdasında bu nutkun bütün Diğer taraftan harp borçları 
yapacak mahiyettedir. Bu nu- ve saadeti için elzem olan un- dlinyada çok derin akisler meselesini Amerika hükümetile 
tukta birleşik Amerika devlet surlardan hiçbirini temin ede- uyandıracağı şimdiden tahmin bizzat müzakere etmek üzere 
reisi sulhun yalnız Amerika mez. edilmektedir. Leon Blumun Amerikaya gi-
kıt'asında değil, bütün dünya- SUÇLU MiLLETLER FAYDALI BiR ANLAŞMA deceği hakkında Amerikadan 
da emniyet altına alınması za- Biliyoruz, öyle suçlu milletler Paris 1 ( Ö R ) - Fransa gelen haberlerin doğru olma-
ruretini göstermiş, diktatörlük var ki topladıkları tahrip va- ve Amerika dünya sulhu ve dığı Parisden bildirilmei<tedir. 
ve ekonomik otarşi siyasetle- sıtalarını komşularına karşı 
rini dünyanın sükun ve istira- kullanacakları günü bekliyor-
hatine karşı en vahim bir leh- !ar. Amerika böyle bir harbe 
lüke olarak itham eylemiştir. sürüklenmese bile bundan mü-

Amerika kıt' asında sulh ve teessir olacaktır. Büyük bir 
sükunun daimi olması meselesile harp deliliği bizim kendi refa-
meşgul olduktan sonra Roose- hımızı tehdit eder, 
velt demiştir ki: Roosevelt ekonomik otarşi 

GA YRETLERIMIZIN ESASI ve harp ekonomisi aleyhinde 
- "Bütün gayretlerimiz, har- en şiddetli bir ithamda bu-

bın facialarını bu kıt' adan uzak lunduktan sonra şunları ilave 
tutmağa matuftur. Ben şuna etmiştir: 
ç'>k derin surette kaniim ki 
bütün milletler birbirile sulh 
halinde yaşamak isterler. Fakat 
eski harp sebeplerine yeni 
taassuplardan doğan sebepler 
katılmıştır. Bazı hükümet:er, 
haksızlıkları ve müsavatsızlık
ları akıl ve idrakle değil, harple 
ortadan kaldırmak ve tashih 
etmek iddiasında bulunuyorlar. 
Bazı milletler yeni mahreçler 
bulmak İçin fütuhat yapmak 
lazım geldiğini ileri sürüyorlar. 
Bu maksatla her tarafta silah
lar toplanıyor, Bu temayi\Uer 
devletleri birbiriyle anlaş
maktan menediyor. Bu iyi 
bir iş değildir. Devamlı hiç
bir şey yaratamaz. Zira bu 

, usul ne müstehliklerin sa
yısını çoğaltır, ne de istihsali 

HARP iHTiYACI 
DUYANLAR 

Harp ihtiyacını ilan eden 
milletlerin kendi kabukları 

içine çekilmiı olmaları bir te
sadüf eseri değildir. Bu mem• 
leketlerin demokrasi fikirlerin-
den uıaklaşmalan da bir tesa• 
düf eseri değildir • Tesli
hat yarışını icad ed~n memle· 
ketlerin harp fikrini beslemeleri 
bir tesadüf eseri değildir. 
Mevcudiyetimizi muhafaza in
siyakına muhalif olan böyle 
bir vaziyeti biz kabul ede-
meyiz. 

Roosevelt nihayet bütün dün
yanın en büyük ümidi olarak 
baki kalan demokrasiyi medhü 
sena ederek sözünü bitirmiştir. 

Alman - Japon anlaşmasının 

Yazan : Tok Dil Tefrika No: so 

- Bırak! dedi! Ben söyliye· 
yim, hayatımı bağışlayın. 

Kara Ali öfkelenmişti, hoca
nın ağzına bir tekme savurdu: 

- Senin ağzını cinlerin bal
mumuyle mühürlemişler, ben 
senin ağzına kurşun döküp az
railin mührünü basmak emrini 
aldım, sen sllylemel sen dur! 
dedi. 

- Hayır, hayır! Hayır! Ha· 
yır .. Hepsini ben söyliyeceğim, 
bırakın allab aıkına, istemem, 
ağzıma kurıun dlSkmeyin, ben 
hata ettim, klhyamın dediği 
yerle den baıka yerlerde hazi
nelerim var, Allah •ıkına ca-

na gelen cinciyi ocağın karşı
sına diz çöktürdüler, kahyasını 
da yanına getirdiler, kahyası 
ve hoca; cellatların korkunç 
palalarına, korkunç satırlarına, 
korkunç tehditlerine ve ocakta 
kaynıyan kurşun çanağına baka 
baka hepsini açtılar, döktüler, 
cinci; bir devlet hazinesi olan 
bütün giıli hazinelerini ifıa 
etti ... 

Cinci hocanın itirazları ara
ıında yutgunmalar, tereddütler 
gören cellat Kara Ali, yumuşak 
bir seıle eline kepçe alıp, bir 
elinde kı::gın demirle ocağa 
saldırarak: 

- Sultanım! Bu tedarikler 

Kral Jorj'un teveccühleri 

Yunan kralı Yavuzda 
bir saat kaldılar 

Yavuz sübaylarına iltifatta bulundular 
lstanbul 1 ( Yeni Asır ) -

Atinadan bildiriliyor : 
Kral Jorj, yanında Veliahd 

prens Pol ve yaverleri olduğu 
halde bugün Yavuzu ziyaret 
etmiştir. 

