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Valiler 
konseyi .• .... 

Ma1ıalli idareler, masrafla · 
rınuı artmılJ bulunması yü· 
eündt.n darlık içitıde kıvra
tuyor, fehirler ve köyler hal· 
kının hiç durmadan geni1J· 
liyen ihtiy~arına cemp 
tJererniuorlar.Zira mnsraf lnr 
orttılJı 1ıa1de gelir azalmışf.rr. 
Umumi meclisi.er, 1..tmrir, 
sağlık ue ,osual yardım 
tniiess~sele,..;nin gen işletilme• 
sini, ue-ui nollar 11apıt111asuu 
kö.111et"itı ka11roıma 1uuekPNne 
tniie~sir 1ıardmı1m·drı 1n.ı 1u

tfulmasııu i.f1ti1wn lmlkm di· 
lek'erine Taılaklaı·ım tıka· 

ttıa1dan ba.~ka bir~ey 11opa· 
tnıJıorlrır. Bıı ~arllar içitıde 

ma1ıafli, idare/elin kudret· 
lenme!eri dıi.,(/ünüldiiğü uı

man ilk hatırıı geıen şey 

mali uaziyetiu isıahıdır. 
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Milletler Cemiyeti konseyinin bu ayın onuncu günü 
HATAY Türklerinin mukadderatını konuşması muhtemeldi 

lstanbul, 2 (Hususi) - An· 
takva ve lskenderua mesele• 
ıinin Miti.etler cemiyeti I< onse• 
yinde müzakerc!sİ için formali· 
teler hazırlanmakladır. Tür
kiye ve Fransa bükümetlerin:o 
Mıllet'er cem;yet ne mü,tere· 
ken müracaatlara kabil ol• 
duğ•ı gibi ay ı ayrı milraca· 

Başveluıuna bansız setuıvte 

Yine bes ırkdaşımızı haince yaraladılar 
meselesini de ruznamesine ahp 
almıy.ıcağa belli değildir. 

lstanbul, 2 (Hususi) - Sal\• 
caktan gelen so11 haberler de 
zulum ve taıyıkin arkası kesil· 
mediğini bildiriyor. mebus se· 
çimin çok feci tart'ar içinde 
ceryan ettiğini tebarüz ettiren 
tafsilat a 1mmışbr. Haiı3 Kusey· 
tinin adamlara silahs•~ arkdaş• 

)aramıza alet açtılar. Türkler· 
den bet kişi yaralandı. isken• 
derunda seçime ancak 42 miin· 
tehibisan; ittirik etti. 

atları da mümkündür. Bu mü• 
racaat bugünl~rde yaıpı iacakbr. 

ispanya meselesin:n müzaKeresi 
için i!kkinunun onunda toplan• 
ması mukarre:r bulunan Millet
ler cemiyeti kon~eyinin Sancak Pt lskmdeTundan lfÜztl bır ~öıünllş 
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Belediyenin mühim bir tesebbüsü K&rabük demir fabrikası 

Şehrimizde bir doğum evi, bir de Mukavelename gece ya
çocuk hastanesi nıeydana getirilecek rısı Ankara da imzalandı 

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

Modern bir müze ile bir umumi garaj ve bir santral Erzincan ovası da sulanacaktır 
h i t d • • . ) b Ankara 2 (Hamal) - Ka· 

8 İD e JDŞ8SJ JÇJD Ç8 IŞma rablikte kuralmaa tekarrUr 
Balediye reiai doktor Beb· eden demir Ye çelik fabrikala-

rımızın inşaatını derubde eden 
cet Uzun, lzmirin imarı ve bir· lngilız Beresser ve Summervil 
çok ihtiyaçlara cevap verebil· .müessesesi ile bükümetimiz ara· 
mek için çok faydalı bazı te· aındaki mOtemmim mukave:e 
tebbüslere giriştiğini öğrendık. gece 98at yanmda lktısat Ve-
Y eni teıebbiislerin ihtiva ettiği klletinde lktısat vekili Gelil 
işleri şu ıuretle aniatmak müm- Bayar ile milessese m6d61il 
kündür. Mac Kenıe arasında imza edil· 

Kültürparkın Basmahane ka· di. Fabrika senede 210 bin ton 
pısı ile Çayırlıbahc;e arasanda demir ve çelik istihsal ede· 
mevcut 22 722 metr~ murabbalık cektir. Ayrıca su borulan fab· 

rikası da kurulacakbr. 
sabada bir doğum evi ile bir lstanbul 2 (Hususi) - Emin· 
çocuk hastanesi inşa edile· &nDnden Saraybunma kadar 
cektir. uzanan kııımda yeni yapılacak 

Ağaçlandınlara~ güzel bir aopk bava mahzenleri ve ant· 
park haline konulacak olan bu repolar için tetkikler yapılmak· 
yerde inşa edile:cek çocuk bas· Belediye reisi Dr. Be/ıçet Uz tadır. Rıbbmın mümklin mıtı· 
tanesi ile doğum evi lzmirin istasyonu karşısındaki parkla 
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zeleri için ayrılmıtfır. Bu ıaha· tebe genitletilmesine liizum g6· 
mühiqı iki ihtiyacına cevap KnltOrparka dayanan bulvar da mliteaddit mGze binalan rtlmektedir. 
verecektir. arasınrlaki 32119 metremu- yapılacak ve timdıki yerinde Sarayburuna cihetinde kuru• 

Bundan başka Basmahane rabbahk saba da lzmir mü· - Sona 7 ine sayfada - lacak olan balakçıhk konserve 

JltJısad vekıll Q/dl Bayar 
fabrikasına bllyük ehemmiyet 
veriliyor. 

lstanbul 2 (Hususi) - Nafıa 
vekileti Erzincan ovasının su· 
)anması için tetkiklere baıla· 
mııtır. Bir fen heyeti mahal
line gitmiıtir • 

.......... , ............................................................................................................................................................................................................... .. 
Manalı ziyaretin dönüşünde 

Donanmamız bu sabah 
F aler limanından ayrıldı 
Yarın sabah limanımıza gelecek 

Japonya başvekılı Huota 

Çin hükümeti 

Japon 
Hükümetine bir pro

testo notası verdi 

Hava hücumlarına karşı 

Şehirlerin korunması 
tedbirleri alınıyor 

Kanun Kamutayda acele görüşülecek 
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Valiler 
konseyi .. 

- Baş tarafı 1 inci salıi/ede -
ğer vilayetlerin daha müreffeh 
bir vaziyette olmalarına ihtimal 
verilemez. 

Hususi idarelerin 1 Haziran 
936 tarihine kadar baılıca ge· 
lir kaynakları devlete aid bina, 
arazi, kazanç vergileriyle sa· 
yım vergisine munzam kesir
lerden, yol vergisinden, arazi, 
orman ve emlak hasılatından 
ibaretti. Vergiler üzerinde za
man zaman yapılan hafifletme· 
lerin hususi idarelerin gelir 
kaynakları üzerinde de tesir 
yapacağı tabii idi. Bu yüzden 
vilayet bütçelerinin muvazene 
ve istikrarı bozulduğu gibi 
uuıumi meclisler de ihtiyaçları 

karşılamak hususunda cidden 
büyük müşkülata uğradılar. 
Maarife olan alaka arttıkça ilk 
mekteplerin sayısını çoğaltmak, 
muallim kadrolarını genişlet· 
mek, yoHarın antretiyeninden 
ba~ka iktısadi ihtiyaçlara göre 
yeni yollar yapmak, sağlık iş· 
lerine bayati bir kıymet ver· 
meyi öğrenen halkın ihtiyaç· 
larını karşılamak, sosyal yar· 
dımlara daha mühim bir yer 
ayırmak mecburiyetleri bu müş• 
kilitı izah etmektedir. Bu 
vaziyet hususi idarelerin müs
takil gelir kaynaklarına olan 
ihtiyacım göstermiştir. Kamu· 
tay, bina, arazi vergile· 
riyle bina vergisine munzam 
iktisadi buhran vergisinin hu· 
susi idarelere devri hakkın
daki 2871 numaralı kanunu bu 
maksatla kabul etmiş ise de 
bu vergilerden her vilayetin 
elde ettiği gelir buhranı 
önlemeğe kafi gelmiı değildir. 
ihtiyacı radikal ıekilde tat
min edecek daha bazı tedbir
lere, yardımlara ihtiyaç olduğu 
muhakkaktır. işte valiler kon
seyının bıı nazik meseleyi de 
görüıeceğini tahmin etmekte· 
yiz. Mahalli idarelerin muvaf
fakıyetleri, gelir kaynaklarının 
kuvvetlenmesine, mali vaıiyet· 
!erinin düzelmesine bağlı oldu· 
ğuna göre bugün için en müs
tacel mesele budur. 

Şevk.e1. :Bll•:l.lıı 

Yılan balığı 
Hakkında bir rapor 

hazırlandı 
lzmirde Yılan balığı ihraca

tını tanzim için yeniden faali· 
yete geçilmiştir. lktıaat Veka
leti bu işle alakalanarak bir 
rapor hazırlanmasını istemiştir. 
Hazırlanan raporda fzmirin ev
velce dış memleketlere yaptığı 
ihracat hakkında bazı malu
mat vardır. 

Yılan balığı için balıkçılara 
sermaye temini, balık av vası
talarıoın fenne uygun bir şe
kilde istikraz yoluyle halli, bir 
balıkcı mütahassısının lzmirde 
balık avlanma şeklini göster
mesi, fzmirde ufak mikyasta 
bir balık konserve fabrikası 
meydana getirilmesi arzu edil
mektedir. 

KAZA 
Kerestecilerde Kızlarağası 

hanında Mehmet oğlu hammal 
Kadri arabaya balya yüklet· 
mekte iken arabadan üzerine 
düııen bir balyadan yaralanmış 
ve derhal hastaneye kalduıl
mıştır. 

Sahibini ezen hayvan 
Keçecilerde 1091 sayılı yük 

arabasıyle taş taşıyan Hasan 
oğlu Ali arabasını geri basar· 
ken hayvanın ürkmesi üzerine 
Ali düşmüş ve tekerleğin al· 
tında kalarak ağır surette ya-

•• 
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Tütün 
Rekoltesi tükendi 

Mıntakamız tütün rekoltesi 
olarak tahmin ~dilmiş olan 29 
milyon kilo tütünün 28 milyon 
kiiosu satılmıı, bir milyon kilo 
kalmıştır. Kalan tütünler be
şinci aitıncı derecededir. Eski 
yıllarda bu tütünleri biç kimse 
almazken şimdi 20 • 40 kuruş 
arasında satılmaktadır. 

Atatürk'ün cevabı 
Şehrimiz berberlerinin, paıar 

tatili hakkındaki kanunun neşri 
ve tatbiki üzerine; pazar günü, 
bütün lzmir berber esnafının 
iştirakiyle yaptıkları tezahüratı 
yazmış ve büyüklerimize de 
telgraflar çekilmiş idi. Bu tel· 
graflara Atatllrk tarafından 
gönderilen cevap şudur: 

uGöıterilen temiz duygulara, 
Atatürk'ün teşekkürlerini bil-
diririm.. Umumi katip 

SOY AK 
-··•••-.;· 

CUrmUmeşhud tahsisatı 
Cürmümeşbud tahsisatı ola

rak gönderilen beşyüz liralık 
havale bittiği için ehemmiye· 
tine binaen yeniden tahsisat 
gönderilmesi hakkında adliye 
vekaletine müracaat edilm:otir. 

. ' 
Üfürükçülük 

lkiçeşmelikte hacı sokağında 
4 sayılı evde oturan Ahmet 
oğlu Salih ve karısı Fatma 
üfürükçülük ve nuıkacılık yap· 
tıklarından yakalanmıılardır. 

Fuar filimi 
Mekteb talebelerine 

gösterilecek 
Enternasyonal lzmir Fuarının 

Baıbakanımız ismet lnönü tara· 
fından açılması mllnasebetile 
lzmir belediyesi 2.000 metro
luk büyük bir filim. aldırmıştı. 

ipekçi Kardeşler tarafından 
hazırlanan bu filim cuma gll· 
nünden itibaren Elhamra sine• 
masında gisterilecek ve bir 
hafta sonra lstanbula gönderi· 
lecektir. 

Filim, F uann açılışını ve mu· 
hitimizde yarattığı geniş hare· 
keti, 9 eylul kurtuluo bayramı 
tezahüratını tamamile göster· 
mektedir. 

filimde ayni zamanda fzmi· 
rin umumi manzaraları, Karıı
yaka, Alsancak, Güzelyalı, 
fnciraltı gibi güzel semtleri, 
pazar yerleri, parklar, çocuk 
oyun bahçeleri ve birçok kül· 
tür müesseseleri tesbit edil
miştir. 

Bölgemizin çok kıymetli ih· 
raç maddelerinden pamuk, 
üzüm ve incirin yetiıtirilmesi, 
toplanması ve iolenmesi de 
filime afınmıı olduğu gibi bü
yük bir tarihi kıymeti o!an 
lzmir müzesi, hafriyat yeri, 
Bergama ve Efez harabeleri 
filimin değerini ve güzelliğini 
artırmaktadır. 

fzmir belediyesi, terbiyevi 
büyük bir kıymeti haiz olan bu 
filimi bütün talebelerin gör· 
mesi için Elbamra idaresinin 
talebe seanslarında ucuz fiat 
yapmasını ve fakir çocukların 
parasız sinemaya alınmasını 
temin etmiştir. 

