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Yoksulluk 
Istırabını hafifletmek 

her yurttaşın 

vazifesidir 
- Baştaıa/ı ı ıncı say/ada -

o memleketlerin varlıklan da 
bi:ı:im servetimiıle mukayese 
edilemez. Edilemez amma sos
yal yardım cemiyetlerinin bu
günkü durumu da varlığımızla 
nisbet kabul etmiyecek kadar 
zaif ve hareketsiı;dir. 

Almanyada senenin muay
yen aylarında en zenginin
den en fakirine kadar bütün 
halk birer gün yalnız çorba 
içerler. Ogün herkes kendi 
varlığına göre, sarfedeceği 
yemek pı;rasını yoksullara yar
dım cemiyetine verir, Bu su
retle toplanan para birçok za• 
vallıların ıstırabını durdurur. 
Ve ogünlerde herkes yoksul
ları hatırlamış olmanın umumi 
zevki içinde vicdan huzuru du
yarlar. Bu yolla içtimai mua
venet duygusu da umumileşti
rilir. Bunu aynen tatbik ede
lim demiyorum. Fakat herhalde 
medeni ve insani vazifelerimizi 
yerine getirecek bazı tedbirler 
düşünmeliyiz. 

Yoksulların ıstırabını hafifle
tecek veb u temiz duyguları her 
sınıf halkın malı kılacak çare
lere başvurmağa ihtiyacımız 
vardır. Zira memleketimizin 
fakirliği bu ihtiyacı her yerden 
fazla bizlere duyurtacak bir 
haddedir. Genel tedbirler alı
nıncaya kadar da her yurttaş 
yoksulluğun acısını vicdanında 

duymalı, ' az veya çok yardım 
vazifesini hatırlamalıdır. 
~ak..kı C>cak.ogıu. 

A~ırceza 
mahkemesinde 

iddia makamı Mehmedln 
idamını talep etli 

Tepecikte karısı Hamideyi 
öldürmekle suçlu marangoz 
Mehmedin muhakemesine dün 
ağırcezada devam edilmiştir. 
iddia makamını işgal eden 
Şevki Suner,dünkü celsede id
diasını serdederek fiilde tas· 
mim ve tasavvur bulunduğu 
için Türk ceza kanununun 
450 İci maddesi mucibince 
Mehmedin ölüm cezasiyle ce
zalandırılmasını istemiştir. 

Bu talebden sonra, suçlu 
sarardı ve gayri tabii olarak 
gülümsemeye başladı. Bir da
kika sonra da tavrını büsbütün 
değiştirerek : 

- Evrakı okuyacağım ve 
lazımgelen mildafaamı bazırlı
yacağım. Onun için bana gün 
veriniz, dedi. 

Müdafaasını hazırlaması için 
duruşma, ayın 24 üııcü gününe 
bırakıldı. 

Resim 
•••••••••••••••••• 

Sergisinde mu
vaffak olanlar 
Halkevinin açtığı sembolik 

resim müsabakası neticelenmi~
tir. Bir jüri heyeti, dün Halk
evinde bir toplantı yaparak 
birinci, ikinci ve üçüncü dere
cede fevkalade eserleri seçmiş
tir. 

Birinci Şehir otelinde M.Rıza, 
ikinci ressam Abdi Elder, 
üçüncü ressam Rıza Baba ol
muşlardır. Kendilerini tebrik 
ederiz. 

Pamuk işleri 
Sayın başbakanımız ismet 

lnönünün ve lkısat vekiletinin 
memleketimizde pamuk istih
salatını arttırmaya büyük bir 
ehemmiyet verdikleri malüm
dur. Bunu nazarı dikkate alan 
Berlin Türk Ticaret odası pa· 
muk temizleme ve çekirdek 
ayırma makinelerinden birçok 
nümuneler ve kataloglar gön
dermiştir. 

·~·---.. 
Tarih kursu 

Şehrimize gelecek olan tu· 
ristlere bölgemizin zengin an
tikiteleri hakkında malümat ve· 
rebilmek ve onlara rehberlik 
edebilmelerini temin maksadile 
otuz gence belediye salonunda 
tarih dersleri verileceğini yaz• 
mıştık. Kurslara devam edecek 
olan gençlerin kayıt muamelesi 
bitmiştir. Tarihçiler, Pazartesi 
günü belediyede son toplantı
lannı yapacaklar ve kurs prog
ramını hazırlıyacaklardır. 

Mal istiyorlar 
Türkofisin Kıbrıs'dan aldığı 

bir yazıda, memleketimizden 
buğday, zeytinyağı ve arpa 
gibi maddeler satın almak 
istenc:liği bildirilmiştir. -Bir indeks hazırlanıyor 

Haber aldığımıza göre Tür
kofis tarafını\an Türkiye dahi
lindeki ihracat ve ithalat tacirle· 
rının iştigal ettikleri maddelere 
göre mufassal adreslerini muh· 
tevi bir kitap bazır!anmağa 

başlanmıştır. 

Müessif bir hadise oldu 

F. Ajanı Adnan ve bazı 
azalar 1. Spordan çekildi 

Çeki Karlen takımı bayramda geliyor. Dün 
Çeklerin imza ettikleri mukavelename 

spor bölgesine geldi 

lzmirin en kuvvetli takımla
rından birini meydana getir
mek ve milli köme maçlarında 
lstanbul tahmlariyle boy ölçü· 
şecek bir l:kib teşkil etmek 
maksadiyle Göıtepe ve lzmir
spor kulüpleri arasında görüş
meler yapılmakta idi. Bu gö· 
rüşmeler esnasında idari bazı 
ihtilaflar çıkmış ve biç beklen
miyen bir hadise olmuştur. 

Haber aldığımıza göre bir 
anlaşamamazlık yüzünden, fut
bol ajanı Adnan hem idare 
heyetinden, hem de kulüpten 
istifa etmiştir. Spor mubarriri
miz Mehmet Ali de istifa etti-

ğini lzmirspor kulübüne bildir· 
miştir. Yine ayni sebeple lzmir
spor kulübünden yedi oyuncu· 
nun da istifa ettikleri şayi 

olmuştur. 
Biz bu hadiseyi teessürle 

kaydederken, verdiğimiz ha· 
berin yanlış olmasını temenni 
ediyoruz. 

ÇEKLER GELiYOR 
Bayramda şehrimizde maçlar 

yapmak üzere davet edilen Çe
ki Karlen takımı, lzmire gel
meyi kabul etmiş ve bu hususta 
hazırlanan mukavele imza edi
lerek spor bölgesine iade edil
miştir. Çek takımının çok kuv
vetli olduğu söyleniyor. 

-

A 

ecı bir kaza oldu 

Gün aşırı 
•••••••••••••••••••••••• 

Bu sütunu deOerll iki 
kalem yaz.- ~~ktır 

Basmahane gar direktörünün oğlu 
öldü 

Gazetemiz ( Gün aşırı ) baş· 
lığı altında bir fıkra sütunu 
açacak, bu siitunu, birgün biri, 
birgün diğeri olmak üzere mem· 
leketimizin güzide gençlerinden 
ve dejCerli kalem sahip,erinden 
avukat Ahmet Murat Çınar ve 
avukat Nahit Öıeren arkadaş
larımız yazacaklardır. 

Ahmet Murat Çınarın kes
kin zekası ve güzel bu!uşlariyle 
Nahit Ôzeren'in duygulu yazı
ları nezih ve ince mizahları, 
incitmeden iğneleyen tenkitleri 
okurlarımız için pek yabancı 

olmıyan hakikatlerdendir. Bir 
kaç gün sonra " Gün aşırı " 
sütunundaki fıkraları büyük bir 
lezzetle okuyacak olan karile· 
rimize keyfiyeti sevinç' e bil
diriyoruz. 

havagazından zehirlendi ve 
-------------------------------Dün sabah saat sekiz bu· 12 yaşında bir talebe idi. 

çukta Gaziler mahallesinde, Zehirlenme hidisesi üzerine 
Devlet Demiryollarına ait evde ad 1iye derhal tahkikata el at-
müessif bir kaza olmuştur. Bu mıştır. Tahkikata göre, cadde-
evde oturan Basmahane gar den geçen bavagazı borusu-
direktörü lbrahimin oğlıı Mu- nun içinde biriken suyun ha· 
zaffer hava gazı tesemmümün- rice akması için mevcut ka· 
den vefat etmiştir. Muzaffer pa~ın kayması neticesinde çı· 

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

Oda bir rapor hazırladı 

Son 15 günde yapılan 
ihracat mühimdir 

Şehrimiz Ticaret Odasının 

hazırladığı bir rapora göre, 
son onbeş gün zarfında lima
nımızdan Almanya, Amerika, 
Belçika, Bulgaristan, Danimar• 
ka, Fransa, Hollaııda, lngiltere, 
ltalya, Lehistan, Letonya, Mı
sır, Norveç, Suriye ve Triyeste 
transit yolile merkezi Avrupa 
memleketlerine 3.407 ton kuru 
üzüm ve Almanya, Amerika, 
Belçika, Bulgaristan, Fransa, 
F enlandiya, Hollanda, lngiltere, 
ltalya, Lehistan, Letonya, Mı
sır, Malta, Norveç, Yugoslavya, 
Yunanistan ve Triyeste transit 
yolile 826.8 ton incir sevkedil· 
miştir. 

Bundan başka Almanyaya 
183256 kilo, Italyaya 255301 
kilo, Lehistana 130578 kilo, 
Triyeste transit yoluyla mer· 
kezi Avrupa memleketlerine 
de 168,392 kilo pamuk, muh
telif memleketlere 2,589,530 
kilo palamut, 426086 kilo pa
lamut hulasası, 198398 kilo 

Fırtınadan 
Bir ev çöktü 

iki evin de duvarları 
yıkıldı 

Evvelki gece sabaha karşı 
fırtına ile birlikte sağnak ha
linde yağan yağmurdan Dol· 
madaki orman idaresine ait 
barakanın betonları bozulmuş 
ve kulübe yerinden çıkmıştır. 

Yukarı mahallatta da iki evin 
duvarları yıkılmış, bir harap ev 
çökmüştür. Ev boş olduğundan 
insanca zayiat o'mamıştır. 

•••••••••••• 
Şekerciler toplantısı 
Şekerli maddelerin muamele 

vergisi işini görüşmek üzere 
yakınc\a Oda'da bir toplantı 

meyan kökü, 246442 kile tü· 
tün, 21316 kilo tütün kırıntısı, 
2128 kilo balı, 34692 kilo 
deri, 65158 kilo kabuklu 
ceviz, 7540 kilo kabuklu 
badem, 2922 kilo kestane, 
2080500 kilo arpa, 499853 
kilo bakla, 332500 kilo burçak, 
107793 kilo kumdan, 223700 
kilo nohut, 15000 kilo Susam, 
3611 kilo şam fıstığı, 4183 
kilo kuru yemiş, 185260 kilo 
kepek, 8866 kilo kendir, 100 
bin kilo haşhaş tohumu, 10217 
kilo hardal tohumu, 4463 kilo 
çöven, 1463 kilo ceviz ağacı 

kütüğü, 3350 kilo yumurta 
391000 kilo pamuk çekirdeği, 
3638 kilo muhtelif eşya, 52000 
kilo yulaf, 4500 kilo anason, 
101500 kilo küspe, 5100 kilo 
süpürge 100.000 kilo buğday, 
bin kırk beş kilo somak, 
hulasası, 9744 kilo kanavur, 
101500 kilo zımpara madeni, 
2526 kilo defne yaprağı ve 
559 baş öküz ihraç edilmiştir. 

Bir Romen 
Heyeti geldi 

Memleketimizden tütün 
alacaklardır 

Romanya tütün rejisinden 
dört kişilik bir heyet dün şeh
rimize gelmiş ve lzmirpalasa 
inmişlerdir. Bu heyet memle
ketimizden mühim mikdarda 
tülün alacaktır. Bunun için 
hemen bugünden itibaren faa
liyete geçerek tüccarlarla te· 
masa geçeceklerdir, 

• ••••••••••• 
Ofis kadrosu 

Türkofis şehrimiz şubesinin 
yeni sene kadrosu Türkofis 
başkanlığından tebliğ edilmiş· 
tir. Yeni kadro eski kadronun 
aynidir. 

' 

yapılacaktır. 

Elhamra 
~ 

Sinemasi 
BUGUN matinelerden itibaren Bayramı karşılama haftası 

şerefine eti görülmemiş muazzam program. 

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

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

2 - MUAZZAM İZMİR FİLMİ 
2600 metre uzunluğunda türkçe sözlü şaheser filim. 

3 de 
7 " 

SEANS SAATLARI 
lzmir filmi, 5 de 

9 da 
Korkusuz Kaplan 

" " " " ve pazar saat 1 de Korkusuz Kaplan 

kan havagazı, bu evin lağım 
teşkilatından evin alt katına 

nüfuz etm i ştir. 
Odada elbisesini giymekte 

olan Muıaffer derhal zehirlen
miştir. 

Ev halkı, hadiseyi ancak yir-
mi dakika sonra haber almış ve Tayin 
Muzaffer, tedavi için Fransız Şehrimiz tapu aicil müdür· 
hastanesine nakledilmiştir. Za- lüğünde teşkil olunan kontrol 
vallı çocuk hastanede vefat et· memurluğuna Erzurum tapu 
miştir. müdürü Şükrü tayin edilmiştir. 

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

Zaharof en çok gazetelerden 
kor!car, gazetecileri hiç sev· 
mezdi. Ne şekilde olursa ol
sun kendisinden bahsedilme· 
sini istemez, ismi etrafında 
neşriyat yapılmasından sakı
nırdı. Bu kuruntusu ona "Es· 
raren,2'iz adam" lakabını ka
zandırmıştır. 

SiNEMADA BiR CANIN 
DEGERI 

Sinema, yıldızlarına milyonlar 
dağıtan bir sau'at olduğu halde 
orada hayatlarını p-ek ucuza 
satanlar da çoktur. Bununla 
beraber Stüdyoları idare eden· 
ler kendi kazançları uğurunda 
tehlükeye atılan insanlara pek 
fazla para verdiklerine kani· 
dirler. Bir vesika olarak öde· 
nen para listesini şuracıkta 

kaydedelim: 
- Yüksek bir merdivenden 

atlamak için verilen ücret elli 
dolardır. 

- Bütün süratiyle gitmekte 
olan bir otomobilin veya tren 
vagonlarının üzerinden atlamak 
için ancak yüz dolar veriliyor. 
Canbaz herhangi bir kayalık 
üzerinden bir otomobil veya 
trenin çatısına atlıyacak olursa 
kendisine üçyüz dolar verilir. 
Bütün hızıyla giden bir tay
yareden atlıyana da 1200 do· 
lar .. 

Heyat ki bu tecrübeye gi· 
renlerden çoğu taahhüt edilen 
parayı almak saadetine maz· 
har olmadan gözlerini ebediyen 
hayata kaparlar. 