Kralın bu ziyaretini haber 
alan halk, rıhtımda toplanmış 
ve kral tam saat 11,50 de 
Türk - Yunan bayraklariyle 
süslenen iskeleden bir istim· 
bota binerek Yavuza gitmiştir. 

Kral, Yavuzun iskelesinde 
Amiral Şükrü Okan ve do· 
nanma erkanı tarafından istik
hal olunmuş ve Yavı zla Ave
roftan atılan yirmi bir pare 
topla selamlanmıştır, Bu sırada 
Yavuzun bandosu da Yunan 
istiklal marşını çalıyordu. 

Kral, Yavııza çıktıktan sonra 

dedikçe söyletti, merdiven alt
larında, kuyu kenarlarında, 

ağaç diplerinde ne kadar gö· 
mülü paraları varsa; Kara Ali
nin yanında gelen bir katip 
defterine kaydetti .. 

•*• 
Cinci hocanın evinden on 

iki büyük güğüm çil akçe, yet
miş bin kuruşluk para, kasa
larla bir nevi Mısır akçesi çı
kardılar. Götürüp sadrazamın 
emrinde devlet hazine~ine yer
leştirdiler. Mısır akçeleri teda
vüle çıkınca: 

- Cincinin parası! diye bir 
itibar kazanıp, sihirli sayılarak 
saklandı. 

Cinci hoca beş yüz akçe, 
kahyası Nurullah iki yüz akce 
tayinle barınıp, genişlerken, al
dıkları tayinleri hor görüp rüş
vetlere garkolan ikisini de eb
rim Mirlivalığı -1diy'.e Mısıra 
doğru çıkardılar ... 

• • • 

güvertede kendisini selamlıyan 
askeri teftiş etmiş ve Yavuz 
sübaylarınm ayrı ayrı ellerini 
sıkarak iltifatta bulunmuştur. 

Kral, bir müddet amirallık 
salonunda istirahatten sonra 
amiral ve Yavuz erkanile ge
miyi gezmiştir. 

Bundan sonra güvertede, mü
rettebat tarafından yapılan 
milli oyunları seyreden Kral, 
donanmamız hakkında takdir· 
lerini beyan etmişler ve ami
ralımıza teveccühte bulunarak, 
ayni merasimle Yavuzdan ay
rılmışlardır. 

Is tan bul, 1 ( Yeni Asır ) -
Amiral Şükrü Ckan bugün 
Yavuzda Yunan donanması er
kanına bir öğle ziyafeti ver
miştir. 

nın kapısı da horasanla örülüp 
kırılması, yıkılması, çıkılması 
müşkül bir seddi Çin haline 
gelince, kendini odanın bir la· 
rafına atıp, yastıklara kapa
narak: 

- Ben padişah değil ıııiyim? 
Bana niçin bu hal reva görüldü, 
ne oldum? diye hüngür hüngür, 
ağlamağa koyuldu. Yanına bı
rakılan iki cariye de hapsol
malarının acılarını, bu sakalı 
inci dizili rski padişahla birlik 
yastıklara kapanıp beraber ağ
lamakla, elemini arttırdılar .. 
Deli lbrabim ağladı, cariyeler 
ağladı, deli lbrahim, iki cari
yeye sarıldı, göğsüne bastı ağ
ladı. Cariyeler deli lbrahimin 
göğsüne sokulup ağladılar, ha 
bre! ağladılar .. 

Gece oldu, uyku zamanı gel
di, iki taraflı cariyeler deli Ib
rahimi ortaya aldılar, yorgun 
bir uykuya daldılar, birkaç 
saatlık uykunun arkasından 
kalktılar, Jeli lbrahim kapıya 

• 
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Muharrir arkadaşımızın sö
züdür : " Dünyadaki bütün sos
yalistler ve komünistler Madri
din, bütün nasyonalistler Bur
gosun kazanmasını isterler. Po
litika ve ideoloji olarak bunun 
aksine tek bir misal, tek bir 
delil getirmeğe imkan yoktur.,. 

" Dünyadaki bütün ... ,., " tek 
bir misal ... ,,. " tek bir delil.. .. 
gibi tamimler Türkçemize has 
kusurlardandır. Fakat hadisenin 
gerçekten böyle olduğunu ka
bul edelim. Türkiyede Madrid
ci, Burgosçu diye iki cepheye 
bölünüp karşı karşıya maske 
mi atışacağız? 

ispanyada ne görüyoruz? So
kak sokak, ev ev, hatta oda 
oda bir harp! Böyle bir harpta 
hücum edenler veya müdafaa 
edenler, velev bir kısmı bir fi
kir, bir kısmı ihtiras uğruna, 
fakat hepsi kahramanca çar
pışmaktadır!ar. Alkazar ve 
Madrid, birisi isyan edenler, 
diğeri hükümetçiler hesabına 
birer destandırlar. ispanyada 
Berlin • Roma ile Moskova -
Paris arasında bir menfaat 
maçı değil, eski din harplerine 
ben:ıer, bir taassup cihadı ol
maktadır. Bu, ayrı bir mesele
dir. 

Biz 7ürkler lspanyol mille
tini tanırız. O hangi rejime 
karar verirse, onun hükümeti 
ile münasebette bulunuruz. Bu
gün elçimiz Madriddedir: Mek
tuplarımızda ancak bu adresi 
kullanabiliriz. Bu dıı, ikinci bir 
meseledir. 