Filimin bir kopyesi Balkan· 
a ehir· 

/ Ekmek fabrikası kurulacak 

Sovyet mütahassısı etüd
lerini reise bildirdi 

Halka ucuz ve sıhhi ekmek temini 
tertibat alınacaktır • • 

ıçın 

~~~------------~~-iz mirde belediyece inşası 

düoünlllen ekmek fabrikası için 
etüdler yapmak üzere şebri· 
mize gelen Rus mütahassısı 

fabrikanın yerini ve maliyet 
fiatinin ucuz olması için fabri
kanın ne ile işletilmesinin 

doğru olacağını tedkik etmiı 
ve dün belediye reisi doktor 
Bebcet Uza uzun uzadıya iza· 
hat vermiştir. 

Mütabassısın verdiği izahate 
göre lzmir ekmek fabrikası 

şehitlerde belediye un fabri
kası yanında inşa edilirse ek
meğin maliyet fiati daha ucuz 
olacaktır. 

Yine mali noktadan fabri
kanın elektrik veya mazotla 
iıletilmesi İcab etmektedir. 

Fabrika yevmiye 75 ton ek
mek imal edebilecek ve ica
bında ufak bir tadilatla yüz 
ton imal edebilecektir. 

Hilen lzmirin, Karşıyaka da 
dahil olduğu halde yevmi ek· 
mek ihtiyacı 45 tondur. 

Böyle olduğu halde yevmiye 
yetmişbeş ton ekmek imal 
edilmesinin sebebi Burnava ve 
Bucaya da ekmek verebilmek 
içindir. 

Belediye, mütahassısa bu
günkü ekmek, un, kömür, elek
trik ve mazot fiatlerinni ver· 
miştir. Mütabassıs bunlar üze
rinde de etlltler yaparak tam 
kalite fiatini tesbit edecektir. 

Fabrikanın imal edeceği ek· 
mekler mükemmel ambalajlar 
içinde satılığa çıkarılacaktır. 

Belediyenin istediği, temiz, 
sıhhi ve ucuz ekmek imal 
edilmesidir. 

lcabederse yakın mülhakat 
belediyelerinin ekmek ihtiyacı 
lzmirden temin olunacaktır. 

lzmir adliyesinde tayinler 

Müddeiumun.ilik kadro
suna ilaveler yapıldı 

lzmir müddeiumumiliği kad
rosuna Adliye vekaletince üç 
müddeiumumi muavini ilivfl 
edilmiştir. Mllddeiuıoumi mua· 
vinlerinden Orhan Köni terfian 
Istanbul müddeiumumi muavin· 
liğine tayin edilmiıtir. 

lnmir müddeiumumi muavin· 
tiklerine Denizli müddeiumumi 
muavini Rüşdü, Kırklareli sor• 
gu bakimi Hayri, Kozan mah· 
kemesi aza muavini Demir ve 
şehrimiz miiddeiumumi muavin· 
liği salahiyeti ile çalııan Kırk· 
ağaç mllddeiumumisi Nadir 
tayin edilmiılerdir. 

Bundan baıka Kemalpaşa ve 
Torbalı mahkemelerinde birer 

Meşhud cürümler 
azalıyor 

Birinci Teşrin ayında ıehri· 
miz müddeiumumiliğine 225 
meşhud cürüm evrakı geldiği 
halde ikinci teşrin ayında 145 
evrak gelmiotir. Aradaki fark 
yüzde 30-35 nisbetindedir. Bu 
suretle kanunun tatbikinden 
makıud olan gaye elde, edil· 
miş olmaktadır. 
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Yaralamak 

hakim muavinliği ihdas edilmiş 
ve bu muavinliklere lstanbul 
hAkim namzetlerinden iki hu· 
kukçu tayin olunmuıtur. 

Birinci hukuk mahkemesi 
azasından Ali Riza 70 lira 
maaı ile Erzurum Asliye hu· 
kuk reisliğine, lzmir bakim 
namzetlerinden Makbule Balı· 
kesir hakim muavinliğine, bi· 
kim namzedi Suada Mersin 
sorgu hakimliğine, Muhittin 
Fethiye sorgu hakimliğine, 
Eşref Avni Manisa icra me· 
murluğuna, Muhsin Gevsun 
sorgu hakimliğine, hikim nam• 
zedi Saip Bodrum sorgu ha· 
kimliğine tayin edilmişlerdir. 

ihracat gümrüğü 
binası 

iş bürosu 
Kadro dün geldi 

iş kanununun haziranda tat
bike başlanacağı malumdur. 

Bu münasebetle şehrimizde 
de bir iş bürosu açılacaktır. 
lktısat vekaleti ış bürosu için 
lzmir bölgesini dördüncü mın· 

taka olarak kabul etmiştir. 

Hovardalık -
Zorla olur mu? 

Bir cür~ü meşl.llt davasında: 
Hakim Omer Kaya, karşısına 

dikilen bir bayana sordu: 
- Senin davan nedir? 
- Şu yanımdaki adam; ar• 

kasına bir sürü insanlar takı
yor ve kapımıza dayanarak 
rezalet çıkarıyor; bakim suçlu
ya sordu: 

- Hovardalık zoraki olur· 
mu? 

- Efendim; bu bayanı tanı
yorum. Sevgim var .. Ne yapa· 
yım. Gelir giderim amma, bu 
bayan bana metelik vermiyor! 

Hakim, dinlediği şahitlerin 
şabadetine göre bu suçlunun 
otuz lira para cezasına çarpıı
rılmasına karar verdi. Maznun 
serbest bırakıldı. 

Mıntakamız iş bürosu amir
liğine Faris, müfettişliğe Nazım, 
başmemurluğa Vahit Kazım, 
muamele memurluklarına Halim Boyundan bUyUk İŞ yapmlf 

Menemenin Belen köyünde 
ve Ali Fahri, katipliklere Hüs- 13 yaşında Şerifeyi zorla ka· 
nü, Enis ve Naşidenin tayin çırmağa teşebbüs eden 12 ya-
olundukları şehrimizdeki alaka- şında Mehmet ağırcezada beş 
darlara bildirilmiştir. ay hapse mabkıim edilmiştir. 
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Anlarsınız ya okurlarım, vak'a 
A merikadadır. Bir çift Oregon 
devleti dahilinde kablettarib 
mahzenlerden birinde evlen· 
meğe karar vermişlerdir. Bu· 
nun için resmi makamlardan 
müsaade almağa ihtiyaç gö
rülmüştür. iki nişanlı istedikleri 
ruhsatı alınca mahzene gitmiş· 
!erdir. Tören burada yapıl
mıştır. 

ATLARIN ... DUVAYENI 
Bir insan yüz yıl yaşadı mı 

bu hadise hemen kutlanır. ln
gilterenin Şetland kasabasında 
48 ya,ına basan bir atın yıl· 
dönümü kutlanmıştır. Hull şeh· 
rinde 47 yaşına basmış bir at 
vardır. 

ÇOK KUVVETLi BiR AT 
En kuvvetli ve eyi yetiştiril

miş bir atın azami olarak çe· 
kebileceği yük 2000 kilodur. 
Halbuki lrkuçks gazetelerine 
göre bu şehirde 3500 kiloyu 
çekebilen bir at vardır. 

FENNiN BÜYÜK ZAFERi 
Sıhhatte olanlara cüzam ka

dar korkunç görünen pek az 
hastalıklar vardır. Cüzamlılann 
yaşadıkları müddetçe kendile
rini insanlıktan çıkaran, bir 
posa, bir müstehase haiine if· 
rağ eden müdhiş manzarala
rından sarfınazar uzun süren 
ıstıraplı ihtizarları baştan başa 
bir faciadır. Bugüne kadar 
tedavisi imkansız sayılan has
talıklardan biri de cüzamdı. 
Fiçi adalarının Makongai tecrid 
kampından alınan haberde bu
radaki cüzamlılardan dokuzu
nun tedavi edilerek tamamen 
iadei afiyet ettikleri bildi
riliyor. Fen aleminde bü
yük alaka uyandıran bu ha
ber münasebetiyle profesör 
Gujero şunları söylemiştir: 

uKoloni başhekimi altı aylık 
teftişinde aynı Cüzamlılar kam· 
pında daha 12 kişinin tedavi 
edildiğini bildirmiştir. Bu su· 
retle 1936 yılı içinde tedavi 

mensup olan halkın ikiye ay
rılarak vuruşmalarından müte
essir olduğu için iki taraf ba
rışmazlarsa ölünceye kadar 
açlık grevinde devama karar 
vermiştir. Misralji şimdi hakiki 
bir iskelet kalini almıştır. Fa
kat Jainler hala barışmak iste· 
miyo:lar. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Saadet reçetesi : 

iki şey var ki 
insan saadetini tabiatın bir 

Pettemalcılarda Süleyman oğ· 
lu Mehmet, araba aürücllsll 
Mahmudu sustalı çakı ile sol 
arka küreğinden yaralamıı ve 
yakalanmıştır. 

ihracat gümrüğü müdürlüğü 
ve muayene heyeti büroları 

şimdi bulunduğu binadan kal
dırılacak idhalit gümrüğü bi· 
nasına nakledilecektir. Bunun 
için gümrllk ve inhisarlar ve· 
kiletinden İcab eden emir ala
kadarlara teblig edılmiştir. 
Gümrük anbarları da kamilen 
tahmil ve tahliyeye devroluna· 
caktır. Bunu~ için de tebliğat 
yapılmış ve keyfiyet liman iş· 
leri ic\areıi müdürlüğüne bil
dirilmiıtir. 

. edilen cüzamlıların sayısı yirmi 
bire baliğ olmuştur.,, 

• mevhibesi olan melekeleriyle 
yaratabilir . 

( Emile Monlef!urt ) 
Dünyada iki saadet var· ; 

dır ki herkes ona nail ola- 3 
bilir : Bunlardan birisi mele· j 
kelerimizin eyi kullaoılması, j 
diğeri de temiz bir hedef ; 
takib edılmesidir. l Elhamra Sineması 

YARIN matinelerden itibaren Bayramı karşılama haftası 
şerefine e~i görülmemiş muazzam program. 

- Korkusuz Kaptan 
Senenin en muazzam, heyecan, zenginlik ve güzellik 

şaheseri. Baş rollerde : Amerikalıların Emil Jannigı'i 
CHARLES LAUOHTON, KLARK GABLE ve 
FRANCHOT TONE. 

2 - MUAZZAM İZMİR FİLMİ 
2600 metre uzunluğunda iki saat devam eden harikul· 

adelikler filmi. 

Makogai tecrit kampında 
bulunan bu cüzamlılar artık 
köylerine dönebileceklerdir. 

Bu sadece bir ümit midir? 
Fransız gazeteleri bu hususta 
kat'i bir kana at izhar ediyor 
ve müthiş salgının artık yenil
diğini iddia ediyorll'lr. 

EN BÜYÜK CESARET 
MADALYASI 

fnırilterede : . .!r sene u En 
büyük cesaret hareketi ,, bu 
maksatla tesis edilmiı olan bir 
madalya ile taltif edilir. Bu 
sene bu madalya Miu Evelyn 
Grabam frons adlı bir kadına 
verilmiştir. Bu cesur kadın çok 
müşkül şartlar içinde T resaith 
Beach adında diğer bir kadını 
bokulmaktan kurtarmıştır. Ma
dalya Dük D' York tarafından 
erilmi tir, 

( M. Elm:</ ııevillc ) ~ 
Saadeti bütün melekeleri

mizin mükemmel bir nizam 
i~inde ahenktar bir şekilde 
inkişafı suretinde tnrıf ede· 
bilirim. 

( ful /anct ) 
Cidden mesud o!an adam 

ne konuşur, ne de güler. 
Saadetini kalbi etrafında sı

kar. Zira Gürültülü oyunlar, 
başdöndürücü sevinçler, coş· 
kun neşeler hakikatta can 
sıkıntılarını gizlerler. 

( jean /ııc<lue • Rousseau ) 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 



s Kanunuevveı ıgae 

Pr ~esto etti e 
ita yan polisleri, Sovyet 
ge e in· ara tırmış 
Moskova, 2 (A.A) - Tas 

A jaosı bildiriyor: 
Gelen haberlere göre ltal

yan makamları Italyan liman-
larmı ziyaret eden Sovyet ge
milerinin bir kaçı üzerinde ta
harriyat icra etmişler ve Sov
yet gemicileri hakkında farklı 
bir rejim ihdas eylemişlerdir. 

Civitavecchiadaki Italyan po-
lisleri Nogini Sovyet gemisinde 
taharriyat yapmışlar ayrıca bu 
geminin mürettebatının bir kıs
mını da bu araştırmalara tabi 
tutulmuşlardır. 

Genevadaki ltalyan polisleri 

Ae 

Ecn 

• 

" 1 

de oradald Sovyet gemilerinin 
ancak kumanda heyetinin ka
raya çakmasına müsaade etmiş
ler ve bu heyet azasını gerek 
karaya çıkışlarında gerek ge
miye dönüşlerinde hususi ta-
harriyata tabi tutu!muşJardır. 

Dekabrist vapuru mürette
batının bir klsmı üzerinde de 
araştırmalar yapılmıştır. 

Bu hakaretamiz hareketler 
muhtelif Italyan limanlarında 
ayni zamanda icra edilmiştir. 
Italyadaki Sovyet büyüle elçiliği 
ltalyan makamlan nezdinde 
şiddetli protestoda bulunmuş· 
tur. 

Komitesinde 
• • reze e nın 

cı • 

gı mesı ena karşılandı 
Londra, 2 (Ö.R) - ispanya 

işlerine ademi müdahale komi· 
tesi sabah toplanmıştır. Asile
rin elindeki Kadiks limanına 
5000 Alman askerinin çıkarıl· 
dığı hakkmdaki haber çok fena 
bir tesir yapmıştır. Her ne ka
dar Berlin bunların gönüllüler
den ibaret olduğu fikrini vermek 
için elinden geleni yapıyorsa 

da komitede temsil edilen bü
tün devletler çok fena netice· 
ler verebilecek vahim bir te
şebbüs karşısında bulunulduğu 

kanaatindedirler. lngiliz dele· 
gesi ve ayni zamRnda komite 
reisi olan Lord Plymhtou 
ispanyaya ecnebi askeri müf· 
rezelerinin muvasalata ha· 
beri üzerine Londrada çok 
derin bir teessür hissedildiğini 
kat'i olarak bildirmiş ve komi
tenin cuma günü bu meseleyi 

~le . ~imasını istemiştir. 
· Lord Plymouth bundan son· 
ra kuvvetli bir lisanla, ademi 
müdahale karar ve tedbirlerinin 
memnuniyet verici bir şekilde 
tatbik edilmediğini söyliyerek 
ve lspanyol limanları üzerinde 
sıkı bir kontrol tesisi hakkın· 
daki p~anın tatbiki suretiyle 
ademi müdahalenin müessir bir 
hale ifrağını istemiştir, Reis 
bu husustaki teklifi ispanyadaki 
iki tarafa bildirmeğe hazır ol
duğunu söylemiştir. 

Komite kendisini bu işe me· 
mur etmiş ise de bu işin ba
şındanberi ayrı bir hareket ta
kib etmiş olan Portekiz dele
gesi reye iştirakten sakınmış· 
tar. Bu da Portekiz hül(ümeti
nin kontrol planının tatbiki sı

rasında muhalefet gösterece.
ğini hissettirmektedir. 

Kamutay tuz satışı hakkındaki kanun 
layihasını tedkike başladı 

Ankara, 2 ( Telefonla ) - Bugün Fikret Silay'ın riyasetinde 
toplanan Kamutay Heyeti, tuz satışı hakkında hazır!anan kanun 
layihasını müzakere etmiye başlamıştır. Kamutay, layihanın di
ğer maddelerini cuma günü toplantısında görüşecektir. Layiha
nın cuma günü çıkması muhtemeldir. 

Servetlerini Almanyadan başka 
memlekete kaçıranlar idam edilecek 

Berlin, 2 (Ö.R) - Alman milli ekonomisini nabotajdan koru· 
mak için çıkarılan yeni kanuna göre Almanyadan biterek veya 
bilmiyerek sermayelerini yabancı mcmJcketlere kaçırmak suretilc 
Afman ekonomisini mutazarrır edenler hakkında idam ve servet
lerinin müsaderesi hükmii tatbik edilir. Bu S?:ibiler ihanet cürüm
lerini tedkike memur mahkemeler tarafından muhakeme 
ediJecektir. 

Bu dehşetli küküm Alman ekonomisinin nasıl bir vaziyette 
olduğu hakkında kafi bir fikir vermektedir. 

Japonların inseito partisi hükümetin Çine 
veSovyetlere karşı siyasetini fena buluyor 

Tokyo, 1 (A.A)- Dcrmei ajansının bildirdiğine göre Minseito 
partisi icra komitesi hükümetin dış siyaseti üzerinde tahkikat 
yapmak üzere bir komisyon kurmağa karar vermiştir. 

Bu parti azası bükümetin Çine karşt ve hassaten Sovyetlere 
karşı tuttuğu yolun çok fena oJduğu kanaatindedirler. 

Parti azası SovyetJerin balıkçılık hakkında yeni bir mukave
lename imzasından istinkaf etmekte olduğunu da ileri sürmek· 
ti?dir. 

EY TÜRK GENCİ .... 
Beklediğin A N 'l~ AK Y A 

TÜRKÇE filmi bugün geldi 
Bugün bunu LALE'de görürken heyecanını durduramı· 

yacak .. Helecanını zabtedcmiyecek, coşacak ve ta şacaksın. 
Ayrıca : 

USUSİ TEŞKİLAT 
Gangsterler harbı 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
UKRES BOl{JiY A 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
TUrkçe Jurnal 

Hepsi de lzmirde iJk defa bugün 

~-..A.LEJ>E 
bir program değil bir sinema bayramıdır: 

YENi ASIR Sahife 3 

a ca a a 1 hidis ler o 
Zirhlı o omob ·ı er 

açtı. iki ölü, 
halkın ··zerine 

onal ı yaralı varaı 
Antakyada inzibati tedbirler ciheti askeriyeye devredilmiştir 

Ankara 2 (Telefonla)- San
cakta Türklere karşı tatbik 
edilen tehdit son günlerde bir 

· işkence halini almıştır. Hükü
metin Fransa hükümeti nez':' 

dinde teşebbüsata girişeceği 

hatta icabında bir nota vere-

ceği hakkında burada şayialar 
vardır. 
· Fransa sancak meselesi hük
kında evvelce yaptığı iki tek

lifi üzerinden bu iki teklifi 
teyid eden bir notayı bugün 
Hariciye V ekaletimize ver
miştir. 

Hükümetimiz yakında ceva
bını verecektir. 

Ankara, 2 ( Telefonla ) -
lskmde11111dan bir göıiinliş 

kalabalık bir halk kütlesi top- Halktan iki kişi ölmüş ve 16 mışlar ve otomatik tüfenk-
Anadolu ajansı KiJisten bil- lanmıştır. Hassa zabiti maiye- kişi yaralanmıştır. lerin himayesine konulmuş-
diriyor : tindeki kuvvetle gelerek top· Saat 11 de Antakyada inzi- Jardı. Ayni zamanda ateş 
· intihap gecesi Antakya da lan an halka jandarma ve pi ya- bati tedbirler ciheti askeriyeye Mustafa Kuseyrinin evinden 
yapılan nümayiş yüzünden ha- delerin süngü ile hücum etme- devredilmiştir. açılmıştır. Antakyada Türk 
sıl olan heyecan ancak sabaha lerini eretmiştir. Hadisenin Türkler aleyhine halkına karşı açılan bu alçal<ça-
karşı sükfın bulmuştur. S!lahsız ve müdafaasız halk tahrikat yapmak için sureti sına hareketlerin Kuseyri ve 
Fakat dün sabah saat yedide bu baskına karşı müdafaa mahsusada tensib edilmiş ol- adalı Mehmet tarafmdan su• 

işlerine gitmek üzere yoldan ge· maksadiyle mukabele etmiştir. duğu anlaşılmıştır. reti mahsusa da hazırlandığı 
çen Türklere Mustafa kuseyrinin Mesele büyümüş ve nihayet Çünkü Mustafa Kuseyrinin ve Türklerin bu suretle müş-
evinden silahla hücum edidi. zırhlı otomobiller getirilerek ve avenesinin evleri daha ön- kül mevkie sokulmak istendiği 
Bunun üzeJ"İne evin önünda halka karşı ateş açılmıştır. ceden muhafaza altma alın- anlaşılmıştır. 
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Sovyetler kongresinde son gün Sıtına nıücadelt·si 