Sinema sadece eylenceli, 
zevkli bir san'at değildir. Ayni 
zamanda fecidir de ... 
FAKAT KLEMANSO ONU 
KURŞUNA DiZMEYi BiLE 

DÜŞÜNMÜŞTÜ 
Harbın en civcivli günlerin· 

de Klemanso Alman denizaltı 
gemilerinin Zaharof vasıtasiyle 
iaşe edildiklerinden şüphelene· 
rek meşhur milyarderi kurşuna 
dizmeyi bile düşünmüştü. Fran
sız kaplanı bu düşüncesini tat· 
bik edeceği yerde onun en sa· 
mimi dostu o'-lıı. O kadar ki 
Klemanso barptan sonra Af
rika geıisinden dönüşünde 
Monte Karloya çıkar çıkmaz 
kendisini istikbale gelen Zaba· 
rofla kucaklaşmış, kendisine 
olan hasretinden bahsetmişti. 
Zaharofu smokinsiz görmek im
kansızdı.Daima kravatınıl.a dün
yada bir eşi daha bulunmıyan 

' bir pırlanta taşımakta idi. 

Darisin Ak!imatasyon bahçesin
de dolaşmaktan zevk alırmış ... 
Milyonlara konduktan sonra da 
bir gün eski günlerini ihya el· 
mek istemiş.. Bahçeye gitmiş ... 
Parkı berbat bir halde görünce 
bekçiye teessürünü bildirmiş 

ve parkın en mükemmel şekil
de tanzimi için de 200 bin al· 
tın franklık bir çek imzalamış ... 
Bu kadar muazzam bir meblağı 
ayak üstünde vaadeden adamı 
alelade bir zır deli sayan bekçi 
polise haber vermiştir. Zaharof 
polisin elinden kurtuluncaya 
kadar akla karayı seçmiştir. 
INGILJZ KRALININ YEGENİ 

Anası! köylü olan ö üm kralı 
Zabarofun dalkavukları pek 
çoktu, Onu bilhassa kot Da
zür sahillerinde, Niste, Mon· 
tekarloda etrafını alan bu kabil 
insanlarla sarılmış görmemek 
kabil değildi. Zaharofun dal• 
kavukları kendisine: 

- Siz dünyanın en büyük 
hükümdarlarına müsavisiniz 
derlerdi. 

Z abarof bu takdiri pek 
tabii görenlerdendi. Filhakika 
ona lngilterede Lordluk payesi 
verilmiş değil miydi? Her gittiği 
yerde Krallar gibi itibar glSr
miyor muydu? Hayranlarının 

sözleı ine büyük bir alışkanlıkla 
şu cevabı verirdi: 

- lngiliz Kralının yeğeni 
değil miyim? 

Çelik mavisi gözlerinde der· 
bal kurnazca bir tebessüm do· 
!aşırdı. 

Taşımakta olduğu Dizbağı 
nişanı ona bu sıfatı vermekte 
idi. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Saadet reçf.tesl: 

• • . . Daima geç 
20 yaşında mesut olmak ~ 

-
için ne lazımdır ? E -- Bir ümit parıltısı.. : • -- Ya kırk yaşında : -- Bir şöhret parıltısı.. : 

- Ya altmış yaşında. : 
- Bol güneş parıltıları.. E -A. D. Hoııdctot : 

• 
insanın en mesut saydığı E 

anlar çocukluk anlarıdır.Onun E 
ıçın çocukluğunun uzama· ; 
sını ister. E 

/att/11e No1111and 

Saadetler hayatta daima 
geç gelirler (en sonra gelir 
bezme ekabir) 

}. Co11to11rt 

········································' 
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Iranda 
. ·-·····-· l(ültür hareket1eri 

ve iktısadi haberler 
Tahran, ( Ikinciteşrin sonu ) 

Özel - Son haftanın at ko
şuları yapıldığı sırada Alahaz
ret Türkiye büyük elçisiyle 
Türk heyeti başkanını huzur
larına kabul etmiş, müşariley
him yarışın sonuna kadar baş· 
vekil ve vekillerle birlikte S. 
M. nin yanlarında kalmışlardır. 
At koşulan bittikten sonra 
başvekille vekiller ve mebuslar 
ve Türk elçisiyle Türkiye he
yeti Tahrana dönmüşlerdir. 

KÜL TÜR HAREKETLERi 
Mazendrandaki Sari şeh

rinde yap~lan Pehlevi lisesinin 
açılma töreni at koşularında 
hazır bulunmak üzere Gorga
na giden başvekil tarafından 
yapılmıştır. 

Tahranın muhtelif semtlerin· 
de yeniden 4 ilk okul açılmıştır. 

Maarif nezareti tahsilleri 
noksan kalan ve gündüzleri 
meşguliyet veya yaş dolayısi yle 
liselere artık gitmelerine 
imkan olmıyan gençler için 
Tahranda şimdilik üç gece Ji .. 
sesi açmıştır. 

HA YAM'IN KABRi 
Bütün dünyaca maruf olan 

Iranın büyük şairlerinden 

"Ömer Hayam,, ın Nişaburda
ki kabri Nişaburla Horasan 
arasındaki yolun bir kenarına 
düşüyordu. Yeni yapılan yol 
öyle yapılmıştır ki Horasana 
gidenler yoJları üzerine düşen 
mezarı artık kolaylıkla ziyaret 
edebileceklerdir. 

Horasanda Türbetü cam adlı 
yerdeki madenden Taş kömürü 
çıkarılmağa başlanmış ve o ci
varda bütün resmi dairelerde 
kışlak ihtiyaç için kullanılmak· 
tadır. 

Tahran hükümet hastanesine 
birçok yeni pavyonlar, ilave ola· 
rak inşa edilmektedir. 

GEYLAN ÇAYI 
Geylanda enala çayın 

on alta buçuk kilosu iki 
yüz yetmiş riyal yani yirmi 
dört Türk lirasıdır. Iranın ce
nubundaki petrol ınembaların
dan geçen Ağustos ayında 
(131 ,000) ton petrol çıkarılmış 
\'e 1936 yılının ilk 8 ayında 
çıkarılan bütün petrolun mik-
dan beş buçuk milyon tonu 
ıeçmiştir. 

... ® .... 

Almanya 
ve bitaraflık işi 
Paris, 3 (Ô.R) - 11 Peti Ni

;ois,, gazetesine göre Edenin 
beyanatı çok fena tesirler yap
mıştır. Almanyanın Sovyet 
aleyhdarı haçlı seferine lngil
tereyi sürükliyememesi, lngiliz 
gazetelerinin ispanyaya Alman 
askerlerinin gönderilmesinden 
bahsetmesi bitaraflık komite
sine karşı Almanyanın vaziye-
tini değiştirmştir. Birkaç gün
denberi bitaraflık kelimesi Al-
nıanyada ağıza alınmıyor. 

infial içindedir 

Şimd· de hudutlarımıza 
asker i sev e iyorlar ? 

Türk milleti 

- Baştnra/ı 1 illci sahi/ede -
Yunus Nadi bir makalesinde 

şunları yazıyor: 

- "Fransanın malumu olma· 
lıdır ki, bu cinayetlerin ceza
sını eğer kendisi vermezse, on
ların bizim tarafımızdan ceza
sız bırakılmalarına imkan yok
tur.,, 

"Dökülen masum kanların

dan sonra Fransanın teklifiyle 
Milletler cemiyetine gitmenin 
dahi nazarmuzda pek büyük 
bir kıymeti lcalmamıştır. Öldü· 
rülen masumların cesetleri üze
rinden athyarak Milletler cemi
yetine gitmenin ne manası 

olur.,, 
Istanbul, 3 ( Yeni Asır mu

habirinden ) - Hükümetimizin 
Sancaktaki Türk ahaliye yapı
lan tazyikleri, işkenceleri pro· 
testo için Fransız hükümetine 
ayrıca bir nota vermesi muh
temeldir. 

Is tan bu), 3 ( Yeni Asır ) -
Hariciye vekili Dr. Tevfik 
Rüştü Aıas, Ccnevıeye barc-

ket etmek üzeri! bulunuyor. 
Milletler cemiyeti konseyinde 
Sancak davası üzerinde müda· 
faa edeceğimiz tezlerin esbabı 
mucibesine ait vesikalar ha· 
zirlanmıştır. 

ONLARA GÖRE 
Paris, 3 (Ö.R) - Fransız 

gazeteleri 1Sancak meselesi üze
rinde Türkiye hükümetinin ve 
Kamutayın gösterdiği hassasi
yeti kaydederken bu mesele 
Mmeller cemiyetinde görüşülüp 
halledilinceye kadar Suriye ile 
Fransa arasında akdedilmiş 
olan itilafname mucibince San
cakta Türk halkın hürriyet ve 
tmniyeti temin edilmiş o!acağım 
yazıyorlar. 

Yeni Asır - Son kanlı 
vakalar Türk halkının selamet 
ve hürriyeti ne kadar kötü bir 
şekilde temin edildiğini gös· 
termiştir, Bütün bu facialar 
Sancağın istiklali için ısrarla 
müdafaa ettiğimiz tezin en 
kuvvetli deHllcrini teşkil et
mektedir. 

•03 ••• ~~~K~;------
Baldvin istif a mı edecektir? 

YENi ASIW 

Be çikanın askeri teşkilatı 

Başvekil Belç · 
·· daf aasından 

nın 

eti 
Askerlik müddeti 17 aya çıkarılıyor 

Brüksel, 3 (Ö.R) - Askeri 
teşkilatın tensiki ve askerlik 
müddetinin kısmen 12 ve kıs
men 17 aya yükseltilmesi ka
nunu mebusan meclisi hırafın
dan 113 muhalif ve 8 müsten· 
kif r~ye karşı 135 reyle kabul 
edilmiştir. Flaman milliyetçileri 
ile komünistler aleyhinde rey 
vermişlerdir. Reksistler bilakis 
lehde rey kullanmışlardır. Mü
zakere esnasında başvekil Van 
Zeeland mühim bir nutuk söy
liyerek milli müdafaa mesele
sinin vahametini kaydetmiş ve 
hükümet gibi meclisi de bu hu· 
susta mesuliyet almağa davet 
eyliyerek demiştir ki: 

Memleketimizin biricik 
arzusu sulhtur. Biz harbm al
danmaca pazarı olduğunu her
kesten iyi biliriz. Sulhu koru
mak için herşeyi yapmak is
teri1. Lolrnrno pakta ile bir 
muvazene merkezi bulmuştuk. 

Gerçi bu telakki hala ayakta 
duruyor, fakat realiteler değiş
miştir ve siyasetimizi bunlara 
uydurmak lazımdır. 

Burada birisi, hükümetin hattı 
hareketi ile kralın nutku ara
fıında bir fark gözetmeR"c cür'et 
etmiştir. Halbuki nutkun neşri, 
hükümetin teşcbbüsiyle olmuş· 
tur ve hükümetin mühim erka-

Belçika başvekili Vail Zeeland 
nından biri, hükümdarın bütün 
beyanatına iştirak ettiğini daha 
o dakikada bildirmiştir. Bu 
beyanatı hükümetin siyasetin
den ayırmağa kimsenin hakkı 
yoktur. Beyanat bir kül teşkil 
eder ve öyle kabul edilmelidir. 
Bu istiklal siyaseti tam bir 
zafer kazanmıştır. Onun son 
günlerde Avam Kamarasında 

yaptığı sarih ve cesurane be
yanatı hahrlay;nız. Hükümet 
istiklalimizi tehlükeye düşüre· 
cek hiçbir taahhüt kabul et· 
miyecektir. Fakat istiklal infi
rat dimek değildir. Bütün mev· 
cut taahhiitlerimizi yerine ge
tireceğiz. Zira küçük bir mem· 
leketiz.,, 

den Şakir Rifat, buhranın mev
cut olmadığını söylemiştir. Pa
muk ipliğine ihtiyacı olanlar 
Uyuşturucu maddeler inhisarı 
vasıtas\yle siparişlerini yapa· 
caklardır. 

Vapur tarifeleri 
htanbul, 3 (Yeni Asır) -

Karadeniz, Akdeniz ve Marma
rada işleyen vapurların tarife
lerinde tadilat yapılacaktır. 
Hareket günlerini tespit eden 
yeni program önümüzdeki salı 
günü tatbik edilecektir. 

Sahife 3 

Yunan 
Başamilalinin 

beyanatı 
- Baş tata/ı 1 incı salıiJtde. -
Bu çok samimi sözler Türk 

ve Yunan donanmaları arasın-
da en sıkı teşriki mesainin bir 
vesikası sayı l maktadır. 

Atina 3 (Yeni Asır)- Baş-

vekil general MetakDas Türk 
gazetecilerini kabul ederek 
kısa hir hasbihalde bulunmuş
tur. Yunan gazetecileri cemiyeti 
de Türk gazetecileri şerefine 
bir ziyafet vermiştir. Bu ziya-
fette Yunan devlet erkanı da 
hazır bulunmuşlardır. 

Türk filosu Yunan kara su· 
i:aında hararetle uğurlanmıştır. 

Kızılay kurumu 
Kızılhaçın komite 
azası oldu. 

Ankara, 3 (A. A) - ikinci 
teşrinin yirmi ile yirmi yedinci 
günlerinde Pariste toplanan 
knılhaç birliği müdürler mec
lisi içtimaında Türkiye Kızılay 
cemiyeti birliğinin icra komi
tesi azalığına intihap edildiği 
Kızılay cemiyetine tebliğ edil
miştir. 

Mısır'ın 
Londra elçiliği 

Kahire, 3 ( Ö.R ) - Eski 
Hariciye Nazıra Aziz Paşa 
Mısırın Londra elçiliğine tayin 
edilmiştir. Yeni sefir lngiliz, 
Mısır muahedesinin tasdikin
den sonra büyük elçilik dere
cesine çıkarılan mevkie gire· 
cektir. Mütekabilen lngiltere
nin Kahire orta elçiliği de 
büyük elçilik olacaktır. 

Fransada 
Paris 3 ( Ö , R ) - Harici 

siyaset müzakeresi yarın saat 
15 de başlıyarak saat 20 ye 
kadar devam edecek, cumar
tesi sabahı ve belki akşamı da 
buna devam olunacaktır. Del
bos tarafmdan beyanata cu• 
martesi sabahı yapılacaktır. 

Gazetelere göre 
Roma, 3 (Ö.R) - lngiliz 

umumi efkarı mahallinde Laş 
göstermek istidadanda bulunan 
kanunu esasi buhranını heye-
canla takip etmektedir. Gaze
teler kararı tenkit etmekte ve 
zengin Amerika dul kadmile 
cv:enme tasdikinden vazgeç
mes;ni tavsiye eylemektedirler • 
Fransız gazeteleri ise hem 
Ba!dv:nin istifası, hem de kra
lın saltanattan feragati ibtima· 
linden bahsediyorlar. 