Fakat dünyada ne görüyo-

ruz? Nasyonalistlerin vasıfları
nı bildiğimiz büyük bir kısmı 
ile, Milletler Cemiyetinde kol
lektif emniyet davasını gütmek 
ne kadar imkansızsa, sosyalist 
veya sosyalist - gayri demok
rasiler, hatta diktatoryalarla 
barışçılık edebilmek o kadaı 
imkanlıdır. 

imdi biz Türk nasyonalistleri, 
barışçıyız. Hiçbir milletin re
jim kavgasına karışmayız: Fa
kat harp fikrini reddeden ik
tidarların başla bulunmasından 
memnun oluruz. Komünist 
Rusya b•zim müttefikimiz· 
dir: Biri Lcninist, biri Ke· 
malist işte iki barışçı ikti
dar! Komonizmle nasyonalizm 
arasında işte bir sarsılmaz 

dostluk! 
Fakat bizim nasyonalizmimiz, 

hiçbir faşizme benzemez; biz 
hürriyetçileriz. Harp düşman

larıyız. 

Yarın ispanya bir Franko 
fa~izmi, arkasından, gene bir
çoklarının ter~enni ettiği üzere, 
Fransa bir sağ otoritesi kura
cak olursa, yine hiç kimsenin 
işine karışmayız: fakat sulh 
prensibinin bu sürgün avında 
akıbeti ne olacağını epey düşü
nürüz. 

Hiçbir tarafta, hiçbir türlü 
müdahale cephesine katılmış 

değiliz. Sade barış cephesin
ıleniz. Ancak karşımıza değil, 

yanımıza yeni kuvvetler ararız. 
ispanya bir Akdeniz devi:· 

tidir. 
Sarih değil miyiz?. 

F"atay 

Balıkçılık kongresi açıldı 

Iktısat Vekili Celal Ba
yar bir nutuk söyledi. 

1 

Büyüklerimize kongrenin tazinıi bildirildi 
Ankara, 1 (A.A) - Balıkçılık umumi katip ve katipleri se-

kongresi bugün lktısat Vekili çilerek teknik ve teşkilat en- · 
Celal Bayarın bir nutku ile cümenleri ayrılmış ve rapor 
acılmıştır. Balıkçı murahhasla- okunmuştur. 

riyle mütahassıslarının ve sün
gercilerinin iştirak ettikleri kon
grenin bu toplantısında say
lavlar, Milli müdafaa, Maliye, 
gümrük ve inhisarlar, ziraat, 
sıhhat ve içtimai muavenet ve· 
kaletleri ve iş, Ziraat ve Sü
ınerbank mümessilleri ve 
iktısat vekaletile alakadar dai
releri reisleri de bulunmakta 
idiler. 

Celal Bayarın açılış nutkun
dan sonra kongre reis vekilleri 

pıyı yumrukladı, bağırdı, ça
ğırdı, cariyeler ne kadar teı
kin etseler de kar etmedi.. 

Her tarafta icraat yarıyarıya 
tamamlandığı ve deli Sultanın 

hapsolunduğu gunun ikinci 
günü gece, deli Sultanın gö
züne uyku girmedi, o artık ola
bildiğinl" olmuf, aklı zıvanasın
dan tamamen çıkmıf, ne ya
nındaki dılberim kadınları ta
nıyor, ne de kendini tanıyordu. 

Cariyelerin teskini beyhude 
idi. Zavallıyı, ynmrukladığı ka
pıdan kollarına yapışarak geri 
çekiyorlar, yatağına atıyorlardı: 

- Eyi olur Sultanım, merak 
etme! Sizin gibi nicelerinin ba
şına gelmiştir. Siz bile birçok 
hapis çillesi çektikten sonra 
de'Vlet batınıza kondu! 

Diye teselli edij'orlardı, ama, 
bu zavallının bu teıkinlere 
itaatı ancak beş on dakikalık 
yorgunluk içerisinde oluyor ve 
etrafı tanımadan dinlendikten 
sonra yine kapıya atılıyordu: 

re hainler! ca-

Bundan sonra kongre cum
hurreisi Atatürke, B. M. Mec
lisi reisi Abdülhalik Rl"nda ve 
Başvekil ismet lnönüne heyeti 
umumiyenin tazimlerinin arzını 
karar altına almıştır. 

Kongre müteakip toplantı
sını encümenler mesaisinin 
neticesinde yapacaktır. Encü
menler bugün öğleden sonra 
kendilerine tevdi edilmiş bulu• 
nan meseleler üzerinde çalış
malarına başlıımışlardır. 

nıma mı kastettiniz, yazık de· 
ğil mi bana, bacak kadar ço
cuk padişah olur mul Abhhl 
Ahh! Açın kapıyı, tahtıma çı
kayım! Bacak kadar çocuğu 
değil, siz veziri padişah ede
ceksiniz, vezirden padişah olur 
mu! A~ın kapıyı! Bre hainleri 
Bre yedikleri gözlerine dura
sılar açın kapıyı.. Tahtın üs
tünde fareler geziyor. Bu de
lik sıçan deliği, koparın şun

ları! .. diye delicesine bağırıyor, 
.sayıklıyordu .. 

Üçüncü gece idi.. Eski Sul
tan deli lbrahimin; sarayın 

gece ıssızhğını bozan yorgun 
ve matemli feryadı, sarayııa 

içinde ve bulunduğu muhitte 
sabahlara kadar acı acı çınladı. 
De1i lbrahimin hapsolduiu oda
nın yanlarında ve onun aşağı
sında, yukarısında yatan ende· 
run adamları; gecenin ıssız va· 
kıtlarınd" bile susmıyan bu acı 
feryatla bizar olmuşlar, uyku
larını kaybetmitlerdi. 