Konya, 2 ( A.A ) - Sıtma 

mücadele teşkilatınca kurutul
masına devam edilmekte olan 
Karasaz bataklığını besleyen 
en son menbalar da bugün ana 
ve yan kanal ile bağlanmıs, r 

zı ordunun Sovyetler 
mıya hazır bulunduğu 

asas o-
1 tekrarlandı 

Delegeler Stalin'i alkışladılar 

yurddaşlara ölüm saçan bu ge· 
niş felaket kaynağı da ortadan 
kaldırılmıştır. 

Fransa 
Moskova 2 (Ö.R)- Sosyalist 

Sovyet cumhuriyet!eri birliğinin 
yeni esas kanununun müzake
resi için yapılan içtimaların 

son gününde birçok hatipler 
söz alarak Stalinin eserini ha
.raretle kutlamışlarclır. 4 mil
yondan fazla komünist gençliği 
azası adma söz söyliyen komü-

nist gençliği merkez bürosu 
reisi Rus gençliğinin istifade 
ettiği eserleri göstermiş ve 
şunu ilave eylemiştir: 

"Sovyet gençliği yorulmadan 
memleketin kudretin! sağlam-

laştırmağa çalışmaktadır. Kızıl 
ordu Stalin esas kanununu 
müdafaaya hazırdır.,, 

Bundan sonra ince sanatlar 
mümessilleri yeni esas kanunu 

hazırlayan delegeleri selamla· 
mak üzere kongreye gelmiş· 

lerdir. Bunlardan biri gü-

zel sanatlar işçileri na-
mma söz alarak birlikte sanatın 

inkişafı için hazırlanan emsal
siz imkanlardan dolayı Stalin 
partisine ve hükümetine teşek
kürlerini bildirmişdir. 

Moskova, 2 (A.A)-Sekizinci 
Sovyetler fevkalade kongresi 
altı gün çalışmadan sonra Sov

yetler birliğinin yeni kanunu
esasisi projesi hakkındaki Sta
linin raporu üzerine yapılan 

müzakereleri bitirmiştir. 

Bu bahis üzerinde 57 delejZ'e 
söz almıştır.Kongre müzakerat 

neticesinde şunları kararlaştır
mıştır: 

1 - Sovyetler birliği merke:ıi 
icra komitesinin kanunuesasi
si komisyonu tarafından hazır
lanan kanunuesasi proJesını 

tasvip etmek ve esas olarak 

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

Staım, Voıoşilo/ ve Budyl'lli, !(ızıl 

almak; 
2 - Tek lif edilen ilave ve 

tadilleri tedkik eylemek ve 

kanunuesasinin kati metnini 
hazırlamk üzere 220 kişilik bır 
tahrir komisyonu seçmek; 

3 - Bu komisyonu kanu
nuesasi projesinin bütün millet 

tarafından münakaşa ve bizzat 
kongrada tedkiki esnasında 
varılan neticeleri nazarı itibara 

alarak kanunuesasinin kati met
nini hazırlıyarak bunu üç gün 

zarfında kongranm tasvibine 
arz ile tavzif eylemek. 

Bütün kongrenin sürekli al
kışları ve tezahüratı arasında 

Stalin bu tahrir heyetinin baş
kanlığına seçilmiştir. 

Komisyonun diğer azalarını 
Sovyetler birli~i komünist par

. tisi ve hükümeti ıimamdarları 

Cumhuriyetçiler, parti, hükü
met zimamdarları, en yüksek 

tavJ•aıelemı açuşlanm serıedır01lar 

ilim ve san'at adamları, endüstri 
müesseseleriyle Kolkhozların 

en iyi işçileri ve kızıl ordu ve 
donanma mümessilleri teşkil 

eylemektedir. 

Berlina bir protesto 
notası verecet-ı 

Londra, 2 (Ö.R) - Yarın 
Fransanın Bertin sefiri nehir
lerin beynelmilel rejimi hak· 
kmda VersailJes muahedesin
deki hükürn ierin Almanya tara-
fından ç.ğnenmesi dolayısile 
Ecrl.n hükümetine bir protesto 
nı:>t ası verecektir. 

Bunu müteakip lngiltere se· 
firi sir Eric Phips de buna 
benzer bir .:ıota verecektir. 
lngiliz notası on a)h l!dnci 
teşrin tarihinde Eden ta-
rafından mesele hakkmda 
Avam kamrasında yapılmı~ 
olan bcyanc.ttan ilham ala· 
caktır. Eden umumi bir hal 
çaresine varma!' üzere müzake· 
reJer devam etmekte iken geçen 
sene verdiği teminata ra j men 
Almanyanm müzakere yoluna 
bir taraflı oJarak muahe
de hükümlerinin feshi yolunu 
tercih etmesine teessüf etmek
te ve bu halin beynelmilt:l mü
nasebetlerin idaresini daha zi· 
yade güçleştireceğini kaydey
lemekte idi. 

Tayyare Sinemasında 
TELEFON 31St 
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Bu hafta iki beklenen filim• birden 

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

yapılan birincilik müsabakaları 
eıaaıııı•ııaıııaııa••••••••••••••s•• 

2 -
[ VENEDIK ŞARKiSi l 

Güstav Froblich ve Lida Baarova tarafından 
temsil edilen şaheser filim 

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

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



Sahne• 
' 

lzmirin antikite zenginliği 
•• • • 

muzes1nın Bergama 
açılması dolayısiyle 

Istanhul müzeleri genel direktörü 
Aziz Oganın bir yazısı 

Bergamada yeniyapılan Mn
ıenin açıllması resminin icra 
edildiğini gazetelerde büyük 
bir sevinçle okudum. 

lzmirdeki merkez ve Selçuk
taki Efez Müzelerinden sonra 
Bergamadaki Müze Vilayetin 
Oçüncü müzesi oluyor. Şüphe 

yoktur ki bir vilayetin böyle üç 
müzeye malik olması tarihi 
mıntakanın icabatına medyun· 
dur. Çünkü, toprakları müze
ler için bu kadar bol malzeme 
veren bir vilayetin merkezden 
başka mahalli Müzelerin mev
cudiyetleri memleket kültürü 
için ne kadar lüzumlu ise turis
tik di.işünceler yönünden de 
o derece faidelidir. 

Bergama müzesiyle lzmir mü
zesinin tesisine hemen bir an
da başlanmıştır ve hatta Ber
gama müzesi, lzmirinkine te
kaddüm etmiştir, denebilir. 

1878 de Bergama Akrapo· 
lunde Almanlar tarafından baş· 
lanılan hafriyatta keşfedilen 
eserlerin ikinci ve üçüncü de
recede mühim olanlariyle etüt 
için mahalli kıymeti haiz bulu
nanlar bıtrebenin sur kapısına 

yakın olan kısımda Agoranın 
birkaç magarası depo ittihaz 
edilmişti. 1328 senesinde Ber
gamaya ilk gidişimde bir müze 
vücude gelebilecek kadar eser 
birikmiş olduğunu görmüştüm. 
1330 da asarıatika müfettişliğine 
tayin edildiğim sırada buradaki 
eserlerin bir fihristini yapmağı 
düşünmüş idim. Gerçi orada 
Çolağidis'in vefatından sonra 
Sofyanos nammda hafriyat ko
miserliği yapan bir zat mahalli 
Asarıatika işlerine de bakıyor
du. Fakat bu zabn bu gibi i~
leri başaramıyacağı gibi umumi 
teveccübden de mahrum ol
duğu görülüyordu. O vakıt Ay
dm valisi bulunan Bay Rahmi 
bir takım siyasi cereyanlara 
karıştığı için Sofyanusu vazife· 
den çıkardı ve yerine 1 Mayıs 
1330 da vekaleten Bergama 
muhasebei hususiye katiplerin
den Vecdi isminde me-

Y-azan.: .A.zl.z C>gan. 

Eski as!Vıalıka U. mll/ettışt ve 
lstanbul müzeleri genel duekiörfJ 
rakh bir genç geçirildi. 

işte ötedenberi depolarda bi
riken mermer statü, büst, baş, 
toprak vazo, kandil ve çanak 
çömlek gibi eserlerin. Bergama 
kasabası methalinde Kızıl avlu 
denilen Bazilika veya hamam 
olduğu hakkında uzun uzadıya 

Azız Ogan 
fareziyeler yürütülen ve elyevm 
Almanfarm birkaç senedenberi 
etrafını istimlak ile hafriyata 
başladıkları tuğladan yapılmış 

muazzam b'nanın iki yanındaki 
müdevver binalardan birine 
naklini düşünmüş isem de biri· 
nin Rumlar tarafından fuzulen 
işgal ile ~ilise ittihaz ey• 
lemiş olduğu, diğerinin de yi
ne bir Rum fabrikatör ta· 
rafmda ele geçirildiği an· 
laşılarak hukuki vaziyetlerinin 
tedkikine lüzum basıl olmuştu. 

Fakat bir iki ay sonra umumi 
harhın ilanı ve müteakiben 
Yunan işgalinin budusü hase
bile gerek müze ve gerek fih· 
rist meselesi yüzüstü kaldı idi. 

istirdadı müteaklb yeniden 
asiraatika müfettişliğile lzmire 
geldikten sonra 8-2-1339 da 
Bergamayı ziyaret ettiğim va• 
kit Vecdi'yi Bergamada bul· 
dum. Ahval ve vukuat 
onu fiilen vazifeden ayırmıı 
ise de o yine işine kalben bağlı 
idi. Senelerdenberi meydana 
çıkarılmış mebani ankazı ve 
döşeme mermerler, otlar ve 
fundalıklarla mestur bir hale 
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lnglllzceden çeviren: ZIYA NEBi 
Tam tetlAI çekeceaım sırada kuvvetli bir •••k 
gözlerimi kama,llrdı ve omuzuma bir bıçak saplandı 

~nı AOl'K 

Ad il yede 
••••••••••••••• • • Bir kadın kahrından ıçmış .. 

Kör küt·· k sarhoş olunca 
rezalet çıkarmış 

P.Jleşhud cUrUmler 
gUn hapse 

kanununa göre 
mahkOm oldu .. 

Uç 

Cürmü meşhud kanununun rüldüğü takdirde mükerrer ol-
mer'iyete geçtiği tarihtenberi masına göre alacağı ceza; üç 
bu kanun hükümlerine göre, ay yani doksan gündür. 
haklarında cürmü meşhud ya- Dün de sarhoşluğu itiyat de-
pılan suçların ekserisini sar· recesine getiren bir suçlunun 
hoşluk ve zabıtaya hakaret hem de bir kadın suçlunun cür-
maddeleri teşkil etmektedir.. mü meşhut kanununa göre 

Sarhoşluk suçları pazar gün- nöbetçi Sulh cezada mahke-
leri daha ziyade fazlalaşmak- meıri yapıldı. Hadise oldukça 
tad•r. Fakat sarhoşluk deyip de enteresandır: 
geçmemelidir. Cünkü, tatbik Gülsüm; biraz fazla şarap 
edilen madde-i kanuniye, sar- içmiş, hemen sarhoş olmuş .• 
boşluğun büyük cezaya çarp- Saat kulesi civarında yalpa 
tırıldığını göstermektedir •• Fay· y&parak; müvezzilere sataşarak, 
dalı oJacağını bildiğ'miz için, bu sarhoşluğunu aynen göster• 
T.C. kanununun sarhoşluk fas• miş; Jiro ticarethanesinin önün· 
lına aid kısımlarından bir mad- de de ayaklarını havaya kaldı-

h rarak haykırmağa başlamıştır •• 
denin son fıkrasını şurada ep Henüz yirmi sekiz yaşında o1an 
beraber okuyalım: bu kadının şu vaziyeti gelen, 

"Sarhoşluğu itiyad derecesi- geçenlerin dikkat nazarını 
ne vardıranlar; dok!'lan günden celbetmiş, herkes başına üşüş· 
aşağı olmamak üzere hafif müştür. 
hapse mahküm olur.. Meşhud cürmü yapılan bu 

"iki defa mabldim olduktan hadisenin suçlusu hakime hita-
sonra; ayni fiili tekrar işliyen· ben : 
ler, o fiili itiyad etmiş sayılır." - Bana yetmiş lirayı öde. 

Zaten meşhud cürümler ka- mek için icranın bir ödeme 
nununa göre; mahkemeye gön- emri teblig edildi .• Param yok. 

--

BIFC. V" .A.:K:IT 
Nas•I tenkld yaparlardı? 
--------------------------Fuat paşa: 

- Bir memuru taltif etmek, 
kusuruna engel çekmektir, her
hangi bir memur azarlanıp, 

tekdir edilirse, mutlak su
rette; kabiliyetini de kaybeder, 
derdi •• Bu akideye sahip olan 
Fuat paşa, etrafında birçok 
adamlar yetiştirirken, Şam va· 
liliğine şunun bunun tavsiye
siyle tayin ettiği Hurşit paşa· 
nın, icraatında berbat noksan• 
lıklarıoı duydukça, kızmağa 

baslaıı,ış, nihayet bir arkada
şına: 

- Allah kıyamet gününde, 
haşir, neşir olurken yaptıkla· 
rımdan, ettilderimden sual so· 
racak olursa hepsine kulp ta
kar cevap veririm amma, 
Hurşit paşa kulumu sen 
ne ıçm vezir ·rütbesinde 
valiliğe nasp ettin derse, ona 
cevap bulamam. 
Demiş •• 
Yine onun iş üzerindeki öf-

kelerinden birisi de şu ol· 
muştu: 

Dahiliye nezaretinin en yük
sek katipliklerinden ikisine 

birer cahil ve yazıdan, ç;ziden 
anlamaz adamlar getirmişlerdi, 
Fuat paşa, her zaman, en ince 
teferruatına kadar etrafını mu· 
ayene ve tedkik ettiği için 
bu katiplerin hatır uğruna gelen 

bir takım zıpçıktılar olduğunu 
biliyordı1. 

Bir Ramazan gecesi söz söh· 
bet ilerleyip te vekaletin bu 
iki katibinden bahis açarlarken, 

- Saip ve Billori Mehmet 
efendi nicedir diye bir sual 

atılmış, Fuat paşa, dayanamı· 
yarRk : 

- Onlar Katibeyn kirameyn 
gibidirler, ya~dıklarmı Allah 
görür, kullardan gören yoktur. 
Demiş .• 

Nakleden 
TOKDiL 
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CENEVRE YE 
Beraberce baş 

.., 
vuracagız derilen bu kabil suç'ular; işbu Mühlet on gün.. Kahroldum .• 

maddenin ilk fıkrasına tevfikan Bir kilo şarab aldım .. Içti:n iç· - Baştara/ı ı ıncı sahifede - talebinin muahedeleri yeniden 
ceza görüyorlarsa da, bu fık- tim.. Sorhoş oldum.. Ondan Istanbul, 2 (Hususi) - Hü- tedkik mahiyetinde olacağı 
ranın mükerrerlik noktalarmı sonrasını a'lah bilir.. kümetimiz Fransa hükümeti i~e hakkındaki Fransız iddiası 
beJki de bilemiyorlar. Yani Hakim düşündü: birlikte Hatay Türkleri hak· 

Türk mahafilinde hayretle kar· 
sarhoş olan bir adam; rezalet " Bayan senin sarhoş!uğun kındaki kararın verilmesi için 

şılanmıştır. Bu iddianın esaıı-
çıkaracak derecede vaziyetini sabittir. iki gün hapis yatacak- Milletler Cemiyetine müştere· 
bozmuş ise ve bu işinden do- sın fakat senin yine sarhoşluk- keo müracaata karar vermiş- sızlığını kaydeden Türk ma· 
layı mahkemece iki defa mah- tan işlenmiş bir suçun var. Bir ferdir. Meselenin konseyin ayın hafili yakında C--nevreye gide· 
kümiyetine karar verilmiş ise; daha gelirsen cazanız doksan onundaki toplantısında görü- cek olan Tevfik Rüştü Arasan 
bir üçüncü sarhoşluk suçunu gündür.. şülmesi muhtemeldir. Sancak meselesini konseyin ilk 
irtikab edip te mahkemeye Dedi ve Gülsümü derhal Roma, 2 (Ö.R) - Sancağa içtimaında müzakere ettirmeğe 
düştüğü ve suçu da sabit gö- tevkif ettirdi. tam bir muhtariyet verilmesi çalışacağını ilave ediyorlar. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ge 'mişti. Depolar, açılmış, kar· de jandarma oJan Ömer hara· Agora mağazalarında zaten dan sonra eşyanın fihristinin 
makarışık birbale gelmiş, eser· bede çıkan ot yangınları mer· mevcut olan raf.ara koyarak tanzimine sıra gelmişti. Bu da 
ferden güzel parçalar mütead· merleri ve asarıatika depola- teşhir ettim. Bu suretle birinci bilahare yapıldı. Ve nadir bazı 
did sandıklara yerleştirilerek rını tebdid edecek bir bale gel- mağara statü, baş ve relief parçaların da bizzat fotoğrafi-
üzerlerine gidecekleri yerler miş iken o, tek başına ateşi gibi heykeltraşi eserlere; ikin· lerini alarak ilsak etmek sure-
yazılmış fakat zaman müsaid 50'?.dürmeğe muvaffak olmuştu. ci, mahkukata; üçüncü vazolar tile vücuda gelen 17000 parça 
olmamış, Türk ordusu yetişdi· • ?~~r ha~a~enin her köşe· ve çanak çömlek gibi seramik eserin fihristini havi 25 K. Sani 
ğinden sevkedilememiş, depo- sını .ogrenmıştı. Gelenlere reh- eşyaya; dördüncüsü de mimari 1341 tarihli defter üç nüsha 
larıo önünde öylece bıralulmış. berhk •. e~crdi. . Birl<aç sene par~alara tahs:s edildi. Ömer olarak tanzim edildi idi ki bun-

Bu vaziyet karşısında müf et
tişlik raporunu vermiş ve Ma· 
arif vekaletince gelecek sene 
bütçesine bir memur ile bir de 
harabe bekçisi için tahsisat 
konmuştu. Vecdi 1 Şubat 1340 
tarihinde yine eski işinin başı· 
na fakat, bu sefer asil olarak 
geçmişti. Yanına da 20 sene 
orada bekçilik yapan Ömer is· 
minde eski bekçi verildi. Ömer 
Bergamamn işgalinde bile hiç 
bir yerden ücret almamakla ve 
hatta kolundan tutulup hara
beden dışan edilmekle beraber 
isinden ayrılmamısh. GençliS?in· 

sonra oldu. Refıkasiyle beş ya· 'ht' lı" .. lardan birinin demirbaş olarak 
d b

. k çıtvuş ı ıyar gına ragmen en 
şıo a ır ız evlad bırakmıştı. .. l 1 1 b k 1 Müzede mevcut olması lazım 
Bir yerden geliri oJmıyan bu adgır adş arı Nya kn'ılz aşın ah' ~ : gelir. 
k · · ı · B k d' ırıyor u. a ı ve teş ır ışı . . . 
_ımsesız erı ergamanın a ır- . _ -. işte Bergama Mi.ızesının te-
şmas b~lediyesi himayesi al· bıtmış ve artık bur~s~ mahalh şekkül tarihi 19 Eylul 1339 
tına aldı idi. küçük b~r ~üze halını almıştı. tarihinden itibaren başlar. iz-

Bergama eşyasının bu halde Harabeyı zıyarete gelenler ek- mir müzesinin açılma tarihi ise 
bırakılmasma kail olamadım. siksiz oluyordu. Bazı meraklı 17 Subat 1927 ye tesadüf eder. 
Bahusus gerek harabenin ve J<imseler müzeyi de gezmek Bu Müzenin vücut bulması için 
gerek antikaların muhafazasına istiyorlardı. Mektep talebesi (1927 tarihinde basılan lzmir 
memur edilen Vecdi'nin elinde müstesna olmak üzere ziyaret· Müzesi rehberine müracaat) 
Müzelik eşyanın fihristi olmak 1 çilerden duhuliye almması hu- Bergamadan yalnız beş on 
icap ediyordu. susundaki teklifim Maarif Ve- parça kadar birşey tefrik edil-

1339 senesi kışmda Berga· kaletince tasvi~ buyurularak miştir. lzmir Müzesinin teşekkül 