"Times,, ve "Daily Telgraph,. 
gazeteleri lngilterenin kralım 
çok sevmekle beraber böyle 
bir izdivact asla kabul edemi
yeceğini bildirmektedirler. 

Ilolanda Burgosu 
tanıdı ını? 

Londra, 3 (A.A) - Royte
rin bildirdiğine göre Salaman
ka radyosu Hollanda hüküme
tinin Burgosu tanıdığını res
men ilan etmiştir. 
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TAYYARE SiNEMASI 4 birinci kanun cuma gününden itibaren 
mevsimin en güzel en heyecanlı filmi 

mı ÖLÜM ·p ER 1 Sİ 
FREDRİC MARCH, MERLE OBE RON'un yarattıkları şaheser film 
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fi. YRICA: P A RAMUNT (Dünya havadisleri) Miki (canlı karikatürler) 
·········································································································································································································································•••&••······················ . 

DiKKAT: Filim uzun olduğu için SEANS SAATLARI şu suretle tertip ediJmiştir : 
Hergün 2 - 4,20 - 6,40 - 9 Cumartesi ve pazar günleri 12 de başlıyacaktır. 
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BERLIN OLIMPIY ADLARI Kültür direktörlüğünün tensibi ve mekteplilerin arzuları üzerine 
cumartesi ve pazar ~ünleri sabah seansları yapılacal<tır. 
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etrafında 

1927 den sonra hafriyat 
nerelerde yapılmıştır 

Y-azan.• ..A.:z:~:z: C>ga:ııı 

Eski ôstVıaftluı U. mft/dtışt ve 
/stanbul müzeleri genel dtultt4r4 

-2-
Genel savaş ve bunun ardı 

sıra Yunan işgali Almanların 
1878 senesindenberi devam et
tikleri hafriyatı tabiatiyle dur· 
durmuştu. istirdadı müteakip 
hl.kümele müracaatle 1927 se· 
nesinde yeniden hafriyata izin 
alındı. Bu sefer hafriyata umumi 
harpden evvel Söke kazası 

dahilinde Didim ve Priene 
mevkilerinde yapmış oldul!'u 
metodik hafriyatlarla ve mü· 
him neşriyatlarla arkeoloji ale· 
minde büyük bir şöhret almış 

olan ve elyevm Berlin Alman 
Asarıatika Enstitüsü Reisi bu
lunan Profesör Dr. Th. Wie
gand tarafından başlandı. 

ihtiyat binbaşı rütbesinde 
olan Dr. Wiegand umumi harp· 
ta Şam'da Cemal paşa tara· 
fınan ihdas edilen ( Suriye ve 
garbi Arabistan u:num kuman
danlığı Asarıatika Müşavirliği
ne) ve ihtiyat mülazimi olan 
makale sahibi de Müşavir mu· 
avinliğine tayin olunmuştuk. 

Mahaza Dr. Wiegand'la daba 
çok zaman evvel tanışmıştık. 

1927 Bergama hafriyatında 
Maarif Vekaleti tarafından ko· 
miser olarak bu eski silah ar
kadaşımla buluşmak fırsatı ha
sıl oldu. 

O tarihten beri gerek M. 
Wiegand ve gerek onun gel
mediği seneler çalışma arka
daşları hafriyatı muntazaman 
idame etmişler ve yeni yeni 
keşfiyatta bulunmuşlardır. Biz 
burada hafriyatta alınan ilmi 
sonuçlar hakkında izahat ver
meği mevzuumuz dışında gör
düğümüz için 1927 den itiba· 
ren yeniden haşlıyan hafriyatın 
harabenin hangi mevkilerine 
teşmil edilmiş olduğunu kısaca 
kaydedeceğiz: 

1 - Akropolda Jubiter mez· 
babının şimaline ve Athena 
Nikoforos mabedinin karşısıoa 

tesadüf eden sahada Ber~ama 
krallık çağına ait büyük bir 
saray enkazı bulunmuştur. 

2 - Akropolun 350 rakamlı 
zirvesinin şimale bakan yüzün-

de ve halkın (Kraliçenin bah
çesi) diye andıkları yerde beı 
altı metre derinliğinde beş 

büyük techizat ambarı mey• 
dana çıkarılmış ve muhtelif 
büyüklükte yüzlerce gülle bu
lunmuştur. Binaların (Bergama 
krallarından Asaloslara aidiyeti 
tesbit edilmiş ise de güllelerin 
zamanı tayin edilmemiştir. Bu hu
susta yürütülen farziye ve tah
minler muahhar zamanlara ait 
olduğu merkezindedir. 

3 - Ayvaz oğlu mevkiin
deki hafriyatta da bkülab na
mına kurulmuş olan Berga
ma litaratörlerinden bahsedilen 
mabed ve tedavihanelerle büyük 
bir tiyatro ve yer altında sek· 
sen metre tulünde mermer dö· 
şeli ve nihayetinde mukaddes 
menbaı havi bir tünel Asku'a
poin'in meydana çıkarılması 

yalnız arkeoloji aleminin değil, 

ayni zamanda tababet alemi
nin de nazarı dikkatini celbe
den mühim bir keşif olmuştur. 

Etrafı ravaklı vasi bir mey
danlık ve bu meydanlığa giri
len muhteşem bir propi!e ve 
nihayet kasaba iı;inden buraya 
mümtet mermer direkli bir 
kilometrelik yol .. (Osman Ba
yaıtekin tarafından neşredilen 

sa~lık yurd~ adıodaki esere 
müracaat). 

1927 denberi devam eden 
bu hafriyatta bulunan eserle· 
rin eski müze muhteviyatını 

arttırmakta olduğuna şüphe 

yoktur. Ve artık yeni, güzel 
bir bina yapmak zaruret halini 
almıştı. 

Vecdinin 24 T. sani 928 de 
ölmesi üzerine 31-12-1928 ta• 
rihinde Bergama mekteplerinin 
birinin baş muallimliğinde bulu
nan Osman Bayattekin geçmişti. 
Osman asarıatika)'a karşı bü
yük bir sevgi besleyen meraklı 
ve çalışkan bir zattır. Arlık 

Bergama harabeleri yine ener
jik vı- iyi bir unsura malik 
olmuştu. Bekçi kadrosuna iki 
bekçi daha ilave olunması üze· 
rine harabe bakımlı ve temiz 

A~K. MACERA ve ESRAR TEFRİKA No: 14 
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YIL SONRA i 
rMJ~CSUM~ 
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lngillzceden çeviren: ZIYA NEBi 
Şlrley bavullarını hazırl:-mıştı. Ve ertesi sabah 

erkenden Şilf<go'ya gldecr.Cjlnl söylüyordu 

Bu onbeş santim uzunluğun· 
da, iki ağızlı ve sadef saplı 
bir bıçaktı. Sadefin üzerine 
gümüş'e ( M.T.) harfleri iş'en
mişti. 

Hardı'ye uzatarak sodu: 
- Tu\.ıaf şey.. Bundan l.ir 

mana çıkarab.Jecek m:sin aca· 
ba? .. 

Herdi bir müddet bıçağı 

elinde evirib çevirdikten sonra 
d rin bir düşünceye dal· 
dı ve sonra, birdenbire Ro· 
berte dönerek: 

- Buldum, dedi. Başka bir 

yazı "Morgan teşkilatı,, nıo 

ilk iki harfidir. 
Morgan kelimesini duyan 

Robert ıki adım geriye sıçra· 
yarak ba jı•dı: 

- Moı gan mı? Ôy!e ise mu· 
kakkak bir tehlüke içinde bu
lunuyoruz. Belki şu dakikada 
bile başımıza yeni bir felaket 
gelebilir. 

Hardi büyük bir tereddüde 
düşmüştü: 

- ihtimal yanılabilirim, dedi, 
Çünki Morgan teşkilatı bizim 
burada olduğumuzu nereden 

YEf·U ASIR 

lngiltere - Akdeniz ve Balkanlar 

Londra ve Ankara 
Arasındaki dostlui< 
lngllterenln garbi Akdenlz1ekl sıklet 
merkezi şarki Akdenlze nakledllmı,ur 

ltalyanın hava kudretlerin
deki inkişaf, Akdenizdeki sev
külceyş vaziyetleri esaslı surette 
değiştirmiştir. Londra il~ Roma 
arasındaki gerginlik de bu de
ğişikliği tacil etmiş, lngiltere 
Akdeniz havzasında askeri sis
teminin sıklet merkezini tebdil 
etmek suretiyle bu vaziyetten 
icabeden neticeyi çıkarmıştır. 

Yaz mevsiminde Edvard Vlll 
tarafından yapılı.n gezintinin 
manuı budur. 

HINDIST AN YOLU 
ÜZERiNDE 

Yazan: /OZEPH HALPERfNE 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
kalacağı hakkındaki ümitler de 
tehdidi yok edecek bir temi
nat değildir. Buna Maltanın 

askeri kıymetinin düşkün bu
lunmasını ve ispanyada dahili 
harbın sebebiyet verdiii'i karı
şıklıkları ilave etmek lazımdır. 
Mussolininin cüretkar taarruzu 
Akden;zin bu kısmında lngiliz 
kudretini akamete uğratmıştır. 
Londra ltalyanın lspanyol asi
leri lehinde maskeli müdahale
sinP. karşı da pasif kalmakta
dır. lngilterenin şimdi oyna
makta bulunduğu kart sonuna 
ermekte olan lngiliz tesliha
tıdır. 

Kral Edvard Vlll'in Akdeniz 
seyaba ti de bunun delilidir. 

TÜRKiYE VE INGILTERE 
F oreign office'in yakın şark 

illeriyle meşgul bulunan şubesi 
zemini ustalıkla hazırlamıştır. 
Türkiyenin boğazlar üzerinde 
a~keri hakimiyetini tanıyan 
Montrö konferansı dünyanın 
hayretle bakan gözleri önünde 
Türkiye ve lngHtere arasında 
tam bir itilafın mevcud oldu· 
jlunu meydana koymuştur. 
TÜRKiYE VE BALKANLAR 

logiltereyi denizaşırı malika
nelerine bağlıyan Hindistan yo
lunun hiçbir parçası, ehemmi
yeti bakımından Akdeuize ve 
Kızıldenize benzetilemez. Bu 
denizlerin bütün boğazları In
gilterenin elindedir. Atlantık 
denizini Akdenizden ayıran ve 
Cebelüttarık adını taşıyan müs
tahkem kayalık, bir taraftan 
Afrika ile Sicilya arasıoda, di
ğer taraftan Akdenizin şark 
ve garp havzaları arasında 
uyanık bir nöbetçi rolün~ 
gören Malta, Süveyş kana-
lının medhalinde, Port Said. Londra ve Roma arasındaki 
Babelmendep boğazına ha- ihtilaf hasebiyle Ingilteren•n 
kim olan Perim adacıkları ve gözünde hususi bir ehemmiyet 

kazanmıştır. Bugün Büyük Bri
ayni isimdeki körfeze hakim tanya Alman ' arın "Drang nach 
olan Aden üssülharekesi... osten-Şarka doii'ru" yolu üze-

lngilterenirı kontrolü altın- rinde bulunan Tuna memleket-
daki boğazlarla metropoldan !erine her zamandan ziyade 
ayrılan Eritre İtalyan müs- dikkat etmeğe lüzum görmek-

:El: C>C:::.A.. 

Fuat paşa, lstanbulun meş
hur hoca paşa semtindeki kor
kunç yangından sonra, Istan
bulda yollar açmağa koyul
muş{'*] yangın yerlerinden yol
lar açtırırken, divan yolunda, 
Köprülü Mehmet paşa ile ha
zinedarı Firuz ağanın mezar· 
!arı yol ortasına çıkınca, yol 
açanlar kazma vuramamışlar; 

onların kutsiyetinden tevehhüm 
etmişler.. iş böyle geri kalıp 
aksayınca, Paşaya haber veril
miş, Fuat Paşa, hiç üşenmeden 
yapılan, açılan yollaı a kadar 
ilerleyip : 

- Siz yolu, Köprülü Meh
met Paşanın me:rarı üzerine 
geldi diyorsunuz ama, o mü
barek zat 1 Daima, millet uğ· 
runda çalışır, milletin hayır ve 
selameti ile canını, başını or• 
taya kordu. Onun mezarı yo· 
lumuzun ortasına geldiyse za
rarı yok, zira onun ruhu pek 
ala bilir ki milletin selameti her 
şeyin fevkindedir. Onun için 
kaldırın o mezarı, hatırı hoş 

olsun... Kahyası Firuz ağaya 

gelince; onun hakkında per• 
vam yoktur. Kendisi ne idi 
ki, mezarı ne olsun ... 

4 K~n·ınuewweı t93 o 

l?..A.S.A.. .. 
- Yolları açılırken -

Demiş, mezarları 

yolu açtırmıştı . 
yıktırıp, 

••• 
Yine bu yol icraatı arasında 

Fuat paşaya demişler ki: 
- Yolumuzun önüne meşbur 

Sünbül ağanın mezarı çıktı, 
ne yapalım, geçelim mi? 

Fuat paşa, başını kaşıyıp, 
gülerek: 

- Daha iyi ya .• Sünbül ağa 
yol ortasında, ayak altında ka

lır .. Onu öyle bir yere dikme
li ki Sünbül ağa sünLül versin, 
kaldırın yol ortasından Sünbül 
ağayı, başka yerde sünbül eç· 
tırsınl Demiş •• 

Nakleden 
TOKDIL --------[ * ] Bizım Beh{Lt Satılı f!tbi. 

lstıtrad: 

- Bu zamana kadar naklet
tiğim fıkralardan bir çoğu di
van hümayun katibi Ali Fuadın 
menkulatındandır. Tarih köşesi 
yalnız yakın zamanlara değil, 
eskililere de dayaoacağı için 
bu zatın rivayetinden başka 
rivayetlere de istinad edecektir. 