- rmm rıtrrrk 
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Balı <çılığın inkişafı iç·n Bitişik iki kardeşten biri öldü Bir kadın 
Cid T,. himaye tedbi leri Diğerini kurtarmak için 
alınması icap ediyor ameliyat yapıldı 

bir Müstehcen 
mektup göndermiş ... 

Halkımız az balık yeyor, ihracat 
imkanı da henüz yoktur 

Dün Ankarada açılan balık· l değer derecede azalmış olması 
,ılık koogresİne iştirak eden itibariyle, ticaret işinde mev• 
lzmir murahhasları lzmir balık- kiini kaybetmiştir. Mıntakamız-
çıhğı hakkında şu noktalar da bu maksada mahsus hiçbir 
üzerinde duracaklardır: sınai teşekkül mevcud olmadı· 

1 - Balık avlanma ve bu ğına göre sanayi yolunda da 
zengin maddelerin korunması yeri yoktur. 
hakkında mevcut kanun, nizam Körfez babkçılarmın serma-
ve talimatnameler, bal ve vazi- yesizliği vesaitin tam ve fenne 
yetine uygun bazı tadiller gör· uygun olmaması şimdiki halde 
düğü takdirde maksadı temin haric~ balık ihracının bahse 
eder. mevzu teşkil edemiyeceğini 

Satışa cıkan balıklar 

2 - Zengin ve mühim vari· gösteriyor. Nitekim, İtalya 
dat membalarından olan bu iş fabrikaları tarafından ofis de-
üzerinde senelerdenberi hiçbir !aletiyle ltörfezimiz balıkçı-

lar cemiyetine ton balığı 
etüt yapılmaması, kanun, ni- için mesbuk bir müracaate ce• 
zam ve talimatnamelerin tatbik miyet; avans verildiği takdirde 
sahasında bariz bir gevşeklik bu işe girişebileceğini bildir-
gösterilmesi, bu iş alakadaranı mesi üzerine fabrikalar bu ta-
hiç bir takayyüde tabi tutulma- leplerinden satfınazar etmişler, 
ması, diledikleri şekil ve ve- bu suretle gerek lzmir balıkçı· 
saitle ve nesli kurutucu aletler ları, gerekse memleket mühim 
kullanmalarına müsamaha edil- bir iş kaçırmıştır. Çünkü kör-

f fezimizde Ton balığı avlıyan 
miş olması, dalyanların enne ne vasıta, ne de bir teşkilit 
uygun yapılmaıoası, kör- vardır. 
fezin iç ve dışında mev- Gırgır ismi verilen bu alet 
cud ve balık nesline bir çok takriben 6 bin lira kıymetin· 
zararlar veren deniz canavar· dedir. Halbu\(i bugün körfez 
larının başı boş bırakılıp im- balıkçıları içinde bu işi başara-
hası cihetine gidilmemesi. cak bir sermayedar yoktur. Bu 

3- lzmir körfez balıkçıları- ilet mevcud olduğu takdirde 
mn bugüne kadar hiç bir yer- körfezimiz bize senede asgari 
den müzaheret ve yardım gör- bir milyon kilo ton balığı temin 
memiş olması, tuttukları balık- kabiliyetindedir. Balıkçılık ba-

kımından büyük bir servet ya
tan ucuz fiatlerle elden çıkar-

ta~ı olan lzmir kbrfezinin ihya 
mak zaruretinde kalmış olma- ve inkişafı için : 
ları ecnebi memleketlerine ih· A - Körfez balıklarının bi· 
rncat yapmak kabiliyetlerini aman düşmanı olan köpek ba-
kaybetmiş bulunmaları sebep- lıklarına karşı esaslı tedbirler 
leri tahtında mevcud vesaiti ittihaz ve sureti kat'iyede imha 
koruyamamak imkansızlığı kar- edi!meleri. 
şısmda bir çok balık tutma B - Sığ suları tarıyan ve 
alatının elden çıkmasına saik yumurtalara varmcıya kadar 

ufak balıkları öldüren gargı 
olmuş ve bu yüzden de balık ağlarının sureti kat'iyede kul-
saydı ölçüsü eski senelere na- fandırılmaması. 
zar an }'üzde 65 nisbetinde bir C - Yarım kulaçtan on ku· 
noksanlık arzetmiştir. Jaç derinliklere lcadar nüfuz 

4 - lzmir körfezinde çalı· eden ve sn dahilinde bomba 
şan sekiz yüzü mütecaviz ba· patlamasını andıran ve deniz-
lıkı;ının büyük külfetlerle elde cilerce gobut tabir edilen ale· 
ettikleri balıkların temin ettiği tin gürültüsünü hafifletmek 
kazancın, kendilerine katıksız için üst kısımlarına delikler 

açtırılması, aksi halde kulJan-
bir ekmek parasıoa inhisar dırılmamıssı. 
etmesi, bu işe hasrı vücut eden D _ Dalyanları çeviren kar• 