maya gittim. Jşgal esnasında 19 Eylül 1339 tarihli vilayet tarihini de ayrı bir yazı ile 
sevkedilmek üzere sandıklan· idare meclisi kararile 30 ku· kaydedeceğiz. 
mış olan eserleri birer birer ,::ş alınmağa başlanmıştır. Bun· -Devam rdecrk W 

Yalvarır gibi konuştu: 1 buçuğa doğru alt katta ha-
- Anlat.. Ne oldu? Ben fif bir gürültü oldu. Ev-

birdenbire ani bir karar ve
rerek içeri atıldım : 

fayda temin etmiyecektir. 

gittikten sonra bu felaket ba- vela kulaklarıma inanmıyarak, 
şına nasıl geldi? belki bana öyle gelmiştir, diye 

Hardi yorgun ve bitkin bir aldmş etmek istemedim. Fakat 
ıes!e anlatma~a başladı: birkaç dakika sonra yine bazı 

- Evet sen gittikten sonra, çıtırtılar işittim. Bu'lu bir ka-
sokak kapısını kapadım ve pının açılıp kapanması takib 
e!ektrikleri söndürerek yukarı, etti. Artık tüphem kalmamııtı • 
yatak odama çıktım. Senin an· Aşağıda mutlak biri vardı. 
cak bir buçuk saat sonra Hemen yataktan fırladcm, rü· 

- Kıpırdamayınız yakarım 1 
Kütübhanenin önünde üç 

karaltı vardı. Bu beklenilmiyen 

ini baskın karıısında üçii de 
afallamıştı. Karanlıkta ne yap· 
hklan belli olmıyordu. Elek· 
triki yakmak için düğmeye 

Robert büyük bir asabiyete 
kapılmıştı. 

- Neden fayda teminetmi
yecekmiş? Diye bağırdı. Bu 
vaziyet karşısında elimizi kolu· 
muzu bağlıyarak tanrıdan me· 
ded mi umacağız? 

geleceğini bildiğim için aşağıda velverimi alarak dışan çıktım 
Hardi yüzükoyun yerde ~atı· nın üstünde duran sürahiyi boşu boşuna beklemektense bir ve ayaklarımm ucuna basa ba-

yor .. Her tarafı kan içinde. kaph ve babasının dudaklarma az uzanmak istiyordum. Yatağa sa merdiven başına kadar 

doğru ilerlerken, birdenbire 
bana doğru tutulan kuyvetli 
bir ışık gözlerimi kamaştırdı. 

Tam tetiği çekeceğim sırada 
omuzuma hır bıçak saplandı 
ve yere yuvarlandım. Ondan 
sonrasını bilmiyorum. 

- Meselenin kapalı kalmasa 
bizim için daha haytrlıdır. Aksi 
takdirde gazeteler uzun yazılar 
neşredecek, ardı arkası kesil
miyen, dedikodular, sualJer, tah
k katlar başhyacak ve netice 
ne olacak biliyor mısın? Kütüphanedeki kitaplar altüst yaklaştırdı. Sonra yukarı kat· g;rdim. Aradan yarım saat ilerledim. Aşağıdan gelen ses 

olmuş ve çekmeceler BÇJlmış.. tan ilaç ve sargı getirdi. Bn- geçtiği balda bir türlü gözüme birdenbire kesiliverdi.Birkaç da· 
Robert kafasında şimşekler yük bir itina ile hastayı kana- uyku girmedi. Çünkü bu tel- kika hiç kıpırdamadan olduğum 

çakarak, kendini yere attı: pelerden birine yatırarak yara· graf meselesi akhmt adam· yerde bekledim. Yazı odasının 
- Bahai. Babacığım! sına sardı. Birkaç dakika için- akıUı kurcalamıştı. Senin!e be· kapısı açık duruyordu. Halbuki 
Hardide evvela h"çbir hare· de, Hardi kendine gelmiş bulu- raber 2elmediğime pişman ol- sen gittiktl"n sonra, yukarı çı· 

ket görülmedi, sonra yavaş uuyordu. Bereket versin yara muştuıc. Başına bir tehlüke karken bütün odalann kapıla-
yavaş gözlerini açtı ve güç- o kadar aiır değildi. gelmesinden korkuyordum. Hal- rını sıkıca kapattığımı iyi ha-
lükle konuştu: Robert yerde kana bulunmuş buki tehlüke benim başımda tırlıyordum. Bir aralık kuvvetli 

ÖJüm ihtimali, Roberti ade- sedef saplı bir bıçak görünce dolaşıyormuşta haberim yok.. bir ışık salonu taradı ve yine 
ta deli gibi etmişti. Har• içi titredi. Merakıodan adeta Vakit le bir türlü geçmiyordu. kayboldu. 
dinin gözlerini açarak su çıldaracaktı. Ne olmuştu? Baı- Büyük bir merak içinde idim Yavaş yavaı ve büy!ik bir 

------=--~----=:.__--~..L;_ __ ....... _.....:.....:_:_~..:ı...J.&.ı....ı~..l..---~--.m..._1:.i.uLD..-t:.U.ce:Ldö=n-- _.__i_h_ti1atla aşağı indim. Tam ka-

Hardi sözlerini bitirir bitir
mez Robcrt derhal telefona sa· 
rıldı: 

- Ne yapıyorsun? 
- Polise telefon edeceğim .. 
Bu hususta çok tecrübeler 

görmüş geçirmiş olan ihtiyar 

baba, Robertin bu çocukca ha· 
reketine glilmekteo kendini 
alamadı. 

- Ne olacak? 
- Sıfır? 
Robert bu işe bir türlü akı! er 

dirememişti. Fakat biraz u:akul 
düşününce b..ıbasına bak ver· 
mek mecburiyetinde kaldı. 

Bu sırada gözleri tekrar 
yerde duran sedef sap' ı bıçağa 
iliımiş bulunuyordu. Merakla 
bıçağı yerden kaldırd• ve aba· 
jurun kuvve~li ışığına tutarak 
ıözden geçirdi. 
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"Durmadan silahlanan milletlerin kurdukları bina, 
bir gün oyun kağıtlarından yapılmış bir şato gibi 
yıkılacaktır. Bundan biz de müteessir olacağız,, 

Paris 2 (Ö.R) - Ruzveltin ~ 
Buenos Ayres Amerikan sulh 1 
kongresinde söylediği nutuk 
hakkmda bugün daha ziyade 
tafsilat gelmiştir. Amerika cum
hur reisi, ilk önce Amerika 
milletler ai'esinin azaları diye 
hitap ettiği sulh kongresi ıiza
larma, gerek Brezilyada, ge
rekse Arjantinde gördüğü eyi 
kabulden dolayı teşekkür et
miş ve bütün memleketlerle 
su1h sever münasebetler idama 
ettiklerini kaydederk demiş
tir ki: 

- "Burada ittifaklar kurmak, 
bir harp vaziyeti hazırlamak, 
arazimize yeni hudutlar ver
mek veya insanları bir şatranç 
tahtası üzerindeki taşlar gibi 
hissizlikle kulJanmak için top
lanmış değiliz. Maksadımız 
sulhun mu haf azasını temin et
mektir." 

Ruzvelt 1933 Montevideo 
konferansında Amerika millet
leri arasında tahakkuk ettiril
miş olan umumi antantı batır· 
!atmış ve halen harp tehditle
rinin başkalarından sadır oldu
ğunu kaydederek harp facia
larının bir tablosunu çizmiş ve 
şunları söylemiştir: 

"- Şuna kaniim ki medeni 
dünyanın her miHeti yaşamak 
ister. Harp tehdidi, harp 7İh
niyetiyle hareket eden millet-

lerden gelmektedir. Canlı gay
retler sayesinde sulhun muha
fazası mümkilndür. Bu vazifeye 
kendimizi vakf için buradayız. 
Denizlerin ötesinde eski kıt'a
Jarın ihtilaflarla parçalandığını 
görüyoruz.,, 

SiLAH Y ARIŞl 
Reis Ruzve't endüstrilerinde 

sun'i bir faaliyet yaratmak için 
hararetli bir silahlanma faali
yetine girişen memleketleri 
mahküm etmiş ve demiştir ki: 

" - Bu suretle hareket eden 
milletlerin bir gün bu silahları 
kullanmak istemeleri ictinapsız 
bir haldir. O zaman, kurduk
ları bina, oyun kağıtlarından 
yapılmış bir şato i"İbi yıkıla

caktır. Fakat Amerikahlar, çok 
uzaklarda bile o!sa, bir harbın 
tesirlerinden masun kalamaz-

Vaşi11![ion 'da kamtol 
lar. Diğer milletlerin zayıf düş- Ruzvelt Amerika millet ve 
mesinin aksi tesirini biz de du- h kümetlerine düşen vazifeleri 
yacağız. Bunun için sulh yo- saymıştır : Ilkönce, bu kıt'ada 
lunda Amerika milletleri eski her harptan sakınmak, kanunu 
dünyaya yardım etmelidirler. esasiye dayanan hükümet sis· 
Eminim ki bunu yapabiliriz. ,. temlerini inkişaf ettirmek, son• 
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Fransada patron ve 
kanun 

işçi ihtilafları 
kabul edildi hakkındaki 

Paris 2 (Ö.R)- Fransada patronlar ve işçiler arasmdaki ihti
lafların mecburi olarnk hakem usuli} le hnlli hakkmdaki kanun 
gece saat 2,45 de bUyük bir ekseriyetle l<ahul edilmiştir. Bu 
gece meclis yeni matbuat lrnnunu projesinin rnüza1c:eresiue baş
lıyacaktır. Cuma günü harici siyaset bakkmda çok mühim bir 
celse yapılacaktır. Bir~ok istizah takrirleri verilmiştir. Komünist
lerin !spanya meselesi do!ayısiyle hükümete karş• nasıl bir vazi
yet a1acaklan merakla beklenmektedir Çünkü komünistler ka
bine aleyhinde rey verirlerse Blum ekseriyet kazansa bile iaıtifa 
edeceğini bildirmi, bulunmaktadır. 

Bu hususta ilk müsademeler, hariciye blltçesinin tedklki esna
sında, finans komisyonunda vukubulmu;tur. Komünist anlar hn
kümetin harici siyasetini, bilhassa ispanyada ademi müdahale 
siyasetini şiddetle tenkid etmişlerse de reye geçildiği s1rada 
ekseriyet diğer gruplariyle birlikte rey vermişlerdir. 

Fransa, Aınerika ile harp borçları 
meselesini tehir etti 

Paris, 2 (Ô.R) - Hariciye komisyonunda reis Mistler komis
yonun müzakereleri etrafında bir çok gazetelerin yanlış haberler 
ve tefsirler neşretmelerinden basıl olan tehlükeye dikkati çek
miş ve azaların görüşmeleri ifşa etmelerinden fena neticeler 
basıl olduğunu ve Fransaya düşman gazete1erin bundan istifade 
ettiklerini söylemiştir. Komisyon müzakereleri hakkında azaların 
hiç bir beyanatta buluumamalarına karar vermiştir. 

Hükümeti harp borçları hakkında Amerika ile müzakere 
açınağa davet eden bir takririn müzakeresi talik edilmiştir. 
Komünist mebuslardan Florimont Bond ve Gabriyel Pery 
ispanya meselesi hakkında son hadh:eler dolayısiyle müzakere 
açılmasmı istemişlerse de komisyon Cuma günü öğleden sonra 
mebusan meclisinde yapılacak umumi müzakere arafesinde böyle 
bir münakaşanın yersiz olacağına karar vermiştir. 

kısmı bunu duyup muhaliflerle 
beraber hep bir ağızdan ayak 
dirediler: 

Yazan : Tok Dil Tefrika No: st 

- Nasıl oluyor da bir koca 
padişah hapsediliyor, buna şe
riat müsaade etmez, yapanlar 
kimlerse bize hesap vermeliler. 

Sarayın içinde mırıltılar, gi
rültüler belirdi, her kapıya da
vanan bir kulak olsaydı ıunları 
dinu rrekti: 

- Aı:ıau. •1vkum kaçbl Ne 
bu feryat. 

_ Biçl!re hapsoldu, -. '••k 
tahta çıkta. 

- Hep fitnetikler ayakta! 
. . . . . . . . 

_ Yahu sizlerde can kalma-
dı mı! Padiıah ağhyor be1 

- Ne yapalım kaıdeıiml 
- Ne yapması var mı? Aça-

hm, kurtaratım, kaç ıeced?r bu 

çille! 
. . . . . . . . • • 

ğim yerinden oynadı, ne bu 
feryat .. 
. . . . . . . . 

- Amanalfah bu ne de
mektir, herifi göz göre göre 
tahtından indirdiler, mezara 

diri diri soktular, biz evvel 
~"ir bunun nimetine gark ol
mu:ı· 

la , "e duruyoruz, kurtara m. 
. . . . 
- AUahaşkınız. ba 

~ .. \... b 
feryattan, ne oıda can • ldu 

h 
~ ı, 

ne bizde ra at, ne olacakı,_ 
olsun, bu ne \ceflD ... lceı ..• 

•'• 
Bu lıal, ert~igünü yeni\-... 

w mubam tabakU&D" 
- Bre! Bu lıerifler, lbralai· ocapıan b" k 

~~-----.a.--.ıı--..• __ .__·_.."'""·_..::~· u t etti aipalilleıiıı uco 

Sipahi ocağı adamakıllı fitili 
atmıştı. Toplanmalar, söylen
meler, haykırmalar, ertesi günü 
akşama kadar sürdü. 

Yeniçeri ağası Muslihiddin 
bundan derhal haberdar edil· 
mif, kara Muradı bulup elele 
vererek müftüye dayanmlflardı. 

- Aman! efendi haıretleri 
isyan batıöateriyor, telifeıiyle 
ıeyhüliaJimı korkutan eğalar 
fCyhlllialimın : 

- Amaa l Ne diye ? Ne di
ye? 

Sualine: 
- Ne diye olsun, spahililer 

ayaia kalkınaş, 
- Anladım: 

\ • :-:0Canım anJamıyacak ne 
nıçı -

J •• 1c-. eski padiphı 

ra bütün yeni dünya milletle
rinin, herhangi birine karşı 
yapılacak bir taarru:u red için 
işbirliğine haz11 olduklarını 
göstermek, ihtilafların patlak 
vermesine müsait sosyal sebep· 

lerin doğmasına mani olmak ve 
bütün milletler arasında ticaret 
münasebetlerini geliştirmek, zi

ra şimdiki medeniyetin esas ilk 
maddelerin beynelmilel müba
delesidir. 

Ruzve:t siyasetleri bu mü
badeleleri tahdide Matuf olan 
milletleri tenkid etmiıtir: "Ken-

di kabukları ıçıne büzülen 
memleketlerde harp fikrinin 
hakim olması, hayal seviyesi
nin en aşağı derecede olması 
v~ barbın sulbden daha ucuza 
mal olacağının zannedilmesi 
hayret verici bir şey değildir.,, 

Ruzvelt sulhun bütün dün
yanın yüksek ümidi kaldığını 
teyid ettikten sonra şöyle de
vam etmiştir. 

11 Sülh Amerika için en bü
yük iyiliktir. insanlığın terak
kisine muhalefet telikki etti• 
ğim bazı hükümet metodları 

karşısında ben demokrasiye 
olan inanımı ilin etmek iste-
rım.,, 

Nevyork, 2 {Ö.R) - Bueaoı • 
Ayresten .. Associated Pres"A-

jansına bildiriliyor: Roosevelt 
matbuat mlimessillerine birleşik 
Amerikanın Milletler Cemiye
tine girmesi için hiç bir ihti
mal mevcud olmadığını kat'i 
olarak bildirmiıtir. 

Buenoa Ayrea, 2 ( Ô.R) -
Hnknmet Razveltin ıerefine 
bilyük bir ziyafet vermittir. Bu 
ziyafette konferansa iıtirik 
eden delegeler ve kor diplo
matik hazır bulunmuıtur. Ar
jantin Cumhurreiıi Juıto Ame
rikanın refahına ve Ruzveltin 
sıhhatine içmiı ve Ruzvelt bu 
topluluğun Arjantin Cumhuri
yetinin refahı için iyi bir alamet 
olduğunu söyledikten sonra 
Buenos Ayres'in sulh payıtahtı 
olduğunu iddia ederek Cum· 
hurreisi Justo ile bayanını birle
şik Amerikayı ziyarete davet et
miştir. 

bapsolurmu imiş, doğru değil
dir diye ! 

- E canım 1 Daha dün bu 
adamlar bizimle elbirlik padi· 
şahın tahttan indirilmesine 
yardım etmediler mi? Bu ne 
demek miş? Yoksa işin içinde 
bir fitnelik mi var? 

- Orasını bilmiyoruz, hem ı 
böyle uzun uzun görüşmeğe 
vakit yok. 

Dediler. Karamurad: 
- Hoca! hoca! kalk da 

oturduğun yerden, yapılan işi 
tamamlıyalım .. 

Müftü, Karamuradın yUzüne 
bakh: 

- Nasıl? 
- Nasıl mı?.. Canım bunu 

ıormağa ne lüzum var, sen de 
bilirain. Hem şimdi sırası değil 
görüşmenin, gel hele bizimle 
beraber Sadrazam Sofu Meh-
med paşanın sarayına gidelim. 
Orada görüşürüz. 
. . . . 
Şeyhülislamı evindan, lalüeb-

Dünya matbuatına •• gore 
....................... 11!13~iSOZ:lmm~ 

ulhu kurtarın iç n 
evletler birleşrrıeli imiş 
Ruzveltin nutku Fı·ansada 

bir intiba bıraktı 

çok~ • • 
ıyı 

• 1 •• 

Paris, 2 (Ö.R) - "Progres 
de Lyon " gazetesi birleşik 
Amerikanın layık olduğu gibi 
demokrasiler cephesinde yer 
almakla hürriyeti öl<l.ünnek ve 
sulhu tehlükeye düşürmek isti
yenlere ihtarda bulunduğunu 
yazıyor. 

"France de Bo ... deau,, yazıyor: 
sulhu kurtarmak için Fransa, 
lngiltere, Küçük Antant,Lehis
tan, Rusya ve birleşik Ameri
kanın birleşmelerinden başka 

çare yoktur. 
,,Eclaireur de l'Est,, Ruzvel

tin nutkuna demokrasi inanıoı 
teyit etmekle nihayet verme· 
.sini Avrupanın endişeleri üı.e

rinde bir ümit nefhası telakki 
ediyor. " Echo du Nord ,, 
gazetesinin Panamcrikan kon
feransını takibeden muhabiri 
bildiriyor. Konferans arefesinde 
haber alınan Alman - Japon 
paktı Amerika için yalnız garbe 
bakmanın kafi olmadığını gös
termiştir. Zaten Ruzvelt yeni 
dünyanın sulh ve sükunu için 
çok hizmeti olanMonroe naza
riyesinin bir Amerikalının de
ğil, bir lngilizin eseri olduğunu 
göstererek Amerikanın Avrupa 
ile iş birliğinin imkansız olma
dığını ihsas etmiştir. 

" lntransiğeant " gazetesi 
yazıyor: Amerika Avrupa işle
rinden alakasını kesemez.Mon
roe nazariyesi yeni dünyanın 

sulhunu korumak için arbk 
kafi gelemiyor. Ruzveltin söz-

Fransa 
Polon yaya 
istikraz yapacak 

Vartova, 1 (A.A)- Gazete
lerin yazdıklarına göre Fransa
Polonya finans anlatması ah
kamı mucibince Fransa Polon
yaya iki milyar 600 milyon 
frank bir istikraz yapacakhr. 

Japonlar 
Habeşistan impara
torluğunu tasdik etti 

Roma, 2 (Ö.R) - Japon 
sefiri hariciye nazm Kont Ci-
anoya Japon hükümetinin Ha
beşistanda ltalyao imparator-
luğunu tasdik ettiğini bildir
miştir. Kont Ciano ltalyanın 
bu jesti unutmıyacağmı ve Ha
beşiıtanda Japon menfaatlerine 
büyük bir pay ayıracağını söy
lemiştir. 

Mehmet paşanın evine getiren 
ağalar, sadrıazamın kabul oda
sında taplaoıp, işi sadrıazama 

açtılar. Evinde ikea: 
- Ne olacak? Diyen müftü 

burada da sadrıazam a bera
ber sorarken Kara Murad sinsi 
bir güJüıle: 

- Ne olmasını benden iyi 
bilirsiniz? Müftü de burada 
hazır, bir fetva verilir, yap• 
tığımız iti tamamlanz. 

Sadrıazam merakla Kara 
Murada bakarak: 

- Yani? 
- Yani katline fetval 
Odanın iç · ,e, derin bir ıü

kunet ve sükut çöktü. Kimse
den acı çıkmıyordu. Teklifi 
yapan Kara Plurat bile olduğu 
gibi kalmıf, diğerleri birbirle