T. D. 

F ransanın harp borçları 

Amerika yüzde elliden 
fazla tenzilat yapmıyor 

temlekesi lngiliz - Italyan dost- tedır. 
ÇIK BiR HAKiKAT Roma, 3 ( Ö.R) - Vaşing- harp borçları meselesinin halli 

luğunun bir rehinesi sayılıyor- A 
b l 1 • · Akd · · ton'dan bildiriliyor: Fransanın için Amerika ile müzakereye du. Fakat Mussolininin Ha eş ngi tere ıçın enızın gar-

seferindeki muvaffakıyeti bu bında olan sıklet merkezi şarka harp borçları meselesini yeni girişilmesi hakkındaki bir tak-
vaziyeti de altüst etti. Şimdi nakledilmiştir. Ingiltere Kıbrısı bir esas dahilinde halliçin Ame- riri müzakere etmiştir. Uzun 
ita 'yan malikanclerile sarılmış tabkim etmek ve Türkiye ile rika ile müzakere açmak niye• fikir teatilerinden sonra komis-
bulunan lngiliz Somalisidir. münasebetlerinde mühim deği- tinde olduğuna dair verilen yon, hükümeti müzakere saha· 
Italya hini hacette Habeşiscan· şiklikler yapmak suretiyle bu haberler dolayısile ayandan sında serbest bıralımak lazım-
dan Ingilterenin Kenya müs· neticeye varmaktadır. İngiltere Borah birleşik devletlerin böyle geleceğine karar vermiş ve 
temlekesini de tehdit edebil:s. için Italyan emperyalizminin in- bir müzakereye girişemiyecek- yarın harici siyaset hakkında 
Habeşistanıo askerileştirilmesi kişaf hareketi bugüne ait olan !erini söylemiş ve demiştir ki: mebusan meclisinde yapılacak 
teh!ükesine karşı lngilterenin bir tehlükedir. Almanya ancak 

b. hl k k'l d "Harp borçları üzerinde Fran- müzakereler arefesinde bu me· 
duyduğu endişelere sebep te yarın ır te ü e teş ı e e-
budur. bilir, Bundan dolayı Foreing saya zaten yüzde 50 tenzilat seleye dokunmağı faydalı bul-

ltalyanın mali bakımdan zaif office her iki emperyalizmanın yapmıştık. Bundan fazlasını mamakla beraber ileride bu· 
hulunması hasebiyle Habeşis- cenubi şarki Avrupaya uzan· yapamayız • ., nunla meşgul olmak ve bu iş 
tanı işletmek için ende sonda mak isteyen cereyanlarını tev• Paris, 3 (Ö.R) - Meb'usan için bir raportör tayin etmek 
City'ye başvurma~a mecbur kife çalışmaktadır. meclisi hariciye komisyonu dün hakkını muhafaza eylemiştir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
bir hale geldi. Yani bugün keoloji meraklısı olan eski Bugünkü Akropola çıkan yol Bergama müzesinin çalışkan 
Italyanın Pompesi ve Hergüla· lzmiı valisi General Kazım nasıl onun eseri himmeti ise müdürü Osmanıo verimli me-
numu ne ise saraylariyle, kütüp Diriğin bu vadideki alakasını yeni müze binasının yapılması saisinden bu müzenin inkişaf 
haneleriyle, jimnaslariyle tiyat- yakınen bildiğim için Berga• da yine onun eseri himmetidir. bulacağını ümit etmekte oldu-
ro ve mabetleriyle, pazar yer· maya birlikte gittikçe har~beye Hatta .B~rgama ilim evini_n ğumuzu söylemekte tereddüt 
leri ile velbasıl mübim abide- kadar suhuletle çıkılabılecek temellerını de o atmıştı. lzmı• t . 

T . b' b 1 1 . . ı· . d e meyız. !eriyle Bergama da ürkiyenın ır ara a yo unun yapı ması rın yenı sayın va ısın en yarı E k' • "k _ 
ı·· d b h d d" k J b b' 'k 1 • s ı asarıatı a uroum mu· sıkıntısızca gezilen temiz ve uzumun an a se er ım. a an u ınayı ı ma etmesı . . _ . 

nümunelık bir harabesi olmuştur Sayın general Efez harabe- yerinde bir iatek olur. fettışı ve lstanbul muzelerı 
Trakya umumi müfettişliğin· !erine mümtet yoldan sonra Yeni açılan müzeden dolayı genel direktörü 

de bulunan ve ötedenberi ar- Akropol vo!una da başlatmıştı. Bergamalıları tebrik ederken Aziz Ogan 

miltonun ojfu olduğunu da bil
miyorlar. Bilmiş o'salardı şim

diye kadar çoktan ikimizi de 
ortadan kaldırırlardı .. 

Sonra, ya o telgraf .. Doğrusu 
halledilmesi müşkül bir mesele ... 
Fakat her ihtimale karşı bun· 
dan sonra gözümüzü dört aç
malıyız.. Eğer hakikaten bu 
işle Morgan teşkilatının par· 
mağı varsa, bir iki gün içinde 
pılıyı pırtıyı toplayıp, gizli biı· 
şekılde buradan uzaklaşmak 

lazım .. 
Robert içinden korkuyu ata

rak mert bir tavırla haykırdı: 
- Zaten onlar buraya gel

meselerdi, biz onları aramaya 
çıkacaktık.. Biliyorsun ki bir 
hafta sonra Şıkaıroya hareket 
edeceğiz .. 

- Fakat bır hafta içinde 
bu adamlar başımıza bir fela
ket açmasınlar .. 

- Ne olursa olsun.. Artık 

ölümden korkmuyorum. Yalnız, 
babamın vasiyetini yerine geti· 
eme1sem Ö'llerim arkada 

kalır .. Hem bir türlü kavrıya
madığım nokta, araya bir tarih 
kitabının karışmasıdır. 

Bu telgrafı bize gönderen 
meçhul şahıs herhalde bizim 
menfaatimizi istiyen biri ola· 
cak .• Bu gece evimize gelen 
adamları, kütüphaneyi karış

tırırken yakalamışsın. Bakeıına 

kitaplar altüst olmuş.. Onlar 
mutlaka bu tarih kitabını arı

yorlardı .. 
Hardi hayretle : 
- Doğru bir fikir, dedi .• 

Öyle ise bu kitabın içinde bi
zim bilmediğimiz bir sır saklı 

olsa gerek .. 
Robert gülmeğe başladı . 
- Vallahi öyle karmakarışık 

lıir iş ki bu., içinden çıkabil

mek için insanda bir sihirbaz 
kuvveti olmalı .. Çünkü kitabın 
bütün sahifelerini birer birer 
muayene ettiğim halde hiçbir 
fevkaladelik bulamadım. Yal
nız baş sahifede büyUk ba· 
bam Artır Hamiltonun imzası 

var. 

Hardi kitabı eline alarak mu
ayene etmeğe başladı: 

- Tuhaf, dedi. Hiç kıymeti 
o!mıyan eski bir tarih.. Büyük 
baban tarihi eserlere bayılırdı. 
Kütüphanesindeki ciltlerin ade
di sayı!amıyacak kadar çoktu .. 
Başımıza bu felaketler gelince, 
herkes kendi canının kaygısına 
düştü ve zavallı adamın bü
yük masraflar yaparak meydana 
getirdiği kü!Uphanesi darma· 
dağın oldu, kitapların her biri bir 
tarafa dağıldı .. Bu tarih nasılsa 
o vakıttanberi bizim elimizdedir. 
içinde büyük babanın imzası 
olduğu için, baban Boyer Ha· 
milton onu yegane bir hatıra 
olarak saklardı .. Yoksa başka 
hiçbir fevkaladelik yok.. Fa· 
kat her ihtimale karşı bundan 
sonra bu kitabı iyi muhafaza 
etmeye çalışmalıyız.. Kimbilir 
bı~lki bir gün esrar perdesi 
çözülür .. 

'BALO GECESi 
-4-

Robert, Şirley ve Marlen im-

tihanlarını muvaffakıyetle ver
diler. Artık üçün n de sevin

cine diyecek yoktu. O gele 
üniversitenin büyük salonunda 

veda balosu yapılacağı için 
herkeste bir tela~ vardı. Şir· 

ley bavullarını hazırlamıştı ve 
sabahleyin erkenden Şikagoya 
hareket edeceğini söyliyordu. 

Şirley, Robert ve Marlenden 
ayrılacağı için çok müteessirdi: 

- Ah, diyordu, biliyor 
musunuz, eğer gitmek mec· 

buriyetinde olmasam bütün yaz 
burada kalır ve tatilimi s z· 

!erle geçirirdim .. Fakat imkanı 
olursa yine dönmeğe çalışa· 

cağım .. 
Robert Şikago mese 1rsini 

kimseye açmamıştı ve açmalc 

da istemiyordu. Şırley, Robertin 
Şikaguya geleceğini bi1seydi 
kimbilir ne kadar sevinecekti.• 

Marlen arkadaşını kandır· 

mağa çalışıyordu : 
- .Soım Var ..-



Ingilterede kabine buhranı yoktur 
•. • • ' ~. • • • :pt',. 'Z1//ZX7'7:.Q!'.liiDm ................................ .. 

lngiliz parlamentosunda başvekil den izahat isti yen 
muhalefet liderine, buna lüzum olmadığı bildirildi 

Dük Of 
Paris, 3 ( Ö. R ) - izdivaç 

meselesi yalnız lngilterede de
ğiJ, bertarafta günün en mü· 
him hadisesi olarak karşılanı
yor. Bu evlenme tasavvurun
dan ileri gelen meşruti mesele 
bu sabah müstesna bir vaha
met almıştır. Buna da sebep, 
şimdiye kadar kralın şahsına 
taalluk eden meseleleri tefsir
den ictinap etmiş olan logiliz 
gazetelerinin birdenbire müna
kaşalı neşriyata girişmiş olma
larıdır. 

Başvekil Bald vin tarafından, 
kralın monarşik mesuliyetlerini 
takdir ettiğini maddi olarak 
göstermesini temenni ettiği 

hakkında yapılan beyanat mat
bua tın neşriyatma vesile olan 
ilk ima olmuştur. Bilhassa vi
layet gazeteleri Belveder be
yanatını ehemmiyetle nakıl ve 
tefsir etmişlerdir. Bu yazılar 
rahipler arasında görüşme mev
zuu olmuş ve Aogliytan kili
sesi rahiplerinin izdivaç tasav
vurunun terkini tercih edecek· 
leri fikri ileri sürülmüştür. 

Dün hükümdarla mülakata 
sırasında Baldvin, kabine ar
kadaılarının tavsiyesini bildir· 
miştir. Başvekil ayni mesele 
hakkında dini mabafilin kana
atini ve memleketin vaziyetini 
izah etmittir. Parlamentoda 
sorulan bazı sualler üzerine bu 
teşebbüsfin netice~ haber 
alınmış ve gazetelerin neşriyatı 
bunu takib ederek o dakikaya 
kadar kralla nazırlar arasında 
hususi bir halde kalan mese
leyi mi!li sahaya geçirmiştir. 
Bu sebeple .şimdi bir anlaşma 
zemini bulmak çok güç görül
mektedir. Hükümdarın ya hü· 
kümdarlık haklarından, yahut 
izdivaç tasavvurundan feragate 
mecbur kalacağı ihtimal dahi
linde görülüyor. 

Başvekil Baldvin, mührühas 
lordu lord Halifaks ile ortaya 
çı!~an vaziyeti görüşmüştür. 
Başvekilin Avam Kamarası 
müzakerat ruznamesini tatile 
karar vermesi, kamaraya mü
him bey~natta bulunması ihti
malini göstermektedir. Bu ha
reketin hemen belirmesi muh-

York, v 

yapacagı bir tehir etmiştir seyahati 
müzakerede bulunmuştur. Ni· 
h--,. .i saat 14,30 da başvekil 
avam kamarasına gitmek üzere 

Dovning Street'den ayrıl
mıştır. 

Avam lrnmarasında mu
' hafefet partisi reisi Att

lee celse sonuna doğru 
Baldvinden kanunuesa-

Loııdtada enteıcsaıı bir at ı·arışt 

temel olmakla beraber, müza· siye dokunur mahiyette güç-
kerat ruznamesinin tatili baş· lüklerin ortaya çıkmusıyle 
vekile, intihab edeceği bir alakadar olarak başvekilin bir 
dakikada, hanedana ve kanu· şey söyleyip söylemiyeceğini 

vin yukarıdaki beyanatına 
ilave edilecek bir sözü olma
dığını ve me5eleyi tedkik et
mekte olduğunu bildirmiştir. 

Bunun üzerine mebuslardan 
biri, umumi manası şöyle olan 
bir takrir vermiştir: 

"Meclisin kanaati şu merkez
dedir ki krala verilmiş o!an 
sadakat yemini, taç giyme mera
siminin ~'abileceği şu veya bu 
şekil do'ayısiyle ve bazı yük
sek mertebeler erkiinı ile bazı 
eşhasın bu meras:mde bulunup 
bulunmaması ihtimaliyle asli 
bozulmuş değildir. Meclis şim
diki hükümdarın yerine bir 
başkasmı ikame etmeği kati
yen istemez ve kralın çok acı 

tesir uyanduacak o!an saltanat
tan feragati ihtimalinin önüne 
.ıreçilruesi lazımgeldiğini beyan 
eder. Bu mahiyette herhangi 

bir tebeddül memleketi iki 
tarafa ayırmak neticesini ve
recektir. Bu şartlar içinde yeni 
intihabat yapllırsa memleketin 

kra1a hak vereceği muhakkak· 

tır. Pek bellidir ki bu vazi-
yette karar vermek, kral Ri-
chard 11 hakkında olduğu gibi, 

nuesasiye ait bir meseleyi mec· sormuştur. 
lise arıetmek imkinını ver• Baldvin yapılacak hiçbir be- hükümete değil, fakat parla-
mektedir. yanab olmadığını söylemiş ve mentoya düşer.,, 

Kabine meclisi bernekadar ıimdilik ortada kanunu esasi· Londradan kanunuesasiye ve 
resmi olarak içtimaa çağı· ye dokunur mahiyette hiçbir hanedana taalluk eden bu 
rılnuş değilse de nazırlar güçlilk olmamakla beraber va- mesele hakkında şimdiye kadar 
Dovning Street'de istişare- ziyetin bu mesele hakkında be· alınan haberler bunlardır. Di-
lerine devam etmektedirler ve yanatta bulunulmasını muvafık ğer taraftan kralın kardeşi ve-
Baldvin burada bütün gün ka- gösterecek halde olmadlğmı liaht Dük d'york Londranın dış 
bine arkadaşlarını kabule haur ilave etmiştir. mahallelerinden birine yapacağı 
bulunmuştur. Başvekille sıkı Vinston Cburcill de başve- bir ziyareti tehir etmiştir. Dü-
temas halinde olan mahafilin kilin muhtemel bir buhran hak- şes d'York ta aynı mahiyette 

kında beyanatta bulunup bu· bir ziyareti sonraya talik et-
sabah geç vakıt haber aldık-

lunmıyacağını sormuş, Said- miştir. 
larına gCSre, bir kabine buhranı ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
meslesi yoktur ve vaziyetin Adis -Abebada Holanda 
mahiyeti münhasıran kanunu 
esasiye ve hanedana aittir. Di
ğer bir habere göre sabah 
Baldvin tarafından kabul edilen 
Lord Halifaks kendisiyle çok 
uzun görüşmüştfir. 

Liberal partisi reisi sir Ar
chibold Sinclar sabah Dovning 
Street'de başvekili ziyaret etmiş 
ve mesele hakkında görüşmüş
tür. Baldvin bundan so~ra da· 
biliye nazın sir John Simonu 
kabul ederek bir saatten fazla 

Japon elçlllll kalktı 
Roma, 2 ( A.A ) - Bugün 

neşredilen bir resmi tebliğe 
göre, Japonya Adis - Abeba 
elçiliğini baş konsolosluğa tah
vil etmiştir. 