Sempıicyo ya~ayacak mı bilinemez 

Lui(o ve SemplİCJ'O ayni yatakta J'aıı/anndaki kadm/ar karılatıdır . 
Nevyot k (lkinciteşrin)- Lu- devam etti. Şimdilik amehyat 

do ve Semplicyo adlı bitişik bitmiş ve Semplicyonun hayatı 
kardeşlerden Lucyo Godino kurtarılmış sayılmakta ise de 
zatürreeden ölmüştür. Bu ölüm ruhi darbeden korkulmaktadır. 
hadisesi vulrnbulduğu sırada İlk ameliyat teknik bakımdan 
iki kardeş odalarında yalnızdı- iki vücudun ayrılmasından iba-
lar. Semplicyo kardeşinin so- retti. 
w •• d d duymaz guyan vucu unu uyar Şuarsı şayanı kayıttır ki 
kendi damarlarındaki kanın da Luicyo He Semplicyo amudi fı-
çekilmeğe başladığım hisseder karide birleşmiş bulunuyorlar-
gibi olmuş ve feryadı basmıştır. dı. Kalın barsaklardan üçün-
Veziyet nazikti. Kaybedilecek cüsü iki kardeşte müşterekti. 
bir dakika bile yoklu. Doktorlar Ayrılma Semplicyo için acısız 
derhal toplanarak ameliyata oldu. Zira ölünün vücudu üze-
karar verdiler. Maamafih hepsi rinde tatbik edildi. Fakat sun'i 
ameliyatın neticesi kakkmda bir rektum ( üçüncü kalın bar-
bedbindirJer. İlk ameliyat 45 sağı ) yapmak için ikinci bir 
dakika sürdü. ikincisi iki saat ameliyat daha yapıldı. 

Horty 
Peşteye döndü 

- Baştara/t 1 inci salıi/ede -
niyetle müşahede etmişler ve 
avni zamanda istikbalde de 
bu gibi konuşmalarda bulun• 
mayı ve iki memleket arasında 
daha sıkı münasebetler idame 
etmeyi kararlaştırmışlardır. 

Viyana, 1 ( Ö.R) - Gaze· 
teler, Macar krallık naibi ami
ral Hor!y'nin Viyana ziyare• 
tinin vesile olduğu Avusturya, 
Macar dostluk tezahüratının 
münhasıran sulhsever bir ma
hiyette olduğunu kaydediyor
lar. Macar revizyonizminincien 
" muahedelerin yeniden ted
kikinden ,, bahseden hiçbir 

ltalyada 
askerıik işleri 

Roma, 1 (AA) - Neşredi
len bir kararname 1914 esnan 
erl.>abından olan bütün tayya· 
recilerin iş'arı ahire değin silah 
altında kalmalarını natık bu
lunmaktadır. 

1914 Esnan erbabı 1935 se· 
nesinde silah altına alınmış 
olup 30 Sonteşrin 1936 - da 
terhis edilmeleri icabetmekte 
idi. 

Amerikada 
Vaşington, 1 (A.A) - Al

man sefarethanesi önünde na
zizm aleyhinde yapılmış olan 
bir nümayiş dolayısile 50 kişi 
tevkif edilmiştir. 

Yıllardanberi sulhceza mah
kemesinde muhakemeleri de
vam eden ve haddizatinde bir 
incir çekirdeğini bile do!dur
mıyan, fakat her duruşmada 
türlü türlü safhalar arzeden 
Jülyet Kohen ve Eskinaıi ara· 
sındaki hakaretten doğan da
vanın son vaziyete göre neti
ce~eneceği ümit edilirken, dün 
yapılan bir duruşmada mesele 
had bir devreye girmiş ve ye
ni yeni meseleler tekrar baş 
göstermiştir. 

Jülyet Kohenin vekaletini 
kabul eden bir avukatın veka
letten istifa etmesi ve matma

zelin hukulrnnu müdafaa 
etmek Üzf':re ikinci bir avuka
tın baro tarafından intihap ve 
tayin edilcre'· bu müzmin dava
ya nihayet verilmesi arzu edi
lirken Jülyet Kohen tarafından 
yazıldığı iddia edilen Fransız

ca yazıh bir mektubun noterlik
ten tasdildi tercemesinin mahi
yeti davanın biraz daha uza
masına sebep olmuştur. 

Çünkü Jü yet Kohen tara
fından Eskinaziye yazıldığı jd
dia edilen ü; numaralı mektu
bun musaddak tercemesi çok 
müstehcendir. 

jak Eskinazi asabiyet içinde 
sözüne devamla: 

- Bay hakim, bu yazılar, 
tamamen hakareti mutazam
mındır. Ba husus sırf benim 
için hiç tanımadığı bir mada-
ma, yanında bulunmaklığım se
bebiyle yüzüne tükürerek ha
karet etmiş ve bu suçundan 
dolayı üç gün hapse mahkum 
olmuştur .. işle bu Jülyet Ko
hen; yalnız benim değil, her
kesin öğrenebildiği böyle bir 
Jülyettir. Dedi .. 

Hakim Naci Erel suçluya 
sordu: 

- Söylediklerini 
değil mi? 

işittiniz 

- No mösyö leprezidan. 
Hakim, Jülyetin vekiline hi

taben: 
- Ne buyuracaksımz efen

dim? 
- Mesele ma!um.. Dosyalar 

çok ve uzun.. Bunları tedkik 
etmek için vakıt lazım.. Mü
saade istiyorum .. 

Hakim: suçlu vekilinin bu 
isteğini kabul etti ve muhake
meyi başka bir güne talik 
eyledi. 

gazete yoktur. Yarı resmi 
" Wiener Tageblat ,, sadece 
" doğru bir davanın ,, zaferi 
için platonik temennilerde bu
lunuyorsa da bu davanın ne 
olduğunu tasrih etmemektedir. 

, .... SOBA 

Yine yarı resmi '1Reichspost,, 
gazetesi ise bugün tarih cere
yanlarını tersine çevirmek dü· 
şüncesinin akla gelemiyeceğini 

Yeni Çeşitler Geldi 
Her türlü maden kömürü ve odun yakmağa müsait her 

büyüklükte sobaluımız gelmiştir. Mevcudumuz kalmadığı 
için gelecekten almak üıere isimlerini yazdıran lzmir ve 
taşra müşterilerimhdn ht!men müracaatları. 