rının yüzlerine biran balup 
göı.lerini yere çevirmiılerdi. 

Belki beş dakika sonra sa
dıriıam Sofu Mehmet paşa, 
mırıldanırcuına: 

- Bu nasıl olur 1 Diyebildi. 
- - ... L ••• I 
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leri Garptan ziyade Şark için 
söylenmiştir. Amerika japon
yaya hatırlatıyor ki, Almanya 
kuvvetJi ise birleşik Ameril<a 
ve bütün Amerika devletleri 
daha kuvvetlidir. Demokrasi 
inanı hakkındaki sözler de 
Hitler'e bir ihtardır. Bu gaze· 
teye göre, Fransa, ln~iltere ve 
Amerika arasında bir pakt 
ihtimali gözönünde tutulabilir. 

"T emps,, Ruzveltin nutkunu 
çok alicenap ve insani buluyor. 
Bu nutuk sulh davasına bir 
hizmettir. Zira geniş ve sıh
hatli bir tesanüd fıkri verebilir. 
Böylece Amerikalı ar dığer 
milletlerin ıstırap!anm arbk 
al~kasızlıkla karşılamıyacak· 
lardır. 

''Debats,, gazetesine göre nu· 
tukta yeni mühim birşey vardır. 
Evveli harp ve tecavüz taraftar
Jarına bir ihtar. Kapah harp 
ekonomisi hakkındaki sözler 
ise doğrudan doğruya Alman
yaya bir ihtardır. Hurriyeti 
methederek Ruzvelt sulhu ko
rumak istemiştir. Vakıa ıutkun 
hemen lcat'i bir tesiri olacağını 
ummak mubalaga oiur. Fakat 
ehemmiyeti az da görülmeme
lidir. AmeriJ:a ile Fransa ve 
Ingiltere arasında hiç olmaz!,a 
mane\•i bir mukarenet göze 
çarpıyor. Bu devletler sulhun 
istıkbali ve milletlerin istiklali
nin bağlı olduğu prensip!ere 
müşterek bir bağlılık göster
mektedirler. 

Şili 
Japonya ya ikrazatta 

bul l1 n ınıyacakmış 
Londra 2 {A.A) - Finans 

bakanı Neville Çemberlayn dün 
Avam kamarasındaki beyana

tında Şilinin japonyaya bir ik
razda bulunmak için müzake
reye girişmemiş olduğunu söy
lemiştir. 

ltalyan gazetelerinin 
iddialarına gtire 

Poma, 2 { Ö.R ) - ltalyan 
gazetelerinin iddialarına bakı

lırsa Romanyada revizyonizm 
aleyhinde yapılan nümayişler 

Be1gradda soğuk karşılanmış. 
Yugoslavya siyasetinin küçük 
antant devletlerile Roma pro
tokolunu imza eden hükümet
Je r arasmda bir dostluk siya
seti kurm ağa matuf olduğu 
bildirilmektedir. 

- Bu nasıl olur?. 
Kara Murat birdenbire ka

bardı: 
- Be adamlar! Dedi. O olmaz, 

bu olmaz, herifi taht.odan indir
diniz, ala! Fakat saray adam'arı 

alışmışlar... Bir iş olsun, bir 
gürültü kopsun da biz de şura
dan, buradan çapulculuk yapa-

lım kaygusuna, sevdasına dal
mışlar.. Bu adamlarla iş mi gö
rülür, söyle be! Musliheddinl 

Deli sultan, hapisinde birkaç 
gecedir bağmp, çağırırken, ağ
layıp, sızlarken, saraydakiler 

ayağa kalkmış, aclmıtlar, halkı 
uyaodırmağa kalkmışlar diye 
bana bir sürü dırlanıp duruyor
dun, ağzına kilit mi vuruldu, 
Sipahilerin ayaklandığıoa ben 
de işittim, sen de bana söyle
medin mi :söylesene! 

Muslihiddin rnmldanırcasına: 
- Öyle, öyle amma: 
Deyince, Kara Murat yeria· 

den kalktı: 



Sahne a 
r== 

Donanman11z lzmire hareket etti 

lngiliz gazeteleri filomuzun Malta 
ziyaretinin iyi intibalarını yazı 7orlaı· 

Metaksas'ın yerinde bir tavsiyesi 

Donanmamız t.tolta kalesi önünde 
- Bll$faıatı ı inci savtada - terilen sevgi eserleri coşkun ribi bir kıymeti vardır. Türk 

nr bulunmuşlardır. Bu müna· bir surette devam ediyor. Filo· donanması bu ziyarete hemen 
aebetle de çok samimi nutuk- muz yarın (bugün) Falerden en kıymetli eJemanlarile iıı;tirak 
lar taati olunmuştur. lımire hareket edecektir. etmiştir. Yakın Şark'ta lngı l-

1.tanbul, 2 (Hususi) _ Yu- Istanbul, 2(Yeni Asır)-Türk tereye karşı dostane bir s ya-
nan başvekili Metaksas Türk filosunun logiliı. ve Yunan set takibeden Türkiyenin bu 
gazetecilerine beyanatında Türk limanlarını ziyareti münasebe- sahada gösterdiği liyakat çok 
- Yonan dostluğundan, Ata- tiyle loj{iliz matbuab çok ha- ehemmiyetle kaydedilmelid r. 
Uirk'ün terakki ve teceddüt raretli neşriyat yapıyorlar, The Mudanya, Lozan, Montrö, 

h d ld db 1 d Times, The Sphere ve Lon Kral sekiıirıci Edvarclm Kanıal 
ususun a a ığı te ir er en News gazetelerinin çıkaıdıldarı 

hararetle bahsetti. Sonra iki fevkalade nüshalkrda donan- Atatürkü ziyareti ve nihayet 
memleket mekteplerinde müte- lngiliz fi losunun Türk limanfa-

mamızan ziyaretlerine ait fotoğ-
kabilen Türkçe ve Yunanca raflar ve yazılar vardır. rını ziyareti •• Bütün bu iyi ve-
okutulmas1nı, iki millet arasında .. The Sphere " mecmuası aileler iki millet arasında bir 
küttür sahasında tam bir teı- bu münasebetle yazdığı bir yakınlaşma husule getird ği gi-
riki mesainin mevcud olmasını yazıda diyor ki: bi böyle dostane ve sembolik 

nunuevve 

Asi.er Madride ••••• o.um yağdırıyorlar 

Cumhuriyet düşmanları Madriciıi 
alamıyacaklarını anlayınca şehir 
halkını imhaya karar verdiler 

M:ıdid, 2 (Ö.R) - Asi kuv
vet er tarafından dün yapılan 
hül um şimdiye kadar yapılan 

hücumların en kuvvetlisi olcp 
şiddet itibariyle 25 son teşrin 

1 
hücumunu da geçmiş, fakat 
netı ces 'z kalmıştır. Bir ba
tarya ıki saat mütemadiyen 
son hızia ateş etmiştir. Bunun
la beraber gün milislerin lehi · 
ne aet i celenmiş ve cumhuri)'e~ ... 
çı er mukabil hücuma geçer~~
iyi neticeler almış l ardır. Böy~ 

lece, ü iversite mahaHesindeki 
Klinik hastanesini berhava et
m 'ş!erd ı r. Burada Faslı asker
ler s 'per kurmuşlardı. Binanın 

ankazı altmda sRğ ka'an bir
kaç Fa!h hala soo derece şid
detle mukavemet etmektedir
ler. Nasyonalistlerin Pozeloda 
yaptıklara hücum neticesiz kal
mış, cumhuriyetçi'er bH'akis 
iyi ~evkulce) ş mevkilerini işgal 
etmek imkanını bulmuşlardır. 

Madride gelen haberlere gö
re asiler tarafından atılan gül
lelerin bazı!arı beyaz bir gaz 
nesretmektedir. Bu gazı te
neffüs eden cumbur:yetci as
kerlerin cephe gerisine nakle
dilmesi icab etmiştir. Bu ga
ı:n mahiyeti henüz belli de
ğildir. 

Ca~a del Coırpoda asilerin 

Ası/er. Madnd şehtınt ışte bu liale getudileı 
leri bataryaların himayesi altı
na sığınırışlardır. Milisler Porta 
Kamalyı işgal etmişlerdir. 

Paris, 2 ( Ö.R ) - ispanya
dan gelen haberler, asilerin 
Madride karşı yaptıkları büyük 
taarruz:ın akim kaldığını gös
termektedir. Asilerin kontrolu 
altındaki Sevil radyosunun teb
liği şudur: 

5 inci fırka cephesinde bil
dirilecek birşey yok. 6 ıncı 
fırka cephesinde lradeale hü
cum eden düşman tardedilmiş 

ve 30 ölü ile 3 zırhlı otomobil 

ilerlemişlerdir. 

Storya cephesinde Ovyedo 
ile Grado arasında asi mevki· 
lerinin muvasalasını kesen bü
kümet mevzileri tahkim edil
miştir. Biskoya cephesinde düş
manın bir baskın hücumu akim 
kalmıştır. Cumhuriyet ordusu 
Villa Reanan muhasarasına de
vam etmektedir. 

teklif etti. - Türk donanmasının lngi· ziyaretlere de yol açmışhr. Bu 
lstanbul 2 (Hususi) - Do- liz Akdeniz filosuna Malta güzel ziyaretin uyandırdığı his- 1 

nanmamıza Yuoanistanda gös- limanında yaptığı ziyaretin ta- ler çok dostanedir . ., 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

hücumu püskürtülmüş, bunlar 
Monto Ga'atınava yerleştirdik-

bırakmıştır. Soryo fırkası cep
hesinde birşey yok. Andaluzya 
cephesinde Villa Arta hükü· 
metçiler tarafından lıücuma 
uğramışsa da garni:zon kuvvetli 
bir mukavemet göstermiştir. 
Marksistler 27 ölü bırakmışlar
d1r. Kordu vilayetinde bir hü
cum püskürtülmüştür. Dün ak
şam Marksist Jiyo radyosu mi
lislerin Gradoya girdiklerini 
bildirmiş ise de bu haber doğ
ru değildir. Valua bir hücum 
arabası Gradoya girmiş ise de 
durduruloauş ve esir edilmiştir. 
Aslu..ryadd ve Ovyedoda vazi
yet normaldır. Bolahos vilaye• 
tind~ Marksist mevkilerinin 
bombardımanından sonra altmış 
iki sivil hatJanmıza iltica et
miştir. 

Madrid sivil ahalisinin asi 
tayyareler tarafından imhası 
dün ıabahtan beri yeni
den başlamıştır. Saat 11,15 de 
9 bombardman ve 15 avcı tay• 
yaresinden mürekkep düşman 

hava filosu şehir üzerinde uça
rak şimal ve şimali garbi ma• 
hallelerine bombalar atmıştır. 

Kuk kadar infilak olmuştur. 
Bu infilaklar o kadar şiddetli 
olmuştu ki bütün şehir sarsıl
mıştır. Bombardman ancak bir 
çeyrek saat devam etmiştir. 

Kurbanları çoktur. Maddi ha
sarat da pek mühimdir. 

Dünyayı aydınlatan hürriyet hey keli 

Heykelin kuruluşunun ellinci 
nümü dün Nevyorkta tes'it 

yhdÖ
edjldi. 

Fransız bir nutuk 

vete müracaat doğurabi-

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
No: 12 Yazan: ADNAN BILGET 
••••••••• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Yetml,llk Çin kumandanı Semi-Hana 'u haberi 
gön,..erdi: Kızımız önce genç oğlumu mağ~Ob 

etsin •• Sonra kendlslyle hesapıa,ırız •• 
- Müsaadenizle buna akın- J To-po han, satvetini bilhassa 

cıların razı olmıyacağmı söyle- Roma imparatorluğuna tanıtmış 
mek mecburiyetindeyim, ha- olmak için bir sefer yapmak 
kanım.. Çünkü biz akıncılar, arzusuna lrnpılmışh. Fakat bu 
hudutların muhafazasına me- işte galip gelip gelmiyeceğini 
muruz. Esasen içeride hoşnut- anlamak istiyordu. Bir gün, 
suz:uk var. Çinliler bu işden akıncıların ileri gelenlerini 
azami derecede istifade etmek kendi otağına buyur etti. Hep-
istiyorlar. Biz hudutları koru- siyle arkadaşça konuştu. To-po 
yacağız, demiştir. han cicrhal maksada girerek 

Fılvaki Semi-Han, hakan'la akıncı kumandanJanna şu suali 
görüştükten sonra derhal akın- sordu : 
cıların başına geçmiş ve bir - Ben bir sefer yapmamızı 
fırsat beklemekte olan Çinlilerin arzu ediyorum. Akıncılar epey· 
kartııına dikilmiştir. ce istirahat ettiler. Yarın ne 

içeride ıükün avdet edince olacağı belli deiil.: Kurt bası 

--··-.. ··-- -·· ---- ---

gök sancağı Pekin kapılarm
da dalgalandırmak mümkün 
olacak mı? 

Semi - Han, topalantı yerine 
henüz gelmediği için akıncı 
kumandanları tereddüt içindey
diler. Herkes birbirinin yüzüne 
bakıyor, fakat hiç kimse müs
pet veya menfi bir cavap ve
remiyordu. işte bu anda Gün
cer kız otağın kap1sında gö
ründü ve Gök Tück hikaıuna 
haber verdi: 

- Semi - HRn ovada görün
dü. Atını dörtnala sürüyor. 
Akmcı kumandanlara hep bir· 

den heyecanla ayağa kalkmış
la rdı. O güne kadar Semi -
Hanın akıncılar arasındaki 

ehemmiyetini bir dürlü kavrı
yamıyan To - po han da, ku-
mandanları imtisalen ayağa 

kalkmışh. Semi - Han atın: 
Güncer kıza teslim eqer etmez 
hakanın otağına giriyordu. 

Genç kız, sanki konuşulan· 
)ardan haberdarm11 gıbi ,. 
söze baıladı Ye akıncı: , 

ıdt bir 

···~······································ 
miştir, Ruı.vdt yeni dünya• 
nın eski dünyaya meş'um 

barp uçurumuna doğru yu
varlanmaması için yardım et• 
mesini de istemiştir. 28 Ilk
teşrinde söy1ediği nutkunda
ki fikirleri daha sarih olarak 
tekrer ele alan birleşik Ame
rika cumhur reisi Bueno'« Ay
res'deki kudretli hitabe"Jiyle bu 
fikirlere müstesna bir kuvvet 
vermi ştir. Ruzvelt Fransa ile 
tam bir fikir birliği halindedir. 
Fransanın bakemlı k, uzlaşma 

ve karşılıklı yardım siyast:tinin 
uyandırdığa teveccüh!u nAmeri
ka ahalisinin bütün tabakalarına 
yazıldıR"ını memnuniyetle gör
düm. Fransa, bu kadar hara
retli ve faal dostluklarla sarılı 

iken ve bunlarm yardımına gü
venirken sulh maksadile yap
tığı teşebbüslerde cesaretsizli
ğe düşemez. Roosevett bütün 
miHetlerin çalışarak sulh için
de yaşamak ümit ve arzusun
dan kat'i bir inanla bahset
miştir. Bu inanı, kardeşçe bir 
iş b~raberliği ile hakikat saha
sına geçireceğimizden emin bu
lunuyoruz. " 

lık bakımından iyi olduklarmı 
ortaya koyarak derhal herhan
gi bir sefere çıkabileceklerini 
To-po hana söyledi. 

Gök Türk hakanı bu söz
lerden o kadar memnun olciu 
ki, Semi-Hana altmdan işlemeli 
bir kurt başı bayrak hediye 
etti. 

Görülüyor ki bu tebliğde 
nasyonalistler hiçbir ileri hare
keti kaydedemiyorlar. 

Buna mukabil öğleyin Mad
rid müdafaa komitesi tarafm
dan şu tebliğ neşredilmiştir: 
Son 24 saatte asiJerin Madrid 
cephesinde yaptıkları bütün 
hücumlar neticesiz kalmıştır. 
Asiler her tarafta ağır zayiatla 
püskürtülmüşlt:rdir. Mukabil 
taarru:za geçen cumhuriyet kuv
vetleri Üniversite mahallesinde 

Nihayet sabahın alaca ka
ranlığı içinee akın emri, T o
Po Han'm karargahından 

geldi. 7o-Po Han. Semi-Hana 
o kadar büyük bir emniyet 
besliyordu ki, bu sefere işti
rakten imtina etmişti. Semi
Han 'm kerhalde bu seferden 
yüzünün akıyle çıkacak ve Türk 

• • • yurduna yeni bir zafer getire-
- Akıncılar hazırlansın.. cekti. 
Kumandayı veren Semi - Akıncılar hareket ederlerken 

Han'dı. Genç akıncı kumandanı, Semi-Han, 1001000 akıncmın 
her biri Türk ordusunun feda en önünde idi. ihtiyar kadınlar 
edilmez şahsiyetlerinden mü- ve genç kızlar Semi-Han'm kır 
rekkep olan kumandanları bir atına sarılarak okşıyorlar, 2'"-" r 

-~ıga 
araya toplıyarak sefer hakkın- kızlar ıafer temen1>:.ift>\adınlar 
da son talimah vermiş ve ku- vururlarken il-'~zya d""k·· ... sv şı o u-
mandayı bizzat eline alacağını Semi-Han · 
bildirmişti .• Akıncılar ilk defa yorlar-·· ·ı · · · · 

N•11 .. yet ı erı emrıyle bırhkte 
Semi Han'an kumandası altında k 1 ı ,..ı7 bin a ucı, .. a plerinden 
en zorlu bir sefere çıkıyorlar..lt. yara' anmış ccylan1ar gibi ileriye 

Sefere başlanırken yüz ~i~ \ at 1,\ı ... .fürk barba girerken 
atlı ovada son hareket enırını · c\ıar inliyo· dagv Ja k 

• • L ı .~ ... - ı d ' r a ancı almak ıçın hazırlan~JS r·~- or uaunun g!Çİ•ine Ad t b 
1 • • uı. .. ,~a- v. .. e a aı 

yordn "a.. ~orJ.rdi. egıyordu.. Semi-Han, dağı taşı 
Yararak derJiyen yliz bin akın· 

_.,talJa av- . 

pının önüne ieldiğim Ziuu ..... 

lngiliz· 
Harbiye nazırının 

sözleri 
Roma, 2 (Ö.R) - Londra

dan bildiriliyor: Şerefine veri• 
len bir ziyafette söz alan har
biye- nazın Duff Cooper İngiliz 
ordusuna gönüllü kaydının nor
mal bir şekilde yapılamadı~ıoı 
ve askere yazıJanların gittikçe 
azaldığını kaydederek bu hal 
devam ederse asker alma usu
lünün bir iki seneye kadar ln
gilterede tam bir iflasla karşı
laşacağını söylemiştir. Harbiye 
nazırı lngiltereoin imparator· 
luğu daima müdafaa edebilecek 
mevkide olması zaruretini gös· 
termiştir. 

cınm arasında ve en önde bir 
an önce hedefe ulaşmak için 
acele edıyordu. 

Üç gün devam eden bir gi
dişten sonra nihayet Pekin 

kapılarına gelmiştiler. Vakit, 
sabaha yakındı. Semi - Han 

askerlerine istirahat vererek 
Pekin müdafaasını der'uhte 

eden ihtiyar Çinli kumandana 
bir elçi göndererek şehrin td· 

limini bildirdi. 
ihtiyar \:- Aumandanı, genç 

kı7, _ 6onderdiği bu ültimatoma 
90 suretle cevap veriyordu: 

- Kızım Semi-Han'a söyle
yin.. Ben, saçlarımı seferde 
agartmış ve yetmiş yaşına ayak 
basmış tecrübeli bir insanım. 
Eğer lnzımı:zın istediği, genç 
oğlum olsaydı, düşünmeden bu 
arzusunu yerine getirirdim. O, 
evvela benim genç oğlumu 
mağJub etmesini öğrensin. On· 
dan sonra şehrin kapısında 
kendisiJe heıabJaşırız. 

- Bitmedi-



1~ ·n::a·H:b:i:.'.~1 Beledi yenin 
x Dün Borsada ~ 

Çin -------
Yapllan saıı,ıar ~ Mühim bir kararı apon 
~ 

Uz Um 
Çu. Alıcı Fiat 

•• •• •• • Buğday, 
mel eler 

arpa, uzum uzerıne mua
geçmiştir •• 

690 K A Kazım 12 50 21 
681 Alyoti bi. 14 50 18 
465 S Süleyman o 11 50 22 
223 Beşikçi Z bi. f 1 50 18 125 
118 H Alberti 12 50 18 50 
206 M J Taranto 13 75 17 75 

çok hararetli 
Diğer memleket 

lzmir ticaret ve zahire bor
sası tarafından neşredilmekte 
olan gündelik sataş listelerine 
göre son haftayı teşkil eden 
25-11-936 1-12-936 tarihine 
borsada cereyan eden muamele
lerin yekunu şudur: 