Kont Ciano Japon büyük el
çisine Japon hükü-ıetiain bu 
kararından dolayı nı ~mnnniye
tini. bildirmiş ve Habeşistanda
ki ltaJyan makamlarının Japon 
menafüne hususi bir alaka ile 
nezaret edeceklerini ilave ey
lemiştir. 

Alman - Japon anlaşma
sına glrmlyecektlr 

Amsterdam, 2 (A.A) - Dış 
isleri bakanı De Graef, Holanda 
mebusan meclisinde beyanatta 
bulunarak Holaııdanın komü
nizme karşı vücuda getirilmiş 
Almanya-Japonya anlaşmasına 
girmiyeceğini bildirruiş ve bir 
lngiliz gazetesinin bu yeni an
laşmada Holanda Hindistaıuna 
ait gizli kuyut bulunduğu 
hakkmdaki haberinin yalan ol
duğunu söylemi~tir. 

Bu artık son kertedir. Hey! 
Ağalar! Burada kt!yfinize ba
kacağınıza bir de arkanıza ku
lak verin, leşker isyan etmek 
üzere .. Laklakın sırası değil. 

Yazan : Tok Dil Tefrika No: sa 

caiz değildir, yazıktır. Kurta
ralım mırılhlan, gün gelir ki 
arslan kükremesi gibi başımua 
bela olur da hepimizin başını 
yer .. Ateşi ::aman1nda söndür
mek lazım •.• Ateı bacayı sar· 
dıktan sonra, çareye sapmak 
faydasızdır, demir tavında dö
ğülür .. Anladınız mı? 

Kara Murat Aziz efendinin 
üstüne yürüyerek: 

- Biz de o meram üstünde
yiz, lakin - eliyle etrafını işaret 

- Hey bana bak 1 Şimdi 
Kahrcıoğlunu bulum, elini aya
ğını öpüp ooa dik geldiğime 

bin kerre pişmanlık göıterece

ğim, bana ettiği hakaretin ye
rinde olduğunu anlatacağım, 

be herifler 1 sizin can daman· 
nızı kaç ıenedir emen adamı, 

nihayet Kabrcıoğlu lstanbula 
gelince tabbnclan alapğı etti· 
niz, şimdi o gitti, ıizde de kan
cıklık belirdi, halk ta kork
mağa bqladı. Haniya ! 

Kösem Sultan ıizinle be,a
berdi, siz onun ıayesinde kork
mıyordunuz bir şeyden... Kö
sem Sultamn bir tarafa gittiği 

--~~-....~.-....•----.---..... , • ....,. -'4Pua 

tanım diye çocuğun arkasın· 
dan büküm sürmeğe koyuldu. 
O bizim elimi~de iken, deli 
sultan da horasanla örülmüş, 
demir kapıların arkasında bap-

solmuı iken bili korkaklık 
gösteriyorsunuz .. 

Vezire döndü : 
-· Paşa, sen müslllman, ih

tiyar bir adamsın, felekte ölüm· 

den baıka kaygın olmadığı 
halde deli Sultanın hapsolma
sından korkmağa başladın .. 
Korkmasaydın, onu mahvetmek 
gibi lüzumlu bir işe karşı mı
nldanmazdıo, kimbilir, sen onun 
yanında neler söylemiıtin .. So
l'Uv-0rum siz.el b_ımün. ya-

- Kimsede ses yoktu .. Kara 
Murat sözlerine mukabele bek
lerken bu sükut onu daha zi
yade çıldırttı: 

- Ah dedi, şimdi Aziz 
efendi yanımızda olsaydı da 
ağzını açıp göziinii yumsaydı .• 

Fakat... Kapı güm güm ça
lındı.. Kapının tokmak seıi bu 
izbe odaya kadar gelince kara 
Murat sözünü kPsti. Vezir te· 
lişla dışarı atıldı, beı dakika 
geçmeden, sarayın sofalarından 
bağıra, çağıra ilerliyen sesin 
sahibi oda kapısını açmca, tok 
sözlü, Azizin kızgın çehresi be
lirdi.. Aziz efendi hali söyle-

edip - bu ağalara söz dinlet
mek kar etmiyor, ben deli lb
rahimin katlini istiyorum, fetva 
istiyorum. 

Aziz efendi, kara Muradın 
boynuna sarıldı: 

- Yaşa1 be!. Kara deli! de· 
di. Sanki benim ne deruek is
tediğimi sen anlamışsın gibi 
söyliyorsun! Bana bak, kara 
Murat! Sen bu fikirde isen, 
meram kolaylaıır, benim ar
kamda birçok adamlar var, 
hatta sadrizamın kapısında 
bekliyen yüz fedayi şimdi ha
zır, kellelerini torbaya koymuş-
lar .. Bu işi yalnız başına biz de 
temizleriz. 

Müftü bu sırada söze atıldı, 
elini uzabp: 

Saıure • 

Muahedelerin bir taraflı feshi 

Belgrad da Almanya ya 
teessüfünü bildirdi 

Varşova hükümetinin vaziyeti henüz 
tamamen anlaşılmış değildir 

Paris, 3 (Ö.R) - Nehirlerin 
beynelmilel vaziyeti hakkında 
Versailles muahedesinde mev· 
cut hükümlerin Almanya tara-

fından bir taraflı olarak feshi 
dolayısiyle Fransa hükümeti 
tarafmdan Almanya sefirine 

verilen nota bu mesele hakkın
da Fransanın görüşlerini bil
dirmektedir. Londra ve Prag 

hükümetler~ gibi Belgrad ha
kümeti de ayni mesele hak· 

kında Almanya st!firine bir pro
testo notası vermiştir. Lehis

tana gelince, Varşova hükümeti 
de bir teşebbüste bu!unmuş ol· 

makJa beraber bunun prote to 
mahiyetinde mi olduğu, yoksa 

sadece Lehistamn görüşlerini 

bildirmekle mi iktifa ettiği he

nüz belli değildir. Almanya ta
rafından VersaiJles muahedesi-

nin beynelmilel rejimler hak· 
kındaki hükümlerinin feshi 

Varşovada hafif bir hisle kar
şılanmıştı. Zira Oder nehrinin 
Lehistandaki kollarının ve Vis-

tül nehrinin de beyne1milel hale 
if rağı için Almanya tarafından 
bir takım müddeiyatın ileri sü-

rülmesinden korkmakta olan 
Lehistanın, Almanyanın hareke
tini kendi lehinde bulmuştur. 

Bununla ber:tber Leh hüküme
tini idare edenler beynelmilel 
bakımdan bu hareketi, 2 sene-

1'mrnslav başvrkıli StoJ•admovır 

denberi Almanya tarafından 
ihdas edilen ve sulha zararb 

olan muahedelcrin bir taraflı 
feshi usulüne uygun olmasın

dan dolayı teessüfle Jcarşıla

mışhr. 

Belgrad, 3 (A.A) - Resmen 
bildirildiğine göre başbakan ve 
dışbakanı Stoyadinoviç, Al-

man orta elçisi Fon Hereoi 
kabul ederek nehirler hakkın· 

daki Versay hükümlerinin Al
manya tarafından ihlalinden 

dolayı teessür ve teessüflerini 
bildirmiştir. ........... 

Yeni teslihat programları 

Fransa bu yıl içinde 
1400tayyare yapacakhr 

Paris 3 (Ö.R) - Hava ve 
bahriye nazlrları F raosanın hava 

/·ıaı,.sız do11a11ma'ı bihıik nkıim 
haıbiı't ıeisi A11ltlal Dar/arı 

<lam ki iş bu kerteye geldi, şu 
işi bir eyice görüşerek şekline 
sokal:m .. 

Aziz efendi bağırdı: 
- Canım bu işin uzun uzuo 

görüşülüp kerteye bağlanmaya 
tahammülü yok.. Anhyor mu• 
sun, iş fena, kazan kaymyor, 
bu İf bu Rece yapılmazsa, yarın 
bizim başlarımız, at meydanın-
da ağaca asılır. Farkında mı· 
sınız? 

Sadrazam: 
- HeJe! sakin ol da söyle! 

Ne yapalım •• 
Kara Murat atıldı: 
- Ne yapalım! Ne yapalım, 

bili ne yapabm diyorsunuz, 
yapılacak iş, ortalığı fitneden 
korumak için hapsedilen deliyi 
öldürmektir. 

- Nasıl olur? 
- Bayağı olur.. Şimdi kı-

yam edip te deliyi mahpesin
den kurtarmak istiyenlere onun 
ölüsünü alayıvala ile çıkarır, is
tediğiniz öldü der, fitneyi ka
patırız... Ölüyü de diriltecek 

ve deniz teslihatı hakkında 

milli müdafaa komisyonuna iza

hat vermişlerdir. Bu izahata 

göre 1937 .senesi içinde Fran
sada (1400) askeri tayyare 
imal edilecektir. 700 tayyare de 
halk tayyareciliğinin inkişafına 
tahsis olunacaktır. Şimali At-

lantikte beynelmilel bir hava 

hattının tt>sisi dü~ünülmektedir. 
Hava tehlükesine karşı Pasif 
müdafaa teşkilata da hav& teş

kilatiyle birleştirilecektir. 

Deniz programına gelince: 
Her biri 35 bin tonluk 3 ıırhh, 
onar bin tonluk 10 kruvazörü 
ihtiva edecektir. 

. . . . . . . . . 
Nasıl olurlar kesilmiı ye 

Sadrazamın sarayında saat· 
terce başbaşa görüşülerek fetva 
yaulmışta. 

Fetvada: 
- lziçtemiülhalifetan faktclü 

ahedehüma .. 
Denerek: 
(Madam ki padişahıilem 

mahlüdur ve hayattadır, malalü 
padişah hayatta oldukça, niza
müilem " müyesser olmayıp 

hükkim biyemü candan hatiı 
bulmak ihtimali yoktur. Zararı· 
amdan, zararıhas tercih oluna· 
gelmiştir, ashabü hal ve akit 
bir yere gelip, ağalar marif e
tiyle izalesi caiz olduğun haber 
verilmiş olagelmekle menasıbı 
ilmiye ve seyfiyeyi ehline ver
meyip, rüşvetle naehle tevcih 
etmekle nizamı aleme halel ye .. 
ren bir padişıthın hal ve iza
lesi ve katli caiz olur mu? El
cevap: Olur!] 

Hükmü verilerek fetva imza• 
lanmışh .. 
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SahHe a 

Donanmamız .Yunan sularnıda: ayrılırken Fransanın sos al tarihinde 
Dost Yunan fılosunun selam toplarına . . A Y . . . 
büyük bjr saygı içinde mukabele etti iş ıhtılaflarının hallı ıçın kabul 
Türk gazetecilerine veril~n z~yafette nutuklar söylendi edilen usul mühim yer tutacaktır 

ve devlet reislerine telgraflar çekildi 
Atina, 3 (A.A) - Atina A

jansı bildiriyor: 
Başbakan Metaksas halen 

Atinada bulunmakta olan B. 
M. Meclisi reis vekili Nuri 
Cönker ile dığer üç Türk meb
usunu kabul etmiştir. 

Nuri Cönker ve diğer meb
uslar, Elen başba kanına Tür
kiye elçisi Ruşen E~ref Ünay
dın tarafından takdim edılmiş 
ve hasbihal çok samimi bir 
surette cereyan ey ' emiştir. 

Türk gazetecileri ayrıca filo 
kumandanı amiral Sakalariyo 
tarafından kabul edilmiştir. 

DONANMAMIZ HAREKET 
EDERKEN 

Yavuz 3 (A.A) - Anado1u 
ajansının hususi muhabiri bil
diriyor: 
Donanmamız bu sabah saat 

9 da Falerden hareket etmiş 
ve dost Yunan donanması ta
rafından parlak bir surette se
lamlanmıştır. 

Erkin gemisi ve denizaltı 

filomuz daha evvelden hareket 
etmişti. 

Sekiz buçukta A tina elçimi
zin Amiralımız Şükr\l Okanı 
ziyaretini müteakip Yavuz ve 
FilotiUa demir almışlar ve Ya
TIIZ başta filotilla dümen su
yunda, prova hattında, Averof, 

sancakta dört Yunan muhribi 
olduğu halde limandan çıkmış
lardır. 

Her iki donanmanın küpeş
telerinde asker ve muzika mev
ki almıştı.Sahilden beş mil me
safede Averof 17 topla do
uanmamızı uğurlarken Yunan 
torpidoları da aksi istikamettu 
gemilerimizin pek yakıninden 
geçerek selamlıyorlardı. Ya
vuz da 17 topla veda eyle
miştir. 

Donanmamız karşılıklı çalı
uan istiklal ve Yunan marşları 
ve askerlerinin hurra sesleri 
arasında dost ve müttefik Yu
uan sularından mükemmel bir 
intiba bırakarak ve yine mü
kemmel bir intibala uzaklaş

mış ve beş deniz tayyaresin
den mürekkep bir hava filosu 
tarafından uzaklara kadar teş
yi olunmuştur. 

Her iki dost memleket sula· 
rında yaptığı ziyaretler esna
aında çok derin bir dostluk, 
ıamimiyet ve hürmet gören 
donanmamız şanlı bayrağımızı 
ıerefle taşımış ve denizcileri
miz cumhuriyet Türkiyesini, 
Atatürkün çocukları olduklarını 

l(al11amanta1tmız Atina sokakıarınrtan gcçeıkm 
heran minnet ve şükranla ve büyük şefinize ve Elen ga-
gururla kalplerinde taşıyarak zetecilerinin yazı'ariyle gereği 

en yüksek bir mertebede teın· gibi bilinen kültürünüze karşı 

sil etmişlerdir. duyduğu hayranlık hislerini de 
Denizcilerimiz başlarında ilave edebilirsiniz. 