Soba tedarik etmek isteyenlerin de müessesemize baş vur· 
malan rica olunur. 

ADRES : Ahn~et Buldanho§lu : Gazi Bulvarı 
Telefon: 3991 Telgraf adrasl : Ehem 

1-3 s 7 
f 

Zayi 
lzmir ithalat Gümrüğü Mü· 

dürlüğünden 17-8-936 gunu 
almış olduğum 270517 numa· 
rah 20 Jiralık bir adet vezne 
makbuzunu zayi eyledim. Ye
nis\ni alacağımdan eskisinin 
hükmü olmadığı iJan olunur. 

Keçeciler caddesinde 
44 numaralı eşya de

posu sahibi 
CAFER 

1405 [2291] 
"!EICl!2Z:!Z~:z\!C'Ju.ı31.'!cm!llSZ• 

Dr. BAYTAR 

auf Tolunay 
Beygir, Kedi, Köpek iç has

talıldarı tedav:cisi 
Karataş Tramvay cad8esi 

karakol yakınında No. 248-1 
13-13 (2118) 

1 
rTAT O EL 

Adres - Beyler Numan 
zade sokağı Ahenk mat-

yanında. 
Numara:23 

Telefon : 3434 N 
1 {229) 
C7J..7..z7/.zz;'?n';7..72ZZZZ 7.7.ZZT...LZ:. 

~ 

Hususi mua im 
ilk ve orta okul talebele

rine hususi dersler vermek
tedir. Jstiyenlerin hergün sa· 
at 16 - 18 e kadar Yeni Asır 
idarehanesine müracaatları. 

3 - 13 H 3 
~mms~mımmc:~ı:zmraısc~ 

lzmir Belediyesinden: 
1 - Bahribaba tramvay cad

desinde Sahilpark gazinosunun 
iki sene müddetle kirası Baş
katibliktcki şartoame veçbile 
4-12-1936 cuma ,\?Ünü saat on
altıda açık arbrma ile ihale 
edilecektir. Senelik kira bedeli 
muhammeni ikibin yüzaltmış be§ 
liradır. iştirak için üçyüz yirmi 
beş liralık muvakkat teminat 
makbuzu veya banka teminat 
mektubu ile söylenen gün ve 
saatte encümene gelinir. 

2 - Senelik kirası kırk lira 
bedeli muhammenli Halimağa 
Çarşısında Yeni,Y.ol'da 2 sayılı 
dükkauın bir senelik ldrası 
Başkatiblikteki şartname veç-
hile 4-12-1936 cuma günü saat 
onaltıda açık artırma ile ihale 
edilecektir. lstirak için üç lira
lık muvakkat teminat makbuzu 
ile söylenen gün ve saatte 
encümene gelinir. 

3 - Yüz yetmiş dokuz lir& 
bedeli keşifli İsmelpaşa mahal· 
lesinin İkinci Sakarya sokağı 
çıkmazında yapılacak lağım 
işi 4-12-1936 cuma günü saat 
ona!tıda açık eksiltme ile ihale 
cdi!ecektir. Keşıf ve şartna
mesini görmek üzere Başmü-

hendisliğe, iştirak için de oo
üç buçuk liralık muvakkat te-
minat makbuzu ile söylenen 
gün ve saaatle encümene ge• 
linir. 
19-24-27-2 1261 

işçiyi atalete ve dolayısile sefa- gı!arın ufak balıkların girip 
lete sürüklemiş olması, hmir çıkması için asgari bir buçuk 

yaımaktan çekinmiyor. Bu ga
zeteye göre merkezi Avrupanın 
istikbal hakkında ümitlerini 
canlandırmak için maziyi büs· 
bütün bertaraf etmek hatıra 
gelmese bile teşekkül etmiş 

olan yeni hükümraniyetlerden 
hiçbirine halel getirmek de asla 
hatıra gelemez. 

,d ............ aıa .. mwaa~·ı ...... sısı•m ..... nm .... ~_.._ .. .,.1111:mr.ı ...... 11G1._•._ 
körfez balıkçılığını bihakkın santim aralıkla dizilmesi busu· 
endişeye düşürmüş ve memle~ sunda dalyan sahiplerine kat'i 

evamir verilmesi ve talimat· 
ketin azim bir servet yatağı namc!ye de bu hususta bir 
olan bu kaynağı da hemen hemen madde ilavesi. 

Viyana 1 ( Ô.R ) - Macar 
Hariciye nazın de Kanya dün 
akşam Almanya sefiri Von Pa· 
penle Lehistan sefirinin ziyaret· hiçe indirmeğe amil olmuştur. ö - Körfez balıkçılarının 

S - iz mir körfezinde balık fenni şekilde bahk avlama lerini kabul etmiştir. 

tutulma usulleri: 
Dalyan'nrda, kepçe ismi ve

rilt:n bir iıletJe alımr, açık su
iarda balı!;: tutma aletlerinin 
nı:v'ıne göre muayyen bir parça 
yeri çe\'İrme, paragat adındaki 
iiieti bjr hattı müstakime bırak-

alet erine sahip olabHmeleri için 
varidat membaları veya müte· Ekmek fabrikası 
sel il kefalet usulile kredi te-
mini. kuruluyor 

F - Mınhıkamızda l>onserva 
imal edecek sınai teşkilatının Belediyece şehrimizde inşası 
vücuda getirilmesi. düşünülen ekmek fabrikası için 