Haftalık fiat 
Cinsi miktarı asgari 

çuval 
M. Buğ. 7521 3 75 
,. arpa 701 3 75 
Mısırdarı 27 3 50 
Fasulye 273 7 875 
Sısam 249 15 50 
Nohut 30 5 75 

bal ye 
Pamuk 892 46 

kilo 

azami 

6 625 
3 8125 
4 25 
9 

16 
5 15 

52 

3 Çekir. 120645 2 95 
kental 

Palamut 1070 270 
kilo 

470 

Z. yağ 15000 35 35 
çuval 

incir 388 2 50 15 
Ç. üzüm 11135 6 21 50 

Buğday 
Nevi üzerinden haftalık buğ

day satışları şu saretle tasnif 
olunmuştur: 

Nev'i 
Uşak 

çuval 

yumuşak 2861 
Uıjak sert 3470 

., mahlut 115 
,, çavdarlı 125 

Dönmeli 430 
Uşak hususi 
şartlı 520 
Yekun 7521 

HaftaJık fiatı 

asgari azami 

5,00 5,75 
5,00 6,625 
5,375 5,375 
4,50 4,50 
5,50 5,50 

3,75 3,75 

Hafta satışları geçen ba~aya 
nisbetle daha hararetli olmuş
tur. Bazı ihracat evlerinin bor• 
sadan bu~day satın almaları 
fiatler üzerinde müessir olmuş 
ve derhal 1,25 santimlik bir 
tereffü kaydedilmiştir. 

ihracat firmalarının buğday 
mübayaatında devamlan halin
de fiatlerin biraz daha t reffüü 
ihtimali vardır. 

Şimdilik piyasa sıcak, işler 
iştihah devam etmektedir. iz. 
mirde ihtiyacı karşılıyacak 
stoklar mevcut olduğu gibi 
mebzul mevrudat ta vardır. 

Arpa 
Son haf ta içinde borsada 

kilosu 3,75 - 3,8125 kuru~tan 
700 çuval Uşak malt ve 3,75 
kuruştan 1 çuval çakır arpa 
satış• olmuştur. 

Son zamanlarda istihlak pi
yasalarından vaki talepler do
la yısi yle arpa piyasamızda mah
süs bir faaliyet bisıl olmuştur. 

lbracat için yüzde 75 çakırlı 
ve istasyon teslimi şartıyle 3, 75 
kuruşa kadar muameleler ce
reyan etmiştir. 

Beyaz arpalar üzerine 4,125 
kuruşa kadar muame!eler 
o'muştur. 

Arpa p·yasası umumi vaziyet 
volctuından kuvvetli ve sıcak 
görülmekte ve bugünkü vaziye
tin devamı takdirinde fiatlerin 
geçen seneki bu mevsim fiat
leri dereces:ne erişeceği tah
min edilmektedir. 

Bakla 
. Hafta içinde borsada bakla 

üzerine bir muamele olmamış· 
hr, Borsa haricinde 4,875 ku
ruş fiatle 28 ton bakle satıl-

mahsulleri normal şartlarla satılıyor 
fiat geçen haftaki fiatlerdan 
0,125 santim yüksek bulunmak 
tadır. 

Piyasa etrafında yapbğımız 
tahkikata göre bakla alıcılari 
vardır. Buna karşı stokların 
azhğı fiatlerin günden güne 
yükselmesini ·intac etmektedir. 

Pamuk 
Borsa bültenlerindeki kaylf

Iara göre son hafta içinde bor .. 
sada yapılmış olan pamuk sa
tışları şu suretle icmal edile .. 
bilir. 

Nev'i Satış şekli 
Prese balya 
Birinci hazır 608 

,, vadeli 175 
ikinci hazır 94 
Akala hazır 15 
Yekun 892 

Haftalık fiat 
az çok 

47 
50 
46 
52 

50 
50 50 
49 
52 

Bundan bir hafta evvelki sa
tışlar ise şu surette tasnif 
olunmuc:tu: 

Haftalık fiat 

piyasamızda yapılmakta olan 
zeytinyağı işlerinde as;dden 
fazla renk meselesi mevzuu 
hahsolub 7-10 arasında asidi 
havi açık renkli mallar 37-38 
ve pek az mikdarda 6 asidli 
keza açtk sarı renkli yağlar da 
43 kuruşa kadar alıcı bulmak
tadır. Şu hesaba göre bugünkü 
zeytinyağı piyasası 37 -43 ku
ruş arasında mütebalif bir va· 
ziyet göstermektedir. 

Avrupa piyasası ise 31-33,5 
kuruş arasında hesaplanmakta 
olduğundan halihazır fiatleri
mizle esasen ihraca müsaıt ol
mayan yağlar üzerine ihracat 
için iş yapılmamaktadır. 

Gerçi piyasada maruf ve 
kuvvetli bir ihracat evi müba
yeata başlamış ise de bu mu
bayeahn ihraçtan faz1a spekü
külasyona matuf bulunduğu 

tahmin ediliyor. 
Yağlarımızın bugünkü kalite 

vaz:yetine göre az asidli mal 
fiatlerinde kuvvetli yükselme-

Nev'i Satış şekli az çok ler olacağı anlaşılmaktadı. · Bu-
Prese balya nunla beraber halihazır zeytin-
Akala hazır 6 50 50 yağı piyasasında vuzuh ve is-
Birinci " 960 45 50 47 tikrar müşahede edilmemek-

,, vadeli 350 46 75 47 tedir. 
Yekün 1316 

Geçen ser.e Sonteşrinin dör· Çekirdeksiz ÜzÜm 
düncü haftası borsa bültenine Borsa neşriyatına göre son 
göre ise mezkur hafta pamuk hafta içinde borsada 11,135 
sabşları şu . şekilde cereyan çuval 28 torba üzüm satıl-

etmişti: mışhr. 

Haftalık fiat Borsa sahş listelerine göre 
Nev'i Satış şekli az çok 1936 mahsulü çekirdeksiz üzü-
Prese balya mün mevsim başından 1-11-936 
Birinci hazır 736 45 46 akşamına kadarki satış mikdarı 

., vadeli 150 46 46 25 356,690 çuval ve 1837 torba-
ikinci hazır 7 43 43 dır. 1935 mahsulünden geçen 
Yekun 893 senenin bu tarihe kadarki sa-

Son hafta pamuk işleri ge· tış mikdarı ise busenekinden 
çen haftaya nisbetle geri ol- 113,000 çuval fazla olarak he-
makla beraber fiatlerde kuv- saplanmaktadır. 

vetli bir tereffu hasıl olmuş• Üzüm piyasası geçen hafta 
tur. Ancak bu tereffu şu sıra- o!duğu gibi bu hafta da çok 
larda açılıp genişlemesi bekle· tatlı olarak cereyan etmiştir. 
nileo pamuk piyasasını olduk· ,. Alıcı ve satıcılar mütekabil l:>ir 
ca durdurmuş ve işler soğuk memnuniyetle ahş verişlerde 
ve iştahsız olarak cereyan et- bulunmuşlardır. Fiatlerde ge-
mekte bulunmuştur. çen haftaya nisbetle hiçbir de-

Şimdilik piyasaya gevşek na· ğişiklik olmamıştır. 
zarile bakılmaktadır. Piyasada On gündenberi devam eden 
meşbud olan bu gevşeklik do- ayni fiatler üzerinden yapıla· 
layısile pamuk piyasasmm önü· gelmekte olan muamelelerin 
müzdeki hafta içinde değişme- mıkdarma nazaran piyasa nor-
si ihtimali kuvvetli oJarak gö· mal telakki edilmektedir. 
ıülmektedir. Ancak yılbaşı yortuları mü~ 

Zeytinyag"" l nasebetile talepler fazlalaştığı 
takdirde bu ay ortalarında fiat· 

Son hafta içinde borsada lerde yeni yükselmeler ihtimali 
kilosu 35 kuruştan yalnız 15000 kuvvetlidir. 
kilo sıra malı zeytinyağı mua- Şimdilik piyasada va:ıiyet 
melesi olmuştur. normaldir. işler hararetle de-

199 Vitel 17 50 19 
178 O Kurumu 14 875 22 50 
173 inhisar 9 1] 25 
171 J Taranto M 13 50 17 50 
270 H AJyoli 16 17 
123 AR Üzümcü13 25 17 50 

50 Koo ittihadı 13 19 50 
44 J Kohen 14 50 17 25 
15 J Gozden 12 75 12 75 
12 T Diri 13 13 
3618 Yekun 

356690 Eski sabş 
360308 Umumi satış 

incir 
Çu. Ahcı Fi at 

53 B A1azraki 10 10 
171483 Eski sahş 
171556 Umumi satış 

Zahire 
Çu. Alıcı Fi at 

2678 Buğday 5 
125 Bakla 4 75 

29 Nohut 5 75 
64 Kumdarı 4 75 

7 ha. Pamuk 50 
177 ke. palam. 260 

• •• 

5 75 
4 75 
5 75 
5 50 

50 
270 

Yıldızlar 
Birer birer Istanhulu 

ziyaret ediyorlar 
Beyaz perdenin tanınmış yıl

dızları birer birer lstanbulu 
ziyaret ediyorlar. Bundan on 
sene önce Grata Garbo lstan
bulu ziyaret ettiği zaman, hiç 
kimsenin haberi olmamışb. On
dan sonra Anna May Vong, 
Jozefin Beyker, Evelyn Holt 
Don Joze Mozika, Ernest Lü
biç, Vil y Friç ve Lilyan Giş te 
Istanbulu ziyaret ettiler ve ol
dukça alaka da gördüler. 

Şimdi de meşhur Martba 
Eggert'ie eşi Jan Kiepura ls
tanbula geliyorlar. Martha Eg· 
gert'Je zevci bal ayı seyahatma 
çıkmışlardır. Bunu ilk baharda 
Moris Şövalye 'nin lstanbnl zı

y areti takip edecektir. 
Fransızlar ve lngilizler, bir 

san'atkar gözüyle bu yıldızların 
memleketlerini ziyaretlerine bü
yük bir ehemmiyet verirler. 
BiJhassa lngilterede yüksek 
aile salonlarında yıldızlar1n şe· 
reflerine resmi kabuller tertip 
ederler. Bundan üç sene önce, 
meşhur Çarli Çaplin lngiltere
yi ziyaretinde müteveffa lngiliz 
kralı beşinci Corç'ın sofrasına 

kadar sokulmıya muvaffak ol· 
muştu. FiJvaki Çerli Çaplin•in 
şahsiyetinde bir sinema yıldı
zından ziyade büyük bir san'at· 
kar hüviyeti gizlenmişti. Onun 
lngiliı sarayına kadar sokul
mıya muvaffak oluşu bu nok
tadandır. 

•• C8I •• 
Zeytinyağı işlerinin aşağı yu- vam eylemektedir. 

karı borsa haricinde cereyan SAiR EŞYA PIY ASA Hava 
etmekte olduğuna göre mahsul DURUMLARI 
vaziyeti ve piyasa durumu Buğday, arpa ve üzüm işleri ı..ı ·· ) k 
hakkında alakadarları nezdinde müstesna olmak üzere borsada ı- ucum arına arşı 
yapbğımız tahkikat neticesin- muamele görmekte olan eşya - Baştaıa/ı ı inci sahifede -
de edindiğimiz malumata göre; ahş verişlerinde bugün için rada bunları havadan korumak 
1936 senesi zeytinyağı rekol- mahsüs durgunluklar vardır. için münasip tedbirler alına· 
te•i 18-22 milyon kilo ara- Fakat her sene bu sıralarda caktır. 
Slnda t h · d"I kt d" piyasada ayni vaziyete tesadu'"f a mın e ı me e ır. Ayoı zamanda seferberlik 
M b l t b ... ı:. ı d ı ı edilmekte olmasma mebni bu a su a n 11rıza ar o ayısi e halinde askerlik mükellefiyeti 
nefasetini kaybetmiş ve bu iti- ~~m:k;ekdi~~de olarak görül· haricinde olanların kendilerine 
barla yağlar yüksek asidli ola- düşen vazifeleri nasıl yapacak-

k · t"h ı Abdi Sokullu ra ıs 1 sa edilmekte bulun- .................. ları hakkıpdaki hükümler de 
muştur. Halen piyasada sabi· OtobUt1 kazası Kamutayda görüşülecektir. Hü-
makta olan malların en az asidi Birinci Kordonda Ahmet oğlu kümet en kısa bir zamanda 
yedi olub bu ınikdar 10 - 15 Hüsnü idaresinde bulunan oto- memleketin bava taarruzlarına 
asid~ kadar yükselmektedir. büsü yolun kenarında bulunan karşı teşkilatlanmasını temin 

Yüksek asidli yağlar ibra- taş yığınına çarptırarak otobüsil edecektir. Hava tehlükesioe 
cata müsaid olmadığından bu- devirmiş ve yolculardan A2iz en çok maruz mıntakalarda 
günkü işler sabun imalathane- oğlu Yusufun yaralanmasına devlet tarafından ayrtca teşki-
lerile perakendeci esnafa mun- sebebiyet vermiştir. Şoför ya- Jat vücuda getirilecek ve ter-

• •L....___~-..-----tc ••. ~~--ı._-~. l~l--.1.~ .. ._.-ı-~---k.Luunııam--~-__;:,.__ __ _ı_.t;Lh . L'l'.Ua~-"'-------L 

-·Baştara/ı btrınci sa/u/cde

ihtiyaca kat'iyyen cevap vere
memekte olan müze buraya 
nakledilecektir. Burası da park
landmlacaktır. 

Şimdiki süt damlası binasın· 

dan Şükrü J(aya bulvarına ve 
Kültiırparka dayanan 17500 

metre murabbaalık sabada da 
lzmirin umumi garajı inşa 

edilecektir. Gerek mülbaka
ta işliyen kamyon ve oto
mobiller ve gerekse Izmir· 

de işliyen otobüsler bu ga· 
rajda bulundur.ulacaklar ve 
garaj, benzin sahş yerlerini, 

şoförler için lokanta ve kahve
haneleri, levazım satış mağa
zalarmı, tamir atelye'erfoi ih
tiva edecektir. 

lsmetpaşa bulvarı üzerinde 
itfaiyeye giden yoldan başhya-

rak belediye sarayı bahçesine 
(eski fuara) kadar ve 24 bin 
metre murabbahk sahada da 
santral bal yapılacaktır. 

Santral halde bütün gıda 
maddeleri satılacak "·e hal 
müteaddid seğukhava depo
larım ve mükemmel satış ma-

ğazalarım, kahvehane ve lo
kantayı muhtevi olacak ve bü
tün ihtiyaçlara cevab verecek
tir. 

Belediye riyaseti bu iş!er 
için hazırlattığı kroki ve hari
taları daimi encümene tevdi 
etmiş ve encümen de teklifi 

kabul etmiştir. Riyaset bunlar 
için hazırlanacak etüd döne
lerioi fen heyetine vermiş ve 

etüdlere başlanmıştır. Bu işle
rin kuvveden file çıkması için 
fen heyeti bir taraftan ça!ışır-

ken riyaset de bunların mali 
kısımları için kombinezonlar 
bulmakla meşgul o!mağa baş
lamıştır. 

Bu yerlerde artık belediye
ce arsa sah]mıyacaktır. Bu şe-

kilde belediye elindeki arsaları 
azaltmış olacağı gibi şehirin 

mühim bir kısmını da imar et
miş olacaktır. 

Belediye riyaseti bu vaziye
ti nazarı dikkate alarak dün 

elektrik şirketine bir mektup 
yazmış ve elektrikli tramvayın 
bir an evvel Basmane ve Ke

mere getirilmesinin şehir için 
olduğu gibi şirket için de çok 
fay dalı olacağını hatırlatmıştır. ........ 
Çekler ve 
komünizm 
Prag 2 ( A . A ) - Adliye 

Nazırı Derer Adverul adındaki 
Rumen gazetesinin muhabirine 

beyanatta bulunarak, Çekoslo· 
vakya komünizme karşı fikir 

sahasında mücadele ile iktifa 
etmekte olduğunu, Çekoslovak

yanın faşizm tehlükesini bilme· 
diği gibi komünizm teblüke-

sinden dı~ 

söylemiştir. 
haberi olmadığını 

Hükümetine bir pro
testo notası verdi 

•••••••••••• 
Japon - Alman anlaşma-

sının gizll hükUmlerl 
olduğunu bildirdi 

Londra, 2 (Ö.R) - Çin hü
kümeti Alman· Japon anlaşma
sını protesto etmiştir. Çin sefiri 
tarafından Nankin hükümetinin 
bu mesele karşısındaki vazi
yeti gazetelere verilen bir 
tehli~le tasrih edilmiştir. Çin 
hükümeti neşredilen metin ha
ticiode giz'i hükümlerin mevcull 
olduğunu farzetmeğe sebebler 
olduğunu kaydetmektedir. Diğer 
taraftan pek mübhem bir şe
kilde yazılmış olan pakt Çin 
için bir tehlüke teşkil edebilir. 
Çin, komünizme karşı koymak 
için kendi lrnvvetlerioe dayan
makta ve diğer memleketlerle 
anlaşmağa )üz.um görmemektc!
dir. Nankin hükumeti Berlin 
paktının Çin menfaatlerine do· 
kunmamasım temenni etmekte
dir. 

Paris 2 ( Ö.R ) - Japonya 
ve ltalya arasındaki müzakere-
ler ilk bir anlaşmaya vasıl ol
muştur. Şimdiye kadar bu an
laşmanın geri kalmasına sebep 
Japonyanm Habeşistandaki ti
careti hakkında ileri sürdüğü 
taleplerdi. Italya hükümeti bun
ları hususi bir müsaadekarlık 
fikriyle tedkik edeceğini vad-
ettiğinden Tokyo Habeşistnın 
Italya tarafından fethini res-
men kabul etmiş ve Adisabeba 
sefaretini konsolosluk derece
sine indirmeğe razı olmuştur. 
Fransız mahafilinin fikr ince bu 
anlaşma Almanya - Japonya -
arasında husul buJacağından 

geçen hafta endişe edilen itti
fakı tahakkuk ettirmek yolun
dadır. 

Tokyo, (Ö.R)- " Dormey " 
ajansı bildiriyor: Japon sefiri 
tarafından Çin-Japon müzake· 
relerine yeniden başlanılması 

için yapılan teklife verdiği ce· 
vapta Nankio hük:üm~ti Çinin 
Suiyan eyaletine taarruz eden 
Mogol kuvvetlerine Japonların 
yaptıkları yardımı protesto 
eden Çin notasma müsait bir 
cevap gelmedikçe müzakerele
re başlanmıyacagını bi ldirmiş
tir. Japon cevabmın yarm sa
bah gelmesi muhtemeldir. Ja
ponya müzakerelere başlan

ması için bir mühlet verecek 
ve son Japon aleybdarı nüma
yişler dolayısile Japonyamn 
tazminat talebinin de kabulünii 
istiyecektir. 
~ 

Amerika 
ve Cenevre 

Buenos Ayres, 2 (A.A) -
Amerika birleşik devletleri re"si 
Ruzve)t Arjantin gazeteciıcri
nin suallerine cevaben Amerıka 
birleşik devletlerinin Millet'er 
cemiyetine yeniden girmesi ihti-
mali olrnadığmı bildirmiş, fakat 
Amerika devletlerinden mürek
kep bir birlik vücuda getiril
mesi ihtimalinden müsbet bir 
suretle bahsey!emiştir. 

- SOBA 
Yeni Çeşitler Geldi 

Her türlü maden kömürü ve odun yakmağa müsait h, r 
büyüklükte sobal:ırımız gelmiştir. Mevcudumuz kalmadı~ ı 
için gelecekten a!mak üzere isimlerini yazdıran lzmir ~ e 
taşra müşterilerimizin hemen miiracaatlan. 

Soba tedarik etmek isteyenlerin de müessesemize baş vu. -
maları rica o:unur. 

KALORiFER 
Tesisatı yapıhr, tamir edilir ve işletilmesi deruhte o!unur. 

HAVAGAZI 
Ocal<ları ve her türiü levaıimab bu~unur. 

ADRES : Ahnr.et Buldanhoğhı : Gazi Bulvarı 
Telefon : 3991 Telgraf adrasl : Ehem 
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AŞK MACERALARI 

P ARDA YANLARIN AL Ti 
YAZAN : MIŞEL ZEVAKO 
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Sabahleyin gayet latif ve 
berrak olan sema öğleden son
ra birdenbire kapandı. Şiddetli 
bir yağmur başladı. Gece bu 
yağmur kesilmişti. Fakat, bu 
sefer de müthiş bir fırtına 
başgöstermişti. Arada sırada 

ufuk muzlim bir şimşek zıya
sile aydınlanıyordu. 

Gecenin saat onunda Sen 
jermen Lükserruva kilisesi kap 
karanlık idi. Yan tarafta bulu· 
nan küçük kiliselerden birinin 
mihrabında yanan dört şam

danın verdiği hafif ziyadan 
başka bir ışık görünm1yordu. 

Kilisenin kapıları olduğu gi
bi bu kapıların dış tarafında da 
karanlıkta saklanan üç, dört 
adam nöbet bekJiyorlardı. Bun
lar da kendilerini göstermeoıek 