Amiral Şükrü Okan o ld uğu Ş mdiye kadar vukubulan 
halde işte böyle u'vi duygu temasların pek yakında iki 
ve böyle bir iftiharla ana va- memleket gezetecıleri arasında 
tana dönmektedirler. sıkı bir işbir.iğini getireceğın-

Yunan kara sularını terke- den ve Belgrad ve Bükreş 

derken amiralımızla Yu nan mes lekdaşlarımız a bırlıkte Türk 
amiralı arasında gayet samimi ve Elen matbuatının Balkan 
telgraflar teati olunmuştur. antantı ideallt:rinin tabakkuku-

ZIY AFETTE nu göreceğınden em ın o:arak 
Atina 3 ( A , A ) - Atina kadehimi yeni Türkiyenin ya-

Ajansı bildiriyor : ratıcısı Büyük şefıniz Kamal 
Yunanistan gazeteciler bir- Atatürk'ün sıhhatine, güzel 

liği eski Faler barında Türk memleketinizin refahına ve 
gazetecileri şerefine dün bü- dostluğumuzun şerefine kaldı-
yük bir öğle ziyafeti vermiş ve rır ve Türk matbuahnın ve 
bu ziyafet çok derin bir sami- meslek teşekküllerinin terakki-
miyet havası içinde cereyan sıne içerım. 

etmiştir. Bilahare mP.bus U uğ söz 
Birlik reisi Zarifis ziyafet a'arak, fılosunun dost ve müt-

sonlarına doğru söylediği nu- tefik Elen sularını ziyaret ede-
tukta ezcümle dem ştir ki: ceji'ini duyan Türle mılletinin 

- Biz sizlerle ancak dün ta- hissettıği sev nci bilhassa le• 
nıştık. Fakat bu tanışmada siz- barüz ettirmiştır, 

!eri sanki senelerden beri tanı- Açık SÖ7den Nizameddin Na-
makta imişiz gibi bir his taşı- zif de söz a.arak, iki memleket 
yoruz. Kalpleıimizi birbiri· zimamdarlarının bu kadar iyi 
mize açmak ıçın birkaç olarak başladıklarını, iki mem-
dakika kifayet etmiş ve ka'p- Jeket matbuatının ikmal etmesi 
!erimiz lisanlarımızdan da
ha kolay olarak birbirlerile 
anlaşmışlardır. Biz sizleri dost 
ve kardeş telakki ediyoruz. 
Ve emıniz ki; sizlerin de· biz
lere karşı kalpleriniz de taşı

dığınız h;ssivat bizim hissiya· 
tımızın aynidir. Eılerimizde 

bunu ıspat eden deliller de 
vardır. Milletlerimizin birbir· 
)erine karşı olan tesanüd ve 
mütekabil sempati hissiyatını 

müşahede fırsatını elde ettiğ i

nizden eminim. öu hissiyata 
Elen milletini memleketinize, 

lazımgeıeceğini bildirmiştir. 

Tanınmış şair lzmirli Mişel 
Orgiropulos ise bazı ş ir ler 
okumuş ve bu şiirler hemen 
orada Türkçeye çevrilmiştır. 

Nıhayet F alcrde top .anmış 
bulunan Elen ve Türk gazete
cilerinin Elenler kralı Majeste 
ikınci George ile Reisicumhur 
Kama! Atatürke tazimlerini 
ve başbakan ismet lnönü ile 
başbakan Metaksasa derin 
hürmetlerini bildıren telgraf
ların çekilmesine karar veril
miştir. 

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

Han kadar hassas olmadığımı, 
düşnıanımı karşımda bulJuk
taıı sonra öldürmeyince kılın· 

cımı kınına koymıyacağımı he
saba katmalı idi. Ben ona ve 
Çinli kadınların koyunlarında 
aşk arıyan genç oğluna kılın
cımla bir Türk kızının neler 
yapabileceğini ıspat edeceğim. 

No: 13 Yazan: ADNAN BILGET 
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Korkak Çlnll subay, Seml-Han'ın karşısında tit-
reyip duru)ordu. Semi-Han emir vercl : Memle

ketinin sırlarını satan bu adamı idam edin 

Semi-Han, Ç nli elçinin ge
tirdiği bu cevabı büyük bir 
asabiyetle karşılamak ıa bera
ber, Çinli elçiye dokunulma
masını temin etti. Elçi, Pekin 
kapısından girer girmez, der· 
hal kuvvetlerini etrafa da
ğıtarak mükemmel bir tab
iye yaptı. Şehrin Ön ve 
arka kapıları akıncı~ar tara
fınclan zorlanırken Semi
Han, yirmi bin kadar akıncının 
başında bizzat şehre girmek 
üzere teşebbüse girişecekti. 

Semi - Han, bu kararı ver
mekle... beraber son bir defu 

akıncı kumandanlarını toplıya
rak onlarla da istişarede bu
lundu. Ve l.at'i emirlerini verdi. 

- " Bu gece, güneş battık
tan sonra n.utlaka Pekine gir
mış bulunaca:;ız . ., 

Semi-Han, en kat'i emirle
rini akıncı beyler:re verirken 
sesi tıtrıyor ve ihtiyar Çinli 
kumandanının sözlerini daima 
hatırlıyordu Güzel kumandan 
sözüne devam etti : 

- Galiba, dedi.ihtiyar Çinli, 
Gök Türk bayrağı altında sa
vaşanların kim olduklarını he
ni:.7. öii'.re=ı:ıe.d:. Beıı'.m .lsteıci-

Ve Semi-Han akıncı beyle
rinden birine döndü : 

- Rüstem bey nerede? 
- Otağın dışında emir bek-

liyor. 
- Rüstem beye haber sa· 

im.. Onu, ilk defa Pekin şeh
rine gı;ecek fedailer arasına 
nasp etlicı. 

- Emir Semi - Hana aittir. 
Semi - Han, yanındaki akın

cı beyleriy!e otağından çıkar 
ken, Güncer kız yanında bir 
Çinli akıncıyla görüşmüştü. Çin 
askeri korkusundan titriyor ve 
öldürülmemesi şartiy'.e her 
dürlü fedakarlıS?:a razı olduğu
nu söylüyordu. Günce-r kız, 

.Semi - Hana-JCalda-.arak asker·_. 

Komünist partisi 
Paris, 3 (Ô.R) - Bir içtima 

esnasında söz alan umumi me· 
sai konfederasyonu re si Jov
hau mebusan meclisi tarafın

dan iş ihtilaflarının halli için 
uz'aşma ve mecburi hakem 
usulüne a t kanunun kabulü 
münasebetıyle demiştir ki: 

- Dünkü gün rransanın 
sosyal tarihinde izi devamlı 
bir tarih olacaktır. Kabul 
edilen kanun patron ve işçi 

teşkilatının mümessilleri ara
sındaki müzakereler netice
sinde hazırlanan ve son 
dakikada patronlarca b'rden
bire terkedilen esaslara dayan
maktadır. işçi a leminin müd
de'yatına cevap veren böy'e 
bir~ anunun hazırlanmas• ancPk 
işçi teşk !atının kudreti saye
s nde mümkün o ' muştur. Yeni 
rej m, ihtilaf halinde kavga ve 
münakaşa si~temi yerine ha
kem sistemini kuruyor. Sosyal 
münasebetlerin inkişafında bü
yük netice leri olacaktır. T o
taliter rejımlerde olduğu g ı bi 

sendikal hareketi devletin bü
küm ve nüfuzu altına koymak
sızın bu hareketinin müzahe
ret ı ne dayanmaktadır. 

Sonra barici siyasetten 
bahseden Jovhau şunları ilave 
etmiştir: 

A!man 
radyolarında 
Paris 3 ( Ö . R ) - Alman 

radyoları sermaye ihracatını 

ölüm'.e cezalandıran yeni eko-

nom.yi koruma kanununu mü
dafaa etmektedirler Dığer ta
raftan cenubi şarki Alman 

akalliyetlerinin himayesi vesi
lesi'e A!man radyo:arında Çe

koslovakyaya karşı yeniden 
hücumlar başlamıştır. 

Acaba doğru nıu? 
Vaşington, 3 (A.A)- Ş.Jinin 

Romadaki yeni sefiri tarafın

dan takdim edilen itimadname
nın yazılışı dip'omasi mahafilin 
nazarı dikkatini celbetmekte
dir. 

Birleşi'I Amerika sefiri Şili 
sefiriyle görüştükten sonra ha

ricıye nezaretine bir telgraf 
çekmiştir. 

Şili sefiri itimadnamesinde 
kullanılmış olan tabirlerin ltal
yanın Habeşistan fütuhatını ta· 
nımak manasını tazammun et
memekte oldu~unu söylemiştir. 

ce bir selam verdi: 
- Semi-Han, dedi. Bunu 

akıncılarımız yak1<lamışlar. Et
rafı gözetliyordu. 

- Nerede yakalamışlar? 
- Şimal kapısında .• Kendisi 

bir subaymış. 
- Nereden anladın? 
- Kendisi söylüyor. 
- Çok güzel, sen işinin ba-

şına git kızım. 
istemi Han, esir Çin suba

yının yanına yaklaştı. Biz
zat ceplerini araştırmaya baş
ladı. Semi-Han, kendisinden 
daha eski ve tecrübeli bir 
akıncı beyi olan istemi han'ın 
bu hareketinden birşey anla
mamıştı. İhtiyar akıncı, Çinli 
subayın cebinden çıkardığı bir 
odun parçasını Semi - Han'a 
uzattı: 

- Bu, dedi. Büyük rütbeli 
bir zabit olacak.. istikşaf es• 
nasında yakalanmış.. Bu odun 
parçasının üzerine, askeri kuv
vetlerimizin tahşid edildiği 

.J1erleri isaret etmi.s, 

Halk cephesinden 
- Sendika teşkilatı ..ıd za· 

man sulh arzu ve iradesini 
teyid etmiş'erdir. Sulh lehinde 
her har2kete sımsıkı bağiıdır. 

rıansız mesat kofedetasyonll 
reısı jovlıau 

Bu saatte mevcut olan tehlü
keleri görmemezlik edemez ve 
gözlerini kapamak istemez. Bıı 
tehlükeler bir bekleme siyase
tini değil, reis Ruzveltin de 
yüksele bir şekilde işti
rak ettiği faal bir sulh siya· 
se .ini lüzumlu kılmaktadır. 

Amerika 
ve demokrasi 

Paris 3 \Ö.R) - "Depeche 
de Tou!ou•e., Ruzveltin demok
rasi ve sulhun müdafaası hak
kındaki h•tabesini memnuni
yetle karşılıyor ve diyor ki : 

- Amerika vatandaşları Av
rupaya karşı tesanüt vazifesini 
daha iyi anlamağa başlamış· 
!ardır. Başkalarının malına göz 
diken hükümetlere karşı Rıız

veltio sert sözleri onları düşün
dürecektir ve Amerikanın kö
rükörüne bir bitaraflığa bağlı 
kalmıyacağını anlıyacaklardır. 
Ruzvelt sulh ve selameti bütün 
demokrasilerın bir : eşmesinde 
görmektedir. 

Çinde 
Şanghay, 3 (Ô.R)- Luiyang 

eyaletinde sükünet vardır. Man
çu - Mogol kıt'alarının yeni 
bir hücum için teşkilatlandık
ları haber veriliyor. Diğer ta
raftan Çin başkumandanı ma
reşal Çan Kay Şek bunlara 
karşı bir askeri hareket ha
zırlıyormuş. 

Tokyo, 3 ( Ô R) - Domey 
ajansı bildiriyor: Japonyanın 

Semi - Han, elindeki odun 
parçasını büyük bir dikkatle 
tetkik ettikten sonra muhafa· 
zası için akıncı beylerinden 

birine uzattı ve Çinli subaya, 
fasih bir Çinceyle sordu: 

- Adın ne senin ? 

- Yung-Şi-Ma .. 
- Ne yapıyordun ? . . . . . . 
- Cevap ver •• Yoksa şimdi 

seni öldürteceğim .• 

Çinli subay, çehre hatları 
müthiş bir hiddet bulutuyla 

kapalı bulunan Semi-Han'ın 

gözlerine bakarak yalvardı: 

- Hayatımı bağışlayın, her· 
şeyi söyleyeceğim. 

- Pekin kumandanının elin
de ne kadar akıncı var? 

- 200000 ... 
- Bunlar hangi noktalarda 

teksif edilmişlerdir? 
- Bunu bilmiyorum. Fakat 

şimal kapısı istikametinde mü
himce bir kuvvet var .• 

- Sayıları ne kadar? 

ayrılacak mıdır? 
Bu biidıse, istıkbal için teh
lükes,zce tecahül edilemiyecek 
mühim bir vakadır. Amerika 
birleş k devletlerinin Avrupa 
ile bir pakta iştirake hazır 

olduklarını zannederek hayale 
kapılacak değiliz. Fakat öyle 
zannediyoruz ki Amerika ile 
biri. kte sulh faaliyetirıi teşki

latlandırmak mümkündür. Eğer 
lngıltere, Fransa ve Amerika 
demokrasileri böylece gayret
lerıni birleştirirlerse bunun 
mesud neticeleri o'abilir ve bu 
neticeler hem ispanyada el
yevm mevcud olan acıklı va
ziyet üzerinde, hem de faşist 

ve nazi idare i devletlerin yeı
siz ve harpçu nümayişleri üze· 
rinde bayırlı tesirlerini göste• 
re bilir 

Paris 3 ( A.A ) - Komünist 
partisinin meclis bürosu Tho
rez tarafından Sent Etiende 
irat edilen nutku ittifakla tas
vib ve hükümet siyasasının 

halk cephesi programına uy
gun olmadığını kaydetmiştir. 

Bu cuma günkü müza-
kerede ispanya cumhuriyet hü· 
kümetine gönderilecek silahlar 
üzerine konulan ambargonun 
kaldırılmasını isteıııeğe karar 
vermiştir. 

Rus yada 
G.-nçlik hareketleri 

Sovyetler birliğinde 18 ya
şını doldurmuş olan bütün 
gençler, köy Sovyetlerinden 
merkezi İcra sovyetine kadar 
bütün meclislere seçmek ve 
se~ilmek hakkını haiz bu
lunmaktadırlar. Sovyet gençliği, 
bunun hakkında tam surette 
istifade etmekte ve memleke· 
tin iş hayatına olduğu gibi 
sosyal ve siyasal hayatına da 
büyük ve geniş mikyasta işti· 

rak etmektedir. 
Köy Sovyetleri azası arasın

da 25 yaş odan aşağı olanların 
mikdarı 350,760 kişidir. Bu 
mikdar köy Sovyetleri azaları
nın mecmunun yüzde 24,4 ünü 
teşkil eylemektedir. 9000 den 
fazla geni başkan ve 24000 
genç sekreter vardır. 

Nabiye Sovyetleri azaları 
arasındaki gençlerin sayısı 12 
bin ve şehir Sovyetleri azaları 
arasındakilerin sayısı ise umu
mi yekunun yüzde 17,7 sidir. 

•.....•.............•........••........... , 
Nankin sefiri hariciye nazırının 
talebiyle kendisini ziyaret et
miştır. 

- 120,000 kadar.. En fazla 
taarruza elverişli kapı budur. 

- Kumandanın kendisi mü
dafaa işlerinde vazife alır mı? 

- Hayır, herşeyi oğlu idare 
eder. 

- O, kuvvetli bir asker ola
cak, • 

- Çin'in en tanınmış gene
raUerindendir. Onun bir harpta 

yenildiğini henüz Çin tarihleri 
yazmadı. 

Semi • Han, derhal yanın
daki akıncı beylerinden birine 
emir verdi: 

- Bu korkak adamı derhal 
idam edin.. Hiç sıkılmadan 
memleketinin gizli kalması icap 
eden işlerini anlattı. 