G - Dahil ve harice taze Rusyadan gelen mütahassıs 
mak suretile avlanıhr. baiık ihracı için Kara ve deniz şehrimizde tedkiklerine baş· 

Körfezimizde başlıca trata, vasıtalarımızdan soğuk hava ve lamıştır. 
ırıp, trança, volozma, paragat havuz. depolan vücuda getiril· Mütahassıs bu fabrikanın 

mesi. 1 k k k isimlerini taşıyan aletler kulla- H _ Balıklarımızın ecnebi e e tri le mi, yo sa lıavagazı ile 
nılmaktadır. memleketlere ihracmı temin mi işletilmesinin daha karlı 

6 - Yukarıda verilen iıa- için anlaşmalar yapılması ve olacağını İnc~lemektedir. Bunda 

L 
_ __ h_a_t_ta_n_a_n_ıa_ı:....ı_la_c_a.::ğ_ı ..___.v~eç:.h~i ... le~Iz_-_ı--=asgari tarifeler tatbikinin temi· da gaye, ekme§'in ucuza imalini 

------......~~~~~~__JL.Jwı.-.&."IMl&.ı"--~~~~~~-l~ 

Bayramlık ihtiyacınızı 
• w ti! 

Sümer Bank 
YERLi MALLAR PAZARINllAN TEMiN '.EOiNiZ 

Her suretle kazançlı çıkarsınız . 
E!ll-t:ı::ı::DDfliQlıiillllil7JJ:T/.ZZilJl/fZ11JIS/;;rA,,G',7.7/..L:a.,zyJ:LJrzrLı ~L/Z:L/XE//..Z/X/..71..7.A r?J~~ 

Bilumum Devlet ve Hususi Müessesat 
memurlarına kredile m&l verilir. 
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H.Ta~sin Tan 
Diş tabibi 

~ 
Muayenehanesini 2 ıncı 

Heyler So. Hamam karşısın· 
da 37 No. ya nakletmiştir. 

Telefon: 3774 
(1924) 

V./nr:LZ/.L/""7777///LT//Z/// L/.XJ 

iLAN 
9351595 taşra 

Kemalpaşa icra Memurlu· 
ğundan: 

lzrnir Ziraat bankasına 1800 
liraya borçlu Abidin zade Sup· 
hinin kanunuevvel 935 tarih 
ve 79/80 numaralı senedile 
mutasarrıf bulunduğu Parsanın 
Incirlipınar mevkiinde doğusu 
Mestan oğlu Hafız Hüseyin 
batısı Şakir bağı poyrazı can· 
baz Mehmet kızı Avse lodosu 
yol ile mahdut 7811 M. M. 
baii'daki 32 hissede 25 hissesi 
457 lira muhammen kıymetli 

bağı satılmak üzere müzaye
deye verilmiştir. 

Birinci arttırma 1 kanunu· 
sani 937 tarihine müsadif cu
ma ırünü saat 10 dan 11 e ka· 
dar Kemalpaşa icra dairesinde 
yapılacaktır. 

Bu arttırmada teklif edile
cek en son bedel muhammen 
kıymetin yüzde yetmiş beşini 
bulduğu takdirde ihale edile
cektir. 

Noksan bir bedel teklifi ha· 
linde müşterinin mülzemiyPtİ 
baki kalmak şartile arttırma 
15 gün uzatılarak 16-1-937 
cumartesi ayni saatte yapıla· 
cak ikinci arttırmada telclif 
edilen en son bedel mülkün 
muhammen kıymetinin yüzde 
yetmiş beşinden az olduğu 
takdirde 2280 numaralı kanun 
hükümleri mucibince satış dü
şürülerek borcun beş sene 
müddetle beş taksite bağlana
cağı cihetle almak isteyenlerin 
ihale vaktinde muhammen kıy
mete göre yüzde yedi buçuk 
nisbetinde teminat akçesi veya 
milli bir banka mektubile icra 
dairesinde hazır bulunmaları, 
fazla izahat isteyenlerin bu
günden itibaren açık bulunan 
şartnameyi görüp tedkik etme· 
leri, bu mülkün üzerinde bir 
güna hak ve alacak iddiasında 
bulunanların 20 gün zarfında 
daireye müracaatle vesikala
rını göstermeleri aksi halde 
tapuda müseccel olmıyan bu 
kabil hak ve alacak sahipleri· 
nin paylaşmadan hariç tutula· 
cakları ilan olunur. Dosya nu· 
marası 9351595 

1408 (2293) 

lzmir Sulh Hukuk Mahke· 
mesinden : 

Bayraklıda Hüseyin Latif 
karısı Server ve Mehmet ve 
Hasan Akkuş karısı Nazike ve. 
O.ıman karısı Vesile şayıan 
mutasarrıf oldukları Bayraklı· 
da Mizan sokağında 8 numa· 
ralı ve 1337 lira kıymetli işbu 
260 metre murabbaı ar~ayı 
muhtevi işbu hanenin 2-1-937 
cumartesi günü saat onda lz
mir Sulh hukuk mahkemesi 
salonunda açık arttırma ile 
satışı yapılacaktır. Bu arttır
mada tahmin olunan bedelin 
yüzde 75 nisbetinde bedel ve
rildiği surette talibine ihalesi 
yapılacaktır. Aksi takdirde satış 
onbeş gün daha uzatılarak 
ikinci arttırması 18-1-937 tari
hine müsadif pazartesi günü 
saat onbeşte y;ne dairemizde 
yapılacaktır. 