için emir almışlardı. 

Şayet, evvelce kararlaştırılan 
bir tarzda birisi gelipte \.apıyı 
çalacak olursa nöbetçiler bun
dan endişe etmiyecek ve 
kapı içeriden açılacaktı. Bu 
gece nöbetçilerinin vazifesi, 
parola vermeksizin kapıya yak
laşacakları yakalamaktı. 

Kapıların içtaraflarında iki
şer kadın, gelmesi muhakkak 
olan adamları bekliyorlcardı. 

Tarif ettiğimiz yan taraftaki 
küçük kilisede elli kadar ka
dın içtima etmişti . Bunlar 
mihrabın etrafında beş, altı 
sıra teşkil ederek nısıf 
daire şeklinde oturup ya
vaş sesle konuşuyorlardı. Bun
dan da, duadan başka birşey 
söylettiği anlaşılıyordu. 

Arasıra, bu mırıltılar arasın
da bir kahkaha işidiliyordu: 

Bazan de bu yavaş mükaleme 
yüksek bir sesle kesiliyordu. 

Bu kadınların hepsi de genç 
olup en yaşlısı yirmi yaşından 

aşağı idi. Hepsi de güzel ve 
müzeyyen elbiseler giymişlerdi. 

Bu genç kızların hepsi, korsaj
Jarında birer hançer saklamış-

lardı. Bu hançerler bir silahçı
nın elinden çılımış, siyah ka
dife elbiselerin içinde gizlen
mişlerdi. Bunlar, oyuncak nev'
inden değil, hakiki birer han
çer idiler. Bunların kabzeleri 
birer salip şeklinde yapılmıştı. 

Salip kabzelerin üzerinde zinet 
olarak birer yakut bulunuyor
du. Karanlıkta, hançerin kab
zelerine konulan bu allı yakut 
kırmızı bir ziya neşrediyordu. 

Evet... Bu, hakikaten peri 
masallarını andırır bir manzara 
idi. 

Saat onu çaldı. 

- Birdenbire bunlar sükut 
ettiler. Geniş kilisede korkunç 
bir sükünet hükümf erma oldu ... 
Bu aralık hakikat bir gürültü 
işi ti idi. Genç kızlar başlarını 
mihraba çevirdiler. Aralarında 

boğuk bir fısıltı oldu: 
- Kraliçe! işte kraliçe!... 
O vakit hepııi ayağa kalka

rak eğildiler. 
Katerin yavaş, yavaş ilerledi. 

Kendisi siyahlar giymiş uzun 
bir tül ile simasını örtüyordu. 

Başında bulunan eski bir tac 
etrafa şule saçıyordu. Sırala
rın arasından geçerek mibra
bın önünde diz çöktü. Sonra 
lm cadı ayağa kalkıp mihrabın 
üç basamağından yukarı çıktı. 

Katerin bunun üzerine, yü
züuü örten tülü omuzlarına 

abp kendisine bakan genç 
kızlara döndü. Kraliçe bunların 
na zarında pek muhteşem ve 
müleazzım görünüyordu. Ka-
ranlıkta siması daha ziyade 
morarmış gibi görünüyordu. 
Yalnız büyük gözleri uğursuz 
bir surette parlıyordu. 

Kraliçe bu kızlara keskin ba
kışiyle esrarengiz bir hal kes
betmişti. 

Katerin dö Medici gördüğü 
şeyden pek memnun oldu.Ken
disine teveccüh eden elli genç 
kız çehresi, bu manzaradan 
müteveliit şaşılacak bir korku 
içinde taş gibi donmuştu. 

Hatta kendisi bile. o kadar 
metin iken, kalbini tehyiç eden 
gizli heyecandan ne kadar 
azim bir teessüre düçar oldu
ğuııu anladı. 

Evet kraliçe mmeheyyiçti! 
Harıkulade bir komedyacı, 

zalim bir şaire tahayyülatı 

meş'umesinin istediği gibi ic
rayı tesir ettiği kanlı faciala
rın mucidi olduğu halde, ken
di tertib ettiği komedyadan 
düçarı hayret olarak fec! bir 
surette neticelenecek bu müt
hiş tasavvuru takdir ediyordu. 

Zihninden bir batıra geçti. 
Kendisini : Üç sene evvel, 

şimdi karşısında bulunan ayni 
bu kızlarla muhaı ebe meyda
nında büyük kemanların ahengi 
ile raksettiği Jarnak meydan 
muharebesinde gördü. Bir 
mecruhun üzerine yürüdükleri 
veya elbiselerinin eteklerini 
kan çukurları içinde sürükle
dikleri zaman bu kızların ko· 
pardıkları kahkahaları işitti; 
beyninde keman sesleri top 
!:eslerine karışıyordu. Raksey
lediği esnada ric'a t eden hük
nolara top ateşi ediyorlardı; 

badehu bütün bu sürurlu çete 
birdenbire bir tepenin ete· 
ğinde bir cesed yığınına 
tesadüf etmişti. Burada par
ça, parça edilmiş üçyÜ7: Hük
no vardı.. Bu da hepsi ih
tiyar Sir de La Verini ailesi 
idi. En ihtiyarı seksen yaşında 
olup, çocukları, torunları, bira
derleri, yeğenleri hep burada 
idiler .. En genci de onaltı ya
şında idi ! Bunlar öldürülerek 
birbir üzerine konulmuşlardı .. 
Bu mevta yığım etrafmda kra
liçenin kanlı nedimeleri, çıl
gıncasına bir raks icra etmiş
lerdi.. 

Kan ve raks ! Naaşlar ve 
gülen genç kızlar ! Ölüm ve 
aşk! 

Katerin bu hallerden pek 
hoş.anıyor ve böyle manzara
ların tekerrüriinü arzu ettiren 
bu iştiyaka son dcrecedt! bir 
meyil gösteriyordu. · 

- Bitmedi -

''Ü en ~, ben 
sana gösteririm 
Bu kelime hakaret midk? 

- Ülen ben sana gösteririm. 
Bu cümle hal<aret teşkil eder 

mi etmez mi ? 
Asliyecezc. mahkemesine ak

seden ve fakat cürüm meşhudu 
yapıldığı halde; şahsi bir hak 
olmasına ve mahkemei temyi-
zin son ictihadına göre, hak· 
kında meşhut cürümler kanu-
nunun ahkamı tatbik edilmiye
rek serbest bırakılan bir dok
torun muhakemesi esnasında 

işittiklerimiz laflardan birisi: 
- Taflan gazinosunda idim. 

Vakitte on bire gelmişti .. Sah
nedeki kemancıyı Istanbuldan 
tanıdığım için, kendisine bir laf 
söylemek istemiştim. Azıcık 
ileriledim. 

Arkamdan bir polis ko!umu 
çekti.. Ben de ona! 

- Oklum! Yapma böyle ... 
Ded'm. Mesele o kadar. 
Fakat polis Nazmi kendisine 

ülen ben sana gösteririm diye 
hitap eden bu suçlunun taflan 
gazinosunda yaptığı hadi!;eferin 
şahadetle sabit olacağını söy
ledi. -

Şahitler, dinlendi. Muvace
heler yapıldı. Kararın tefhimi 
başka bir güne bırakıldı. 

YEl'tl ASIR 

Devlet Demiryollarından: 
Aşağıdaki Gayri menkuller 9 - 12 - 936 Çarşamba günü saat 

15 de lzmir Alsancak 8 inci işletm~ komisyonunda açık artırma 
st1retile üçer sene için ayrı ayrı kiraya veriaecektir. isteklilerin 
gayri menkuller hizasında yazılan mıkdarda muvakkat teminat 
vermeleri ve işe girmiye manii kanuni bir halleri olmadığına 

dair beyannameler ve aranılan vesikalarla muayyen vakıtta ko
misyona müracaat etmeleri lazımdır. 

Şartnameler Alsancak Komisyonundan parasız alınır. 

1 - Alsancak Şehidler Yadigar sokağında Uray Havagazı 
fabrikası civarında 20 kapı ve 45 A harita No. lu depo mu
hammen lira bedeli 450 lira MuvakL at temi tat 3375 kuruştur. 

2 - lzmir Birinci kordonda Çelikel sokağında 88/90 kapı ve 
38 harita No. 1ı depo muh.ammen kira bedeli 120 lira muvakkat 
teminat 900 kururştur. 

29-3 1352 (2280) 

Devlet Demiryolları 
nıe komisyonundan: 

1 inci işlet-~ 

15,000 Kilo yakımlık zeytinyağı 7200 lira tahmin bedeli üze
rinden 17 - 12 - 936 Perşembe günü saat 15 de Haydarpaşada 
Gar binası dahilindeki 1 inci işletme komisyonu tarafından ka
palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

Bu işe girmek istiyenlerin 540 liralık muvakkat tP.minat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve 2490 sayılı kanunun 4 ncü 
maddesi mucibince bu işe girmeye manii kanuni bulunmadığına 
dair beyanname ve ehliyet vesikalarile teklif mektuplarını muh
tevi zarfların eksiltme günü bizzat veya teahhütlü mektupla ko
misyon reisliğine göndermeleri lazımdır. Bu işe aid şartnameler 
komisyondan parasız olarak verilmektedir. 

29 - 3 - 8 - 14 1334 ( 2281 ) 

D. D. Yolları 1. işletme ko
misyonundan: 
Haydarpaşada da1ga kıranın . takviyesi için lüzumu oJan ve 

Dil iskelesi civarında 54+60,9 kilometrede bulunan taşların oca
ğından lağımla çıkarılarak kaldırmak suretile M3 8500 blok ve 
blokların ihzarı esnasında hasıl olacak taşlardan M3 4000 ba·· 
)astın ihzar ve hat kenarında idarece gösterilecek yere nakli ve 
vagonlara kolaylıkla tahmil edilebilecek tarzda ve ölçülmesi ka-
bil hendesi şekillerde idare memurunun vereceği talimat daire
sinde kordon halinde depo edilmesi ve vagonlara tahmil ve tes
limi 22335 lira tahmin bedeli üzerinden 14 - 12 · 36 pazartesi 
günü saat 15 d_ Haydarpaşada gar binası dahilindeki 1 inci iş
letme komisyonu tarnfından kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

Bu işe girmek isteyenletin 1675 112 liralık muvakkat teminat 
vermeleri v~ kanunun tayin ettiği vesailde ve ayrıca ehliyet ve
sikalarmı muhtevi teklif mektuplarını eksiltme günü saat 14 de 
kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait şartname ve genel şartname ile mukavele projesi 
Haydarpaşada idare veznesinden 56 kuruş bedel mukabilinde 
Verilmektedir. 26-30-3-8 

DAIMON ~~1em .~e~eri ve dört 
koşe kuçuk cep fenet. 

))AIMON markalı bu fenerler yirminci 

asrın en çok beğenilmiş ve en çok takdir 

edilmişidir. Kalem feneri raptiyeli adeta 
bir kalem gibi cepte taşınılır ve kalem -

No. 4611 lcadar küçüktür, bayanların el çantala

rında taşınır, dört köşe ampulJü fenerlerde küçük 
cep fenerlerinin en iyisidir. Tavsiye ederiz. 

Umum depoları: lzmirde Suluhan civarı No. 28-9 
Hüsnü Öz Öderoişli .. lstanbulda: Tahtakaled\! Jak 

Dekalo ve Şsı. 

(f~u~~ 

Türkiye Mensucat Fabrikaları 
Şirketi Türk Limitet 

Şehitler Caddesi Makara Sokak 
Po5ta Kutusu 126 lzmlr 

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

FIATLERIMIZI iSTEYiNiZ 

NAZiLLI ASLiYE HUKUK 
HAKIMUGlNDEN: 

Nazillinin Bur haniye köyün
den Kürt Abdullah k121 Hani
fenin o köyden Kazık oğuila
rından Mehmet oğlu Hüseyin 
hakkında Nazilli asliye hukuk 
mahkemesine açtığı boşanma 
davasının muhakemesinde müd
deialeyhin yeri belirsiz oldu
ğundan ilanen yapılan tebli~at 
üzerine muhakemeye gelmeme· 
sinden hakkında gıyap karan 
verilerek muhakemesi 13-1-937 
Çarşamba gününe bırakılmıştır. 
Mumaileyhin o gün muhake
meye gelmesi veya bir vekil 
göndermesi aksi halde muha
kemenin gıyaben yapılacağı 
ilan olunur. 1414 (2297) 

Mahkumiyet 
Kemerde bakkal ihsanı öl· 

düren sabıkalılardan Kerim, 
ağırceza mahkemesinde 3 sene 
bir ay onbeş gün hapse ve beş 
yüz lira ölüm tazminabna uıab
kum olmuştur. 

H. 1. Ç. 

11
D h·ı· M·· h '-' a ı ıye ute assısı 

DOKTOR 

Sua~a (min 
Kağıtçılar 

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

1-13 h.3 (2298) 
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~ Çiçekçi Macar 
MITER F. MAGGtAR 

FJeuriste . N 
Alsa11cak Mesutlıye caddesı No. 70 , 

11.' TELEfON 3367 ~ 
~ Ufl"4!M~.Z2'~~ 

s Kanunuevvel 1-ca•e 

GÜNÜN 24 SAATiNDE HASTA 

Baş ağrılarına karşı 

GRiPiN 
kaşelerini kullanınız ! 

Gripln : Bütün ağrı, sızı ve 
sancıları keser. 

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

Gripin : Nezle, grip ve ro-
matizmaya karşı 

çok müessirdir. 
kaşelerin i n 10 tanelik yeni ambalajlar ını tercih ediniz 

~ - ..... 
~ 

\ . i ~~ 

~ ~~ l ~~~~~ 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları-
na, haz!msızhğa karşı en iyi ve 

şifalı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

\ 
) 

Saç Eksiri . 
Saçların dökülmesine ve kepekJenmesine ınani o ıı~· omOJen 

saçların köklerini kuvv~tlendirir ve beeler. om.oıen saçların 
gıdasıdır. Tabii renklerini bozmaz, Jati tiır ra_yıhası yvardır. 
Komojen Kanzuk saç eksiri nıaruf ecsanelerle ıtrıyat magazala-
rında bulunur. 

lzmir Defterdarlığından: 
bmir körfezinde hudutları malum olan Ragıp namı diğer 

Sığlar dalyanı ~le dalyan hudutları dahilindeki küç~k Gediz 
azınağında balık avlamak hakkı 3 seneliği 2400 lira muhammen 
beclel üzerinden 25-11 #936 tarihinden itibaren 3 sene müddetle 
açık arttırmaya çıkarılmıştır. . . 
p Şartnamesi isteyene bedelsız verilir. Açık arttırması 10-12·:36 
er~eınbe günü saat 15 de defterdarlıkta yapılacaktır. Muvakkat 

temı~at yüzde 7.5 dur. 

d 
Hukürnetçe tayin edilecek bankaların teminat mektupları ve 

evletin muayyen tahvjl ve bonoları teminat olarak kabul olu-
nacaktır. 27-29-1-3 (1350) 
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Fratelli Sperco 
Vapur Acentası 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
HERMES vapuru 24-11-936 

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

ULYSSES vapuru 30-11-936 
günü beklenmekte olup 5-12-
936 gününe kadar Rotterdam 
Amsterdam ve Hamburg liman
ları için yük a)acakbr. 

SVENSKA ORIENT Lines 
NORDLAND motörü 22-11-

936 günü gelerek tahliyeden 
sonra Rotterdam, Hamburg ve 
Stokholm )imanlarına yük ala· 
cakhr. 

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

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

ZEGLUGA POLSKA 
Kumpanyası 

SARMACJA vapuru 7-12-
936 günü beklenmekte olup 
12-12-~36 gününe kadar An
vers ve Gdynia için mal yük
Jiyecektir, 

Servici Maritim Rumen 
Kumpanyası 

SUÇEAVA vapuru 16-12-36 
günü gelerek Malta, Marsilva ve 
A 1ger HmanJarma yükJiyecektir. 

Daha Fazla tafsilat için ikinci 
kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasmda FRA TELLi 
SPERCO vapur acentahğma 
müracaat edilmesi rica olunur. 
Navlunlardaki ve hareket ta
rihlerindeki d ... ğişikliklerden 

acenta mesuliyet kabul etmez. 
Telefon: 2004-2005-2663 

1r:rLZQ.Z7.72TJ.Z7ZT.ZTAZV...LZZJ 

N V. 
W. F. il. Van Der 

Zee & Co. 
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 alacaktır. __ ,.....,mna ...... ...--

American Export Lines 
EXPRFSS vapuru 30 son 

teşrinde bekleniyor. Nevyork 
irin vük alacaktır. 

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

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

EXAMELlA vapuru 26 ilk 
teşrinde bekleniyor. Nevyork 
için yük alacakbr. 

EXT A VIA vapuru 5 ilkka-
nunda bekleniyor. Nevyork için 
için yük alacaktır. 

EXMOOR vapuru 13 ikinci 
kanunda bekleniyor. N evyork 
için yük alacaktır. 
~ 

Pire Aktarması Seri Seferler 
EXOCHODRA vapuru 4 ilk 

kanunda Pireden Bostan ve 
Nevyorka hareket edecektir. 

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

... 18>-t• 
Den Norske Middelbavslinje 

Oslo 
BOSPHORUS vapuru 16 ilk 

kanunda bekleniyor. Iskende
riye, Hayfa, Dieppe ve Norveç 
limanları için yükliyecektir. --•--IH®B14•..,._-

Service Maritime Roumain 
Bükreş 

DUROSTOR vapuru 23 1 ci 
kanunda bekleniyor. Köstence, 
Sulina,Galatz ve Galatz aktar
ması olarak Belgrat, Novisad, 
Budapeşte, Bratislava, V iyana 
ve Linz için yük alacakhr. 

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

N. V. W. F. Hanri Van Der Sinir Betimi ~ Zee & Co. 
N DOKTOR ~ Birinci Kordon Telefon No. 

YENi ASIR 

• 

a yo ın 
kullanınız ! 

1 Olivier Ve Şii. 
LIMİTET 

Vapur Acentası 
İRiNCİ KORDON REES 

BiNASI TEL. 24 43 
Lllerman Lines Ltd. 

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

zamanda Llverpol ve Glasgov 
için yük alacakhr. 

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

versten gelip yük çıkaracak 
ve ayni zamanda Londra ve 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ciğerler için bava ne. ise diş- ı· Hull için yük alacaktır. 
ler için de RADYOLIN odur. DRAGO vapuru 10 birinci 
Hasta ciğerler kadar sağlam . kanunda Liverpool ve Svanse
~iğer~e~e de hava l?zım oldu- r adan ge1ip yük çıkaracakbr. 
gu ~ıbı, bakımsız dış~er kadar GENERAL STIM 
temız ve beyaz dış[ere de f . . 
RADYOLtN ),. d H · PH LOMEL vapuru 18 ıkınci 

azım ır. ava j . d 1. L d . . k 
k RADYOLİN .. t . teşrın e ge ıp on ra ıçın yü 

am, agzı emız- ı 1 kt 
l H kl vJ : ı aaca ır. 
er. avasız a an en sag am :J NOT . v- t t 'hl . 

vücud nasıl zehirlenirse, RAD· 5 : • uru. arı erı, ~a-

YOLI.N · ı f l te : ı purların ısımlerı ve navlun uc-
ı e ırça anm•yan - : ' . . v• • • • 

miz ve beyaz dişler de öylece : 1 retlerının degışıkhklerınden me 
sararmağa ve çürümeğe Eı' suJiyet kabul edilmez. 

mahkumdurlar. : 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• 1 

Krep Jorjet, Nergis Nuvar 1 
Bu sene ibJamur 

azdır kışlık ihtiya
cmızı şimdiden te
min ediniz. SALEB 
ADAÇA YI, PA
PATYA'nın yenisi 