- Bitmedi -
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Fransada matbuat 
kanunu 

Paris 3 (Ö.R) - Mebusan 
meclisi yeni matbuat kanunu• 

, nun müzakeresine dün gece 

ı başlamıştır. Bu sabah müzake~ 
reler l.ı.la devam edivordu. 



4 Kanı nuevveı 193& 

11--ı~ıı:ıı:mmm:=mc;;ı;g----lllC=--==--ıımsı';JIEl!ll!m .. ~ 

K MACERALARI A 
PARDA YANLARIN AL Ti 

YAZAN : MIŞEL ZEVAKO 
;.ımiıiiıiliıiiiii. ......... ııi:ııııı ... ~--------1111--=11m:1---- 83 -

Şimdi bu karanlık, v~ sakin 
kilisede bütiin kanlı nedimeleri 
yine gözünün önünde duruyor
lardı, fakat tekmil değildiler .• 
Bir kısmını fahişeliğe, kısmı 
diğerini hafiyeliğe sevkettiği 
yüzelli kira kızından ancak fev· 
kalade emin olduğu mikdannı 
getirmişti. Bunlar da pek haşin 
tabiatlı olup cismen ve mela· 
haten kadın ve hakikatte birer 
canavar ve hançer sallamakta 
mahir olanları idi. 

Bu kızlar, kendisine taına
miyle muti, cismen ve canen 
sadık idiler, Kraliçe bu kızlar 
indinde bir mabud kadar muh
terem ve mukaddesti. Mezbu
reler Kraliçeye adeta perestiş 
ediyorlardı. 

Fahişe, muharebe, hafiye ve 
itikadatı batıla ile kafaları du
manlanmış olan bu zalimeler 
muti hirer esir idiler. Evet, 
Katerinin ruhu bunları yakıyor. 
Teshir ediyordu. 

Katerin: 
- Kızlarım, hükümeti kur· 

taracağınız saat yaklaşıyor •• 
Şeytanı.. Koğacaksınız. .. Pek 
ali bir muvaffakıyetle naili za· 
fer olacaksınız ... 

Ben dinsizlerle aktı musa· 
!abayı arzu ettim; Bunun da 
cezasını Allah baııa çektirdi. 
Dünyada benim en kıymetli, 
en muazzez olanlara, yani kal
bime göre en hakiki kızlarım 
bulunan sizlere muhtaç kaldım." 
Dedi. 

Genç dinleyiciler birbirine 
bakıştılar. Katerin sözüne de
vam etti: 

- Siz benim bütün sürurum, 
medarı tesellim, bütün kuvve
timıriniz.... Teşebbüs ettiğim 

müthiş mücadelelerde bana 
yardım ettiniz .•. 

Siz, Cenabıhakkın kafirleri 
mahviçin halkettiği en biaman 
düşmanlarsınız ... Siz, dinin mu
hafazası için vakfı can eden 
mücahidelerisiniz ... 

işte bu sebebe mebni, sizi 
mahvetmek istiyorlar. Hepiniz 
aym gecede boğazlanacaktınız. 
Eğer bu felaket vukubulsaydı; 
şayet bu müthiş katil baki· 
katpezir olsayı!ı, muhakkak 
ben kahrımdan ölecektim. Hü
kümetimiz inkıraz bulacaktı ... 
Şeytan galebe edecekti ..• 

Binaenaleyh, ıevgili kızla· 
rıml... Herşey hazırlanmıştı ... 
Elli jantiyom, elli canavar, elli 
cellat, hulasa elli Hükno Pazar 
gec.,si kraliçenin elli sadık ne· 
dimesini birer, birer tuzağa 

düşürerek katledeceklerdi •• 
Elli kız, ayni veçhile hançer

lerini çektiler. Etraflarına dişi 
kurtlar gibi bakarak, açılan 
burun delikleri ile. kan kokusu 
kokladıkları zannolunuyordu. 
Korku ve hiddetle titriyorlardı. 

Bu kadınların ağızianndan 

erkeklere mahsus küfürler sav
ruldu... Bu ağız gürültüsü zi
yadelenirken kraliçenin bir işa
reti bu fırtınayı tukin etti. 

Hiddetli, boyunları uzatılmış, 

göz kapakları açılmış olarak 
dinlediler ... 

- Su'hu arzu ettiğim için 
cezamı katbekat gördüm! Bu 
cezaya kendilerine en ziyade 
İtimat gösterd;ğ'm kimseler
den duçar oldum. Hükno· 
lar ara >ın d a son derece mu
habbetimi celbeden bir adam 
vardı. Aranızda da bep>niz
den z yade sevdiğim bir kız 
mevcut idi... lşte bu kız bana 
ihanet etli! Beni ya!nız, kuv
veıs : z, nedimesiz bırakarak 

hepinizin telef olmasını mucip 
olacak bu kıtali tertip eden, 
kararlaştıran da o Hüknodurl 

Kraliçe gayet sakin bir li-

sanla idarei kelam ediyordu. 
Sadasında derin bir teessür 
beliriyordu. Bu sefer kızlar 
sakit ve dehşetle mütehayyir 
bir halde kaldılar. 

Acaba içlerinden bu ihaneti 
irtikap eden kimdi? 

Kraliçe sözüne devam etti: 
- Bu meş'um tasavvurunu 

keşfeylediğim, sizi ele veren 
kız aldanmamıştı! Mezbure, 
benim yüz elli nedime
den en değerli, en sadık 
en cesur olan ve burada mev• 
cut bulunan sizleri intihap etti. 

O caniyenin ismi ... Alis de 
Lüksdür. 

Birçok sesler: 
- Güz.el Bearnelil Diye hid

detle bağırdılar. 
Fırtına koptu. Kollar havaya 

kalktı. Eller, hançerleri saUıya
rak titrediler... Katerin ise si
yah tüller içinde mosmor kesi
lerek bu rezilelere bir perii 
mezalim gibi hükmediyordu. 

Katerin'in işareti üzerine 
velvele kesildi. 

- Bearne'li kızın ifşaatı 

üzerine bu kıtali tertip eden, 
kalbimde hakiki bir hissi mu· 
habbet uyandıracak kadar 
riyakar olan Hükno ise, Kont 
dü Mariyak'tır... Sabır, kızla
rını sabır 1 beyhude yere hid· 
det etmeyiniz; üzülmeyiniz •• 
Çünkü, Kraliçenizin sizi siyanet 
ettiğini bilirsiniz. işte kararımı 
şimdi size söyliyorum. Bu ge· 
ceden itibaren buradan, çıkar 

çıkmaz hepiniz benim yeni ko· 
nağıma giderek pazar gününe 
kadar ikamet edeceksiniz .. Hiç 
biriniz o güne kadar dışarı 

çıkmağa teşebbüs etmiyecek ... 
Zira, gaddarane bir surette 
telef olmanız mubakkakhr. 
Pazar günü tehlüke tamamiyle 

bertaraf olacaktır. Nasıl oldu· 
ğunu görecek ve benim gibi 

kraliçenin, tehlükede bulunan 
bir dini, değerli ve sadık 

dostlarını; kurtarmak için ne· 

!ere muktedir olduğunu an
lıyacaksınız ... Emin olunuz 
kurtulacaksınız. Fakat hep bu
nunla bitmiyor kızlarım! 

Katerin biraz sükültan sonra 
birdenbire : 

- Bir saate kadar Alisle 
Mariyak burada bulunacaklar· 
dır! Dedi. 

Bu söz, korkunç bir sükünetle 
dinlendi. Ve Katerin tebessüm 
etti. 

Yalnı:r. bu genç kadınların 
göğüılerini kabartan uzun bir 
iç çekmesi ne kadar ıstırap 
çektiklerini meydana koymuştu. 
intikam fikri son dereceyi bul
muş, hepsi de bir cinneti katle 
müptela olmuştular. 

- Sona var-
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Bastid'in 
Belgrad ziyareti 

Pariı 3 (Ö.R) - Bastid ta· 
rafından 8 llkkinunda Belgrada 
yapılacak ziyaret iki buçuk se
nedenberi Fransız hükümet er
kanından birinin Belgrada ilk 
ziyareti olacaktır. Son ziyaret, 
1934 yazında Barthou tarafın
dan, Bükreşten avdeti sırasında 
yapılmıştı. Halbuki Alman na
zırları Yugoslav payitah· 
tına uğramaktan hali kal· 
mamışlar ve Göring, Göbels 
ve Schacht birbiri ardınca 
Belgradı riyaret etmişlerdir. 

f'ENI A 

Zehirli gaz kullandılar 

General Franko Alman
yadan3fırka asker istedi 
Sovyetler lspanyo} hükümetine silah 

Nafıa komiserliği 
lstanbul nafıa müess~se leri 

ve şirketleri başmüfetti~liğine 
tayin edilmiş olan Sururi'nin 

yeri elan münhaldir. Duydu
ğumuza ı.ıöre lzmir nafıa mües 
sese ve şirketleri başmüfettiş
liğine lstanbul nafıa müessese 

ve şirketleri baş komiseri lb· 
rahim tayin edilmiş ve kendisi 
özür dilediği için emekli ge· 
nerallerden bir zat tayin edil
miştir. 

göndermeği kabul etmişler 
Paris, 3 (Ö.R) - Sevil rad

yosunun bildirdiğine göre on 
beş asi tayyare mütemadi bir 
şekilde Madrid şehrini bom• 
bardıman ediyor. 

Asilere kumanda eden ge
neral Franko, Almanya hükü
metine başvurarak hemen üç 
fırka aııker gönderilmesini il· 
timas etmiştir. Bazı mahafilde, 
A!manyanın bu fırsattan isti
fade ederek Alman tebaasının 

ispanyada yerleşmesi için te· 
şebbüsata girişeceği aöyleni· 
yor. Böyle bir ihtimal, İspanya 
vakayiini başka bir çıkmaza 
doğru sürükliyebilir. 

Madrid 3 (Ö.R) - Dünkü 
muharebelerde asilerin attık· 

ları güllelerden zehirli gazlar 
çıkmış ve bunları teneffüs eden 
milisler umumi harptaki zehirli 
gaz yaralılarının alaimini gös
termişlerdir. 

Paris 3 ( Ö.R ) - D.N.B. 
ajansı, ispanya başvekili Ka
balleronun Sovyet sefiriyle gizli 
bir ittifak muahedesi imza et
tiğini, bunda güya Sovyetlerin 
ispanyaya silah, mühimmat ve 
asker göndermeği taahhüt et· 
tiklerini, karşılıklı olarak bükü· 
metin Sovyetlere 550 milyon 
altın pezetası verdiğini bildir
miştir. Sovyet sefareti bu haberi 
Naziler tarafından kendi açık 
müdahalelerini gizlemek için 
icad edilmiş bir plan diye tek
zib etmiştir. 

Paris, 3 (Ö.R) - " Depeche 
de Tovlouse ., yazıyor : Madrid 
ahalisi ateşsiz ve hemen hemen 
gıdasız olarak kahramanca bir 
mukavemet göstermekte, her 
an şehri sarsan güllelere göğüs 
germektedirler. Madrıdin tah· 
ribi medeniyet için bir hacalet
tir. Sonuna kadar devam ede
cek midir? 
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Göz He~imi 
MİTAT OREL 

Adres - Beyler Numan , 
zade sokağı Ahenk mat· 
baası yanında. 

Numara:23 
Telefon : 3434 

1229) 
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Hususi muallim 

ilk ve orta okul ta !ebele
rine hususi dersler vermek
tedir. lstiyenlerin bergün sa· 
at 16 - 18 e kadar Yeni Asır 
idarehanesine müracaatları. 

3 - 13 H 3 

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

iç sükune 
Düşman olanlar 

- Baştaıa/ı buind sahı/ede
dan birine maksadını anlatmış 

ve Metaksas hükümetine karşı 
bir gayri memnunlar zümresi 
mevcut olduğun:ı, bu gayri 
memnunlar arasında büyük rüt
beli zabitlerle bazı diplomat
ların da bulunduğunu söyliye
rek bir de liste okumuştur. 

Bu listede adı yazılı bulunan 
zevat,de.rbal başvekili ziyaretle 
General Metaksasa sadakat
lerini bildirmişler ve böyle bir 
taklibi hükümetle kat'iyyen 
alakadar olmadıklarını bildir
mişlerdir. 

Mihalakopulos'un harekatı 
zabıtaca kontrol ediliyor. 

Belgrad, 3 (Ô.R) - Vreme 
gazetesinin Atinadan aldığı bir 
habere göre, bugün Atinada 
birçok siyasi rical tevkif edil
mişlerdir. Mihalakopulos he.k
kında henüz bir karar veril· 
memiştir. 

Politika gazetesi, taklibi bü
kümete iştirak edenlerin mülga 
Halk partisi (Venizelosun kur· 
duğu parti) mensupları oldu
ğunu, hepsinin de tevkif edi
lerek gayri meskün Yunan 
adalarından birine nefyedile
ceklerini yazıyor. 

Fransız 
Matbuat kanunu 

Paris, 3 ( Ô.R ) - Matbuat 
kanonunun müzakeresi hara
retle devam ediyor. Müzakere 
bu gece bitmiyecek, yarın sabah 
ve belki gelecek hafta devam 
edecektir. Münakaşalar çok 
heyecanlı olmaktadır. Komü· 
nist Vaillant Conturier mathu
atın şimdiki halini itham altına 
almış ve satılmış ahlaks11. ga
zet_eleri birer birer saymıştır. 
Öğleden sonra diji'er bir 

mabus bu kanunun iğbirardan 
doğmadığını, dahiliye nazırı 
Salengronun intiharından ileri 
ge~mediğini, vatandaşların şe· 
refıni korumağa maluf oldu
ğunu söylemiş, "matbuatın va
zifesi haber vermektir, haber
leri tağyir etmek değili., de· 
miştir. 

Sosyalist partisinin mümessili 
kanunu müdafaa etmiş, namus· 
la gazetec.ler tarafından da 
istenen birşey olduğunu söyle
miştir. Meclis 193 reye karşı 

393 reyle Marinin mukabil 
projesini reddetmiştir. 

Sofya'da --iki . ... 
sıyası dava 

Sofya, 3 ( Ö.R ) - Sofya 
bidayet mahkemesinde bugün 
iki mühim siyasi davaya ba

kılmıştır. Bunlardan biri mem
leketin serbesti idaresine mu

halif olarak Çiftçi partisi 
liderlerinden Giçev'in be· 

yannameler tevziine aittir. 
Eski nazırlardan olan Giçe
v in üç seneye mahkümi· 
yeti istenmiştir. Diğeri de ihti· 

yat zabitleri teşkilatı reisi aley

hine açılan zemmükadeh da· 
vasıdır. 

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

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

SOBA 
Yeni Çeşitler Geldi 

Her türlü maden kömiırü ve odun yakmağa müsait her 
~~yüklükte sobalarımız gelmiş tir. Mevcudumuz kalmadığı 
ıçın gelecekten almak üzere isimlerini yazdıran lzmir ve 
taşra müşterilerimiııin hemen müracaatları. 