Gayri menkul üzerinde hak 
ta ebinde bulunanlar ellerindeki 
resmi vesaik ile birlikte yirmi 
gün içinde mahkemeye müra
caat etmeleri lazımdır. Aksi 
halde haklarında tapu sicili 
malüm o'.madıkça paylaşmadan 
har:ç kalacaklardır. Şartname 

10-12-936 tarihınden itibaren 
herkes:n görebilmesi için açıkta 
ve gayri menkulün evsafı da 
şartnamede yazılıdır. Müzaye· 
deye iştirak etmek istiyenler 

ftllf ASIR 

GÜNÜN 24 SAA TiNDE HASTA 

Baş ağrılarına karşı 

GRiPiN 
kaşelerini kullanınız ! 

Gripln : Bütün ağrı, sızı ve 
sancıları keser. 

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

Grlpin : Nezle, grip ve ro-
matizmaya karşı 

çok müessirdir. 
BRI PiN kaşelerinin 10 tanelik yenı ambalajlarını tercih ediniz 

KREM BALSAMİN 

'• 
1, . ., 

Kumral, sarışın, yegane 
kremlerdir. Cildi besler, çil, leke ve sivilceleri kamilen izale 
eder. Yarım asırdanberi kibar mahfellerin takdir ile kullandıkları 
sıhhi güzellik kremleridir. 

Krem Balsamin dört şekilde tal<dim edilir: 

1 - Krem Balsamin yağlı gece için penbe renkli 
2 - Krem Balsamin yağsız gündüz için beyaz renkli 
3 - Krem balsamin acı badem gece için penbe renkli 
4 - Krem Balsamin acı badem gündüz için beyaz renkli 

lngiliz Kanzuk eczanesi Beyojrlu lstanbul 

ISTOL 

••••••••••••••• 
Bu her iki otelin müsteciri 

Türkiyenin en eski otelcisi 

BAY OMER LUTFIDIR 
••••••••••••••• 

Kırk iki senelik tecrübeli ida· 
resile bütün Eğe halkına ken
disini sevdirmiştir. 

Otellerinde misafir kalanlar, 
kendi evlerindeki rahatı bu
lurlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten 
fiatlar müthiş ucuzdur. 

7 ,5 nisbelinde pey akçesi veya 
milli bir banka teminatı ibraz 
etmeleri lazımdır. Yüzde iki 
buçuk deUaliye ve ferağ harç· 
lan alıcıya ve gayri menkulün 
vergi vesair kanuni mükellefi
yetleri satıcılara aittir. ihale 
bedeli defaten ve peşinen öde
necektir.ihaleyi müteakip müş
teri ihale bedelini vermediği 

e medi. i talıdirde ga ri 

menkul tekrar onbeş gün müd
detle müzayedeye konulup ta
libine ihale edilecek ve arada 
tabakkuk edecek ihale farkı 
hiçbir hükme hacet kalmadan 
vecibesini ifa etmiyen milşte
riden alınacaktır. Daha fazla 
malümat almak istiy1:nler dai• 
remizin 936-1406 sayılı dosya· 
sına müracaatları lüzumu ilan 
olunur. 141?. (2292) 

a IC"l'nunuavvaı , ..... 

En lüks ve sağlam mobilyeleri HARAÇÇI KARDAŞLARda 
bulabilirsiniz. 1937 modelleri ile evlerinizi, yazıhanelerinizi 
süsleyiniz. Memurlara ayrıca kolaylıklar gösterilir. 6 taksitte 
mobilye verilir. 

~----=-mımı~------=-----,,~,--~-----------
IZMiR YüN Mensucatı 

Türk A. Şirketinin 

-
Tarafından mevsin1 dolayısile yeni çıkardığı kumaşlar: 

SAGI..4A 
- la - - - - - - : ZABiF ---=---1 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

================== SATIŞ YERLERi ================== •••••••••••••••••• •••••••••••••••••• 
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\ Çiçekçi Macar · 
MITER F. 11.'IAGGIAR 

Fleuriste 
Alsa11cak Mesudiye caddesi No. 70 

TELEf'ON 3367 
fll6l>U/.L7 //JTO././wO'./.LLLZ,t<CT> 

Yazı makineleri için toz tut
mıyan, ve makineleri daima te
miz ,tutan en elverişli yag 
" UNIC ,, markalı makine ya
ğıdır. 

Yegane deposu Gazi Bulva
rında Küçük Kardıçalı handa 7 
numarada yazı ve hesab ma
kineleri tamirhanesi sahibi 
KALOMENl'de bulunur. 

SIHHAT MEMURU ARANIYOR 
1 - Bir şirket için diplomalı bir Sıhhat memuru alınacaktır. 

2 - Sıhhat memuru amele ile beraber sabah işe haşlıyacak 

ve akşam amele ile işten çıkacaktır. 

3 - Aınelenin gece servisi halinde servisin devamı müdde

tince fabrikada kalacak ve icap ederse yatacaktır. 

4 - Sıhhat memurunun hastanelerde çalışmış, askerliğini 

yapmış ve evli bulunması hakkı rüçhan verdirir. 

isteklilerin açık adresleriyle (106) posta kutusuna yazı ilo 
m Jracaatleri. 1-7 (2294) 

iZ MiR 
Pamuk Mensucatı Türk 

Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası : lzmirde Halkapınardadır. 
Y~rli Pamuğ~ndan At, Tayyare, Köpef(baş, 

Deglrmen, Geyık ve Leylak markalarını havi hernevi 
Kabot bezi imal eylemekte olup malları Avıupanın ayni tip 
mensucatına faiktir. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi': Bayrak Izmiı· · 

• : - • • • • J : ~"')(·. "J', ·~-~ : ~ - - il 