geldi. 

Revdor Ferit, Leylak Blan 
4 ayrı ayn koku harıkası 

ve S. Ferit eczacı ba~ının son 
yaptığı şaheserler. 

Sabit, Jitif hakiki çiçek ko
kuları. 

Benzeri yapılamaz. 

Um. Depo 

S. Ferit 
• 

1 
ECZANESi 

Hükümet sırası 

•• ',... -· • '. ,. - • , . - -~~" •• - ...... • ... : • --J - ... • ••• -.~ 

ARTİ kumaş bo
yalarını, firmamızı 
taşıyan çeşitlerimizi 

Karşıyakada ( Bin
bir Çeşit) magaza
sında da bulabilir0 

siniz. 
Karpit, çivit, al

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

Telefon 3882 

Sahife s 

Doktor 

emal Sa~ir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane: ikinci Bey
ler sokağı 65. Tel. 3956 

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

Ev, Telefon No. 2545 

Paris fakültesinden diplomalı 

Diş tablpleri 

Muzaffer Eroğul 

Kemal Çeti dağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan başlıyarak 

Beyler - Nuı:1an zade S. 21 
numralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 1 O a 

kadar memleket hastanesinde 

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

SIHHAT BALIKYAGI 
~ ' 2007 • 2008 

~ABDÜLKADİR ·~wzmz~~ • • 

~ MEI~~1~~esi ~: ~ H.Ta~srnJan 1 Çıftçı ve hayvan 
Norveçya bahkyağlarmm en halisidir. Şerbet gibi 

içilir. iki defa süzülmüştür. 

Hamdi Nüzhet Çançar 

N asa.~iy·e· mütahassısı · r ~ Diş tabibi ı sahı.plerı·nı·n na § Hergun ıkıden sonra hasta- ~ j • 
!arını kabule başlamıştır. • Muayenehanesini 2 ıncı 

~ Muayenehane: ikinci Beyler Meyler So. Hamam kartısm- de kk t 
. sokağı, şerbetçinin karşısın- .f\ da 37 No. ya nakletmiştir. zarı 1 a ına 

da No. 81 Telefon: 3315 Telefon: 3774 
15- 26 (2196) (1924) 

.U/.ZLY..7Z/.7.r.JID:ZZ272ZZ?Y~~ ~~.:z:atidBY&tt&&iHD 

~ ,, ' 
Dr. Mitat Baran Diş hekimi 

A. Naci 
Hortaçsu 

Muayenehanesini Birinci 

Operatör 
Muayenehanesini Gazi Bul· 

varında Basmahane istasyo
nuna giderken Yeni Asır 

matbaasına varmadan Sağlık 
sokak başındaki yeni bit:aya 
nakletmiştir. Hastalarını her
gün 11 den 17 ye kadar 
kabul eder. 

Beyler sokağı 36 numaraya 
nakletmiştir. Hastalannı müs
takil olarak kabul ve tedavi 
eder. 

Tele fon 2946 
1-26 (2101) 

Telefon : 4070 ! 
19-26 (2166) 

.ıı 
1 

Türk Kardif Kömürü 1 

Zonguldaktan sobalar için mahsus getirildi. 

Müracaat yeri : Kestane pazarında Bardakçılar sokak 
No. to - t2 J. Perplnyanl 

TELEFON : 3937 

Kalorifer, silindir ve her istenilen kömür vardır. 
1 - 26 (2299) 

1 
SIHHAT MEMURU ARANIYOR 

1 - Bir ş irket için dip!omalı bir Sıhhat memuru alınacaktır. 
2 - Sıhhat memuru amele ile beraber sabah işe başlıyacak 

ve alcşam amele ile işten çıkacakhr. 
3 - Amelenin 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. ' 

Hayvan!arınıza pamuk çekirdeğini olduğu gibi yedirerek 
mide cihazlarını ve nesçlerini bozmayınız. 

Turan fabrikalan , yüzde kırk beş mevadı gıda•yeyi haiz 
kabuğu çıkarılmış pamuk çekirdeğinden mamul un ha· 
linde küspeleri emrinize amade bulundurmaktadır. 

Hayvanlarınıza ( Öküz başı ) markalı Turan mamulatı 
küspe yedirerek onlarm şayanı hayret derecede semiz
leyip kuvvetlendiğini ve ineklerinizin verdiği sütün fazla 
mikdarda çoğaldığını göreceksiniz. 

Meccani numune ve tarifname için fabrikalarımız maM 
mulah lzmir ve civarı umum acenteliği Nef'i Akyazılı 
ve j. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

Gazi bulvar No.25 
Posta kutusu No. 224 
T eJefon - lzmir 3465 

Çırpı Zirai kredi kooperatifinden: 
428 sayıla Çırpı köy Tarım kredi kooperatifi ambarmda mevcud 

300,000 kilo pamuk kozağı 30,000 kilolulc: on müzayede kaime· 

sine taksim suretile müzayede çıkarılrnu · ı ·. 

Talipler şartnameyi Çırpı köyde Kooperatifden Bayındırda 

Ziraat Bankasından öğrenebilirler. Mektupla istenildiği takdirde 

adreslerine gönderilir. Muvakkat teminat beher kaime için 202,5 
liradır. 

ihale 9-12·936 Çarşamba günü saat 14 de Çırpı köyde koope

ratif binasınila icra kıhnacaktır. Kooperatifimiz Arıkbaşı ltas-

. ~steklilerin açık adresleriyle (106) posta kutusuna yazı ile 
muraca e • t 

yonuna çok yakmdadır . 
l 22-24-26-28-1-3-6-8-9 1 ?.91 (2237) 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞDURAK 

Büyük Sa l ı bç lğlu hanı karşısında 
••••••••••••••••w••••••••••ııaıııııaıııııaıaıııaıııııııaı••••••••••••• 

1936 -1937 
Taze bir asitli 

ekistra ekistra 

Balık 
Yağı 

ECZACI 
I(emal 

Kamil 
Aktasba-~. 

lıkyağıdır 
Gıda kuvveti yük 
sek, içmesi hafif 
bir şerbettir. 

Hilil 
Eczanesi bu yağı 
hiçbir yere ver
miş değildir. 

• • 
senesının 

lzmir vilayeti defterdarh~-;;dan: 
Sahibinin vergi borcundan dolayı haczedilen lkiçeşmelik cad

desiod~ kain 467 ve 469 sayılı dükkan ile ev tarihi ilandan iti
baren 21 gün müddetle muzayedeye çıkarılmıştır. Müzayede 
şartlarını öğrenmek ve almak istiyenJerin defterdarlık tahsilat 

1 Kendi sat 
f maktadır 

ka!emine müracaatları. 25-29-3-8 (1321) 
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Asilerin taarruzları da akim kaldı 

M ad r i d muhasaradan kurtuluyor 
Almanların 5000 asker gönderdikleri tahakkuk etti 
DeyliNiyuz • • "Hitler .! .. vrupa oKumaktad~r.,, diyor • 

nızamına 

Romaya göre Caballeronun sözleri: ''Ancak umumi bir harp ispanyayı kurtarabilir,, demekmiş.. Sovyetler 
Cumhuriyetçilere yeni tayyareler ve tanklar göndermişler. Millet?er konsey~nde lngiltereyi EDEN temsil edecektir 

Londra 2 ( A.A) - Avam 
kamarasında ispanyayı ziyaret 
etmiş olan altı saylavdan biri 
olan Ceymis demiştir ki: 
Eğer ispanyada herhangi bir 

müdahalede bulunulmazsa bu 
memlekette cereyan eden mu
basama çok feci akıbetlere 
müncet olacaktır. 

Çünkü ispanyadaki çarpışan 
iki kuvvetten her biri ötekini 
mahvetmek azmındadır. Her 
iki taraf çok büyük ecnebi yar
dımdan istifade etmektedır. 

Öyle k i ispanya harbı lspanyol 
topraklarında cereyan eden 
beynelmilel bir sivil dahili har-
bıdır. 

Ceymis kahraman bir muha
rip teşekkülü olan beynelmUel 
kolun son dakikada Madridi 
kurtarmış olduğunu ilave et
miştir. 

SOVYET RUSY ADAN 
TANKLAR VE 
TAYYARELER 
GiDiYORMUŞ .• 

Roma, 2 (Ö.R) - Gelen 
bazı haberlere göre iki Sovyet 
vapuru İspanyol limanJarma 
gitmek üzere boğazlardan Ak
denize çıkmışlardır. Boğazlar· 

dan 30 Sonteşrinde geçen bir 
Yunan vapurunda da 25 tank 
ile iki tayyare bulun-:luğu söy
leniyor. Bundan sonra "Shif,, 
lnj?iliz vapuru Karadenizden 
lspanyol limanlarına doğru bo· 
ğazlardan geçmiştir. Bu vapur 
kömür yüklü idi. Diğer taraf

tan 19 Sonteşrinde Akdenize 
çıkan .. Çiçerin,, Rus vapurun
da da 100 Sovyet tayyareci 
zabiti vardı. 
KORTEZLERIN TOPLANTISI 

Roma, 2 (Ö.R) - lspanyol 
Kortes meclisi dün Valensiya
da toplanmıştır. Başvekil Largo 
Caballero Milletler cemiyetine 

yapılan müracaatın ne gibi 
sebeplerle haklı olduğunu söy
lemiştir. Roma mahafiJi Cabal
Jeromn nutkunu şu suretle tef
sir ediyorlar : "Ancak umumi 
bir harp ispanyayı kurtarabilir. 
Varsın olsun da kurtulalım!,, 

Komünist bir mebus şöyle 
demiş: "Neden itiraf etmiye im? 
Evet, Sovyet Rusya bize yar
dım ec\iyor. Bizim icin vapıfa
cak birşey kalıyor: Mücadelede 
zafer kazanarak komünistlerin 
yaptık l arı yardıma layık oldu
ğumuzu göstermek!,, 

Meclis başvekil Largo Ca
bolleroya itimad reyi vererek 
bugüne talik edılmiştir. 
ASiLERiN BÜYÜK T AAR

RUZU DA SUYA DÜŞTÜ 
Madrıd, 2 ( A.A ) - Havas 

Ajansının muhabiri, asilerin 
Pazartesi - Salı gecesi Madri
din bütün cebbelerinde giriş
miş oldukları büyük taarruzun 
akamete uğramış olduğunu 

bildir1Pektedir. 

Madndde hükiimetçitetin dış mahallelerde kuıauktarc baflkatlar 
Salahiyettar mehafil bükü- Mamafih bu Almanların as- rının ispanyaya ihraç edildiği 

met milislerinin dünkü muvaf- keri teşkilat halinde o'dukları ve bu binlerce Alman asker-
fakiyeti üzerine Corunna yolu ve hükümet tarafından herhan- lerinin lspanyol Nasyonalist 
ile müoakalatın yeniden tesisi gi bir surette techiz edildik- üniformasını taşıdığı hakkında 
muhtemel bulunduğunu beyan leri sabit olacak olursa lngil- bazı haberler yaymışlardır. 
etmektedir. tere hükümeti bunu teessürle Bunların mikdarı gazetelere 

Ceutra mıntakası kumandanı karşı!ıyacaktır. göre ikibin arasında tehalüf 
general Poıas kıtaatı tebrik Almanyada gösterilen takay- etmektedir. Salahiyettar Alman 

d kk k d b d Madıidde bombalar ve etmiştir. yüd nazara i ate almırsa bu ma amatır. an ildiriJ i2'ine gö-
b bombardımanlarla yıkılan binalat 

Barselon, 2 (A.A) - Hükü· gönüllülerin ispanyaya varma- re u haberler kastimabsusla 
· d ihtilaftır. Hatta bazı ~azeteler metın dokuz tayyaresi Sala- lan için Alman hükümetince ışat! e ilmiş fantazist haber-
i d. K hiçbir rakam göstermeden bin· manka yakınında askeri hedef- hususi ko laylıklar gösterildiği er ır. endiJerinin binlerce in-

terce Alman diye bu haberi 
Jeri bombardıman etmiştir. tahmin olunabilir. san, yüzlerce 2:abit ve mühim 

LM · vermişlerdir. 
A ANLAR BEŞ BiN Her ne kadar Brilanya hü- mikdarda harp levazımını gön-

ASKER Gô 
Eğer Almanlar ispanyadaki 

NDERDILER kümeti bu havadis dolayısiyle dermelerini kapamak için baş- k mücadelelere 'ştira ediyorlar 
Londra, 1 (A.A) - Kadıks- lsp.t.nya hakkındaki endişeleri- kaları hakkında yalan haberler ise bunlar birtakım gönüllüler-

ten Sevile 2000 ila 5000 ara· nin arttığını muhakkak surette işae etmek çok eski bir ka- dir. Ve ispanyada oturmakta 
sında Alman gcldi~i hakkın- hissediyorsada Fransız gönül- idedir. olan Almanlardır ki, diğer 
daki iddia münasebetiyle bu lülerinin aras1ra mühim mıkdar- Yalnız şurası şayanı teessüf- memleketler gönüJlüleri gibi 
Almanların askeri elbise giy- da olarak Fransız - lspanyl hu- tür kü, ciddi yabancı gazete· bunlar da lspanyol Nasyonalist 
miş oldukları veya askeri tcş- dudunu geçmiş olmaları da ler de bu inamlmaz haberlere hükümetin emrine girmişlerdir. 
kilat halinde bulundukları hak- hatırlatılmaktadır. sütunlarında yer vermişlerdir. DEYLİ NİY\.JZ NE DİYOR? 
kında hiçbir haber' alınmadığı BUNLAR GÖNÜLLÜLERMIŞ Böyle bir haberin doğru ola- Londra 2 (Ö.R) - DeyJini-
iyi malumat almakta olan ma- Berlin, 2 (A.A)- Birçok ya- mıyacağını anlatan şey herşey- yuz gazetesi Almanyanm Is-
hafil tarafından söylenmektedir. hancı gazeteler Alman kıt'a la· den evvel mikdar üzerindeki panyaya as~ er göndermek su· 

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

Ruzveltin nutku bir sulh teminatıdır 
--~~----~----------~~--~~-------.. -------------------~~~----~~---

Ruz ve l t J .. vrupanın mes'ul devlet reisleri arasında 
bir sulh toplantısı yaptırmak fikrinde sabittir. 

Ruzvelt 
Paris 2 (Ö.R)- Ruzvelt tara

fından Buenos Ayres sulh kon
feransında söylenen nutuk ga-
zeteler tarafmdan bir sulh te
minah olarak selamlanmakta 
ve Amerikanın artık kendi 
kıtas• içinde dünyadan ayrı 
yasamakla iktifa etmiyeceğine 

1 

bir delil telakki edilmektedir. 
Amerika kuvvet terazisini sulh· 
sever milletler lehine eğiJtmek 
üzere hiç olmazsa manevi ola
rak ağır basacaktır. 

11Papulaire,, gazetesinde An
dre Loerou yazıyor : " Şunu 
iyice anlamak lazımdır ki Ame
rika Milletler cemiy"tine gir
meğe h iç mütemayil değil
dir. Amerikanın sullı lehin
deki mücadeleye iştiraki 1917-
1918 de olduğu gibi, yanı 
müttef.k sıfatiyle olmaz. Bu
nunla beraber, bir ihtilaf ha-
iinde, Amerikanın sulhu koru
mak için yardımına güvenebi
leceğimizi şimdiden biJiyoruz.,, 

"Humanite,, komünist gaze4 

l 
tesi de Ruzveitin nutkuyla sulh 
eserine mühim bir terakki te-

l m n ettiğini kaydediyor. Bu 
yeni unsurun ehemmiyeti iolCar 
edilemez. Amerika sulh dava· 

sına hizmet etmektedir. 
"Republik,, gazetesi de Av

rupayı ayıran başlıca mesele
lerin halli için Amerikanın ha
kemliği ihtimalinden bahsedi
yor ve diyor ki: Artmaktan bir 
an haJi kalmayan nüfuz ve oto
ritesiyle reis Ruzvltin büyük 
Avrupa devletlerinin mesut re
isleri arasında bir içtima yaptır
mak niyetinde olduğu söyleniyor. 
Bu toplantının gayesi müşterek 
hal çareleri aramak olacaktır. 

Yakında Amerikanın hakem
liği fikrinin tevazzuh ettiğini 
görecak miyiz? Fransa böyle 
bir ihtimali endişe ile karşıla
maz. Zira emeli ancak bir sulh
tur ve sulha ihtiyacı vardır. 
Çünkü Fransa pek iyi bilir ki 
bir harple herşeyi kaybedebilir, 
fakat hiç hirşey kazanamaz. 11 

"Ere NouvelJe,. reis Roose
veltio Amerikaya demokrasiler 

cebhesinde yer veren jestini 
selamlıyor ve soruyor: Birleşik 
Amerikamn demokratik ve 
kat'i bir kararla sulh sever 
milletlerle iş beraberliği yapmak 
karşısında mı buhmuyorz? 

Eden Avam kamarasında 
lngilterenin tahrik edilmemiş 
bir taarruza kurban olacak 
her millete yardam azim 
ve kararım bildirmişti . Ro-
oseveltin nutkunda da f'ra~
saoın su!hsever uazariyesı
nin aynini görüyoruz. .~raııs~, 
Belçika ve lngittere. boyle b~r 
fik · liirli~i gösterırken reıs 
Ro~seveltin söylediği sözlerin 

k büyük b ir ehemmiyeti ol
~o ğunu düşünemez miyiz? Çün
k~ bu bey~n~t tam Berlin • Ro
ma mibverının ve buna amut 
olarak ta Roma - Budapeşte 
mihverinin kurulduğu bir sıra
da vukubuJmaktadır. 

retiyle l~panya işlerine karıştı· 
ğmı. haykıra haykıra afeme ilan 
ettiğini yazarak diyor ki: '1 H t• 
Jer Avrupanın sulb ve nizamına 

karşı şimdi açıkça meydan oku· 
maktadır. 

* • • 
KONSEYDE INGIL TEREYi 

EDEN TEMSiL EDECEK 
Cenevre 1 ( A.A ) - Mil

letler cemiyeti genel sekreteri 
Aveool bu top!antıya riyaset 
edecek olan Şilinin Londra 
eefiri Edvardın reyini aldıktan 
sonra konseyi Kanunusaninin 
onunda saat 17 de içtimaa da
vet etmiştir. 

Londra 2 ( Ö.R ) - lspan• 
yanm müracaatını tedkik için 
10 ilkkanuoda toplanacak olan 
Millatler cemiyeti konseyinde 
İngiltereyi hariciye nazm Ede
nin temsil etmesi muhtemeldir. 
Şu takdirde hariciye müsteşarı 
Lord Cranborn kendisine re· 
fakat edecektir. 

BiR MÜTAREKE PLANI 
Burada lspanyol müracaatleri 

yerinde bir hareket olmasından 
şüphe edilmekle beraber red
dedilmesinin teknik bakımdan 
pek güç olduğu kaydedilmek
tedir. lngiltere ve Fransanın 

ispanyada iki muhasım taraf 
arasında bir mütareke yaptır~ 
mak için müdahaleleri ihtimali 
burada derin bir alaka uyan
dırmıştır. lngiliz gazeteleri 
Fransa hariciye nazırı Yvon 
Delbosa atfetti leleri bir planı 

müsait şekilde karşılamışlardır. 
Bu plan iki safhayı ihtiva et
mektedir. Birinci safhada Fran• 
sa ve lngiJtere hükümetleri 
ispanyada muhasım tatafların 

bar ikisine de silah ve mü· 
himmat gönderilmesinin tam 
ve kat'i olarak önüne geçmek 
üzere diğer roiUetler ne2dinde 
bir teşebbüste bulunacaklardır. 

EGER BU TEŞEBBÜS 
NETiCELEN iRSE 

Valensiya hükümeti ile Bur
gos otoritderi nezdinde mu· 
hasematı kesmeğe razı olma
ları için bir teşebbüse girişmek 
zamanı gelmiş olacaktır. Bu 
Fransız planı balen yapılmakta 
olan lngiliz-Fransız istişarele
rinin mevzuu olan esaslı bazı 
tedbirleri ihtiva etmekt~dir. Bu 
tasavvur hem insaniyet fikrine, 
bern de sulhun iyi anlaşılmış 
menfaatine dayanmaktadır. 

Paris, 2 (Ö.R)- Harp faci
alarının acı hatıralarım muha· 
faza etmiş o!ön eski muharip
ler milli konfederaı1yonu bütün 
medeni miJletlere hitap ederek 
ispanyadaki harba, ve bilhassa 
rehineler üzerinde yapılan kanlı 
mukabelei bilmisillere nihayet 
verilmesini ve masum ahalinin 
ıstıraplarının zayifJetilmesini 
iııh•mektedir. 