Soba tedarik etmek isteyenlerin de müessesemize baş vur
maları rica olunur. 

KALORiFER 
Tesisatı yapılır, tamir edilir ve işletilmesi denı!ıte o!unur. 

HAVAGAZI 
Ocakları ve her türlü levazimatı bu'.unur. 

ADRES : Ahnıel Buldanlıoğlu : Gazi Bulvarı 
Telefon : 3991 Telgraf adrasi : Ehem 
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Bu her iki olel n müsteciri 
Türkiyen:n en eski ote'.cisi 

BAY OP.1FR LUTFIC!H 
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Kırk iki sene :ı k tecrübeli ida· 
resife bütün Eğe ha lkına kt.n· 
dis"ni sevdirmiş t ir. 

Otellerinde mi!afir (,c'an'ar, 
),endi evler;ndeki rahatı bu· 
!urlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten 
fiatlar mütbi~ ucuzdur. 

lzmir ikinci icra Memurlu
ğundan: 

Gayri menkul malların açık 
arttırma ilanı 

D. Nu. 34/222 
Nuriye borçlu Marzuka bor• 

cuna mukabil alacaklı namına 

ipotek eylediği tapunun sicil 
1 sayfa 93 ve 58 sırasında 

kayıtlı Altıodağın Zincirlikuyu 
mevkiinde bağ ve sebze bah
çesile eşcarı müsmire ve bir 
kule 2000 lira kıymeti muham· 

mcneli olup tarihi ilindan iti· 
haren 30 gün müddetle açık 

arttırmaya çıkarılmıştır. Talip 
olanların kıymeti muhammene

nin yüzne yedi buçuğu nisbe· 
tinde pey akçesi veya milli 

bankanın teminat mektubu 
vermeleri ve arttırma 7-1-937 
tarihine tesadüf eden Perşem-
be günü saat 11 den 12 ye 
kadar dairede ica o'unacaktır. 
Müşterilere ait 341222 numarala 

dosya irae olunabileceği gibi 
fazla izahatı Lizime dahi ve-

rilir. Bu hususun daireye talik 
olunan açık arttırma şartna· 

mesini 20-12-936 tarihinden 
itibaren okuyabilir. Hakları 

tapu sicilince sabit olmıyan 
ipotekli alacaklılarla diğer ala
kadarların ve irtifak hak sa
hiplerinin bu haklarının ve bu 

hususla faiz ve masrafa dair 
olan iddialarını evrakı müsbi
telerile 20 gün içinde icra 
dairesine bildirmeleri aksi hal
de hakları tapu s!cilile sabit 
olmadıkça satış bedelinin pay• 
laşmas·ndan hariç kalacakları 
ve tayin edilen zamanda art
tırma bedeli gayri menkulün 
yüzde 75 ioi bulmadığı tak
dirde en son arthranın taah

hüdü baki kalmak üzere arttır
manın 15 gün daha temdit 

edilmek suretile 25-1-937 tari· 
hine tesadüf eden Pazartesi 
günü saat 11 den 12 ye kadar 
en çok arttırana ihale edile
cektir. Salış peşin para iledir. 
Mal bedeli alınmadan teslim 
edılmez. Mal bedeli verilmezse 
ihale kararı fesbedılir ve ken· 
disioden evvel en yüksek tek-
lifte bulunan kimse arzetmiş 
olduğu bedelle a!mağa razı 

olursa ona ihale enilır. o da 
razı olmaz veya bu!unmazsa 
icra dairesince hemen 15 gün 
müddetle arttırmaya çıl<anlır. 
Bu arttırmayı alakaclarlara 
tebliğe hacet olmayıp yalnız 

ilanla ikt ı fa o!uoarak en çok 
arttırana ihale edilerek her iki 
ha lde birinci ihale edilen kim· 
se iki ihale arasındaki farktan 
ve diğer zararlardan mes'ul 
olduğu ve tapu barcının be!e· 
diye ve vakıf icarının ve yüzde 
iki buçuk della liyenin müşte
riye ait olduğu ilan olunur. 
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KJNAKQL KıK~na 
cevlıerid r. l ~tıbasız 'ıkta,za i{ • 
likte, sıracada, eski .!ıtmada 
bire birdir. 
• • - . . . 
~'"i azım hapları 

Bır tanesi inkıbazlarda li :- ı 

ve.-ir. Üç tanesi müshild r . 
Hanın bozuk :uğunda baz ı 
tasb:h eder. Her eczaned, '' 
is teyin z. 
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lzmiı- b ! ledlyc!'indf : 
Hafla tat:li lıanununun 1 

şircı maddes:ni tad l ed<:n • ~ 5 
No.!u kanu .,un 4 ürıclİ mad c.. • 
sinin d eğıştı ri !m ts ı hakkıı c' :ı 

13-11·936 tarihli ve 3062 sa )l' ı 

kanun belediyedeki ilan tabi 
sına asıldı bilinsin. 

1425 (2302) 



Sahife a 

GÜNÜN 24 SAATiNDE HASTA. 

Baş ağrılarına karşı 

GRiPiN 
kaşelerini kullanınız ! 

Gripin : Bütün ağrı, sızı ve 
sancıları keser. 

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

Gripln : Nezle, grip ve ro-
matizmaya karşı 

çok müessirdir. 
GRiPIN kaşelerinin 10 tanelik yeni ambalajlarını tercih 

MEYVA TUZU 
ediniz 

En hoş meyva tuzudur. Inkıbaıı def eder. Mide, bağırsak 
karacigerden mütevellit rohatsızhkları önler. Hazmı kolaylaştırır. 

İnsrilizKanzuk eczanesi Beyoglu - İstanbul 

Türk Kardif Kömürü 
Zonguldaktan sobalar için mahsus getirildi. 

Müracaat yeri : Kestane pazarında Bardakçılar soknk 
No. 10 - 12 J. Perplnyani 

TELEFON : 3937 

Kalorifer, silindir ve her istenilen kömür vardır. 

1 LAN 

1 - 26 (2299) 
1 

lzmir Ziraat müdürlüğünden : 
Meyvacılık istasyonu kurulmak için bütün müştemilatiyle is

timlakine lzmir vi!ayeti idare heyetince 7 - 8 - 936 tarihinde 
1000 - 435 numara ile karar verilen Bornova, Mersinli yolu üs
tünde poyrazı demiryolu, Ramazan bağı ve tarlası, Sami bağı, 
yine kısmen demiryolu, Giritli Selime ve imam Ali bağı; gün 
doğusu irim ve hacı lsmail oğlu Mehmet tarJası, kıblesi hacı 
lsmaiJ oğlu Mustafa, kundakçı Mustafa bağl<\rı ve Bornova Mer-
oioli şosası, gün b::ıtısı adi araba yolu ile çevrilmiş heyeti umu
miyesi 211 dekardan ibaret, 50 kadar bağ, mütebakisi eşcarı 
müsmireyi havi müteaddit neviden 2048 ağacı muhtevi, dolap'ı 
üç kuyu bir.alan saman ve hayvan damlarını müştemil araziye 
usulen takdir ve ilan edilen bedele muayytn müddeti zarfında 
esbabı tarnfından bir iti.caz vukubulmamış ve bu mahallin 208 
sehim itibariyle 180 sehminin maliki heyeti umumiyeye mukad
der bedelin bin lira noksaniyle istim1akine muvafakat edildiğini 
bildirm ş ise de 208 seh.mde 28 sehm 'n maliki oldukları tapu 
kaydiyle anlaşılan KamiJ Paşa verese'erinclen Seadet, F ehime, 
Bülent taraflarından bilvekfılE veya bil'asale bir müracaat sebkat 
etmediğinden her.diletine arazinin ahzedi!eceği tarihin 21 - 12 -
936 olduğu işbu ilan tarihinden itibaren on beş gün zarfında 
teklif olunan meblağı kabulJerini veyahut iddialarını bildirmeleri 
aksi takdirde hisselerine musip bedeli istimlakten vergi borçları 
şubeyi aidesine teslim edildikten sonra bakiye kalacak mebla~ 
namlarına iş bankası lzmir şubesine tevdi edilerek muamelei 
f erağiyenin icra kılınacağı hususlarının ihtarını da mutazammın 
olmak üzere keyfiyet istimlak kararnamesinin 13 ve 17 inci 
maddeleri mucibince ilan ofun ur. 1426 { 230.:i ) 

.,~Mı ASIR 

SALİHLİ SULH HUKUK 
MAHKEMESi KALEMiNDEN: 

E:-368 
K:245 

Salihli Kazasına tabi Yeşil 
Kavak köyünde kain Kanunu 
sani 932 tarih ve 62 numaralı 
tapu senedine merbut Selanikli 
Mehmet ve Cemal, ölü Raşit 

karısı Cemile ve ölii Rifat ka
rısı Rafia ve küçük oğlu Ne
catın şayian malik ve muta
sarrıf oldukları bir kıt'a tarla
nın tamamı Salihli Sulh Hukuk 
hakimliğinin 29 - 9 936 tarihli 
ilamıle mezkür tarlanın vazi
yetine ve hissedarların hisse
lerine göre teadül husule geti
rilemiyeceği nazara alınarak 
satılarak şuyuun izalesi karar 
iktizasından olmaifla katiyet 
iktisap eden mezkür ilam ah
kamının icrasında satışa me
mur tayin ediJmekliğim hese
biyle usulen açık arttırma ile 
salıhğa çılıarılmıştır. 

Satılığa çıkarılan tarla: Kay· 
den bin dönüm üzerine şarkan 
muna,,·ak çayı, garben Kocaa
lan, şimalen Serban mahallesi 
ve Zorkuyusu, cenuben Koca 
çay mahallesiyle kayıtlı olup 
mahallinde yapılan takdiri kıy
met ve keşifde Koca çay ce
nubta olmayıp şimalde olduğu 
görülmekle hududu şarkan Mu
navak çayı, garben Koca alan 
şimalen Koca çay, ce
nuben Serhan mahallesi ve Zor 
kuyusu olarak tesbit olunmuş 

ve mühendis marifetiyle de me
saha ettirilerek bi(mesaha 253 
hektar 6993 metre rnurabbam
da bulunduğu anlaşılmış ve bir 
kıf a haritası dahi yaptırılmış

tır. Ehli vukufça dahi mezl<ur 
tarlanın heyeti umumiyesine 
8 bin lira kıymet takdir olun
muştur. 

Bı rinci artırma: Salihli'de 
Sulh Hukuk mahkemesi önünde 
6-1-937 günü 8aat 14 den 15 e 
kadar müddet içinde yapılacak 
ve en fazla artıranın üzerinae 
bırakılacaktır. Sürülen pey mu

hammen kıymetin yüzde yet
miş beşini bulmazsa attırınıya 

iştirak edenlerin taahhüdleri 
baki kalmak üzere satış onbeş 
gün sonraki ikinci artırmıya 

bırakılacaktır. 
ikinci artırma: 21-1-936 günü 

ayni mahalde saat 14 den 15 e 

l<adar müddet içinde satışa de
vam edilerek en fazla isteklisi 
üzerinde bırakılacaktır. 

Şartname: Üzerinde bırakıl
ma kararı verildikten sonra 
müşteri satış tutarını istenil
diği zaman derhal vermeğe 
mecburdur. Vermediği takdir· 
de daha önce pey koyan müş
teriye teklif olunur. Koyduğu 

bedel üzerinden almağa talip 
olursa veya bu bedel üzerin· 
den almağa talip olursa veya 

bu bedel üzerinden herhangi 
b ' r istekli çıkarsa onun üzerine 
ihale olunur. Böyle bir istekli 
çıkmazsa üzerinde bırakılma 

kararı bozulur ve gayri men
kul hemen 15 gün müddetle 
yeniden arttırmaya çıkarılıp en 
fazla artıranın üzerinde bırakı
lır. iki artırma arasındaki fark 
ve mahrum ka!man % 5 faiz 
ve diğer zararlar hüküm istih
saline hacet kalmaksızın me
muriyetimiıce alıcıdan tahsil 
olunur. 

Bu gayri menkul üzerinde 
bir bak iddia edenler veya ili
şiği olan ilan tarihinden itiba
ren yirmi gün içinde evrakı 

müsbitelerile birlikte rtairemiıe 
müracaat etmelidirler. Bu müd
det içinde müracaat etmiyen
ler ve haklan tapu siciliyle 
sabit olmıyanlar arttırma tuta
rının paylaşmasından hariç ka
lacaklardır. 

Dellaliye resmi ve tapu har
cı müşteriye aittir. Arttırmaya 
iştirak etmek istiyenlerin yu
karıda yazılı kıymetin yüz
de yedi buçuk nisbetinde depo 

.. K.Anunuevveı 1c:a~e 

•• 
Oksürenlere : KATRAN HAKKI EKREM 

En lüks ve sağlam mobilyeleri HARAÇÇI KARDAŞLARda 
bulabilirsiniz. 1937 modelleri ile evlerin.zi, yazıhanelerinizi 
süsleyiniz. 1\femurlara ayrıca kolaylıklar gösterilir. 6 taksitte 
mobilye verilir. 

Men ucatı z • 
1 

ürk • 
ır etinin 

Tarafından ınevsiıu dolayısile yeni çıkardığı kumaşlar: 

AGI~An 
a n m:a 131 - CI mi 1 ZABiF -------

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

================== SATIŞ YERLERi ================== •••••••••••••••••• • ••••••••••••••••• 
f7:/2://Z7./~.//.J e rx-,,.,.,x~JC;"..:Z"LZ'.J 

:::::::::::::::::: . :::::::::::::::::: 
Birinci Kordonda 186 Numarada 

ŞARK HALI T. A. Ş 
~--."' ,• : ' .- - . ·.; ---· -· - / 

iz mir ithalat 
Adedi 
1 
1 
4 

Kapların 
Nevi Marka No. 
Bağ P C M 329186 
s. ,, ,, 329264 
KoH C M 328738/41 

27 Demet bila bila 
8 Ç. MK 

M s 
1 S. NRER 333 
1 s. OP 4010 

1 s. HN 

•• v •• 

gumrugu müdürlüğünden : •• 

Sıklet Kıymet 

K. G. Cinsi L. K. Tesbit No. Sabş günleri 

127 500 Oto dış ve iç lastiği 
329 Oto dış la!ltiği 

110 
250 

1543 600 Adi Demir Çelik 75 
629 Nebati boyalardan kına 91 70 

) 
201 ) 11-12-36 cuma 
80 ) 

386 ) 
489 ) 

) 
88 500 Alüminyum kaşık 150 302 ) 
82 Radyo ve aksamı 50 ) 18-11·36 cuma 

4 400 Resimli yaztlı kağıt reklam 1 367 ) 
17 Komple dal~ıç elbisesi _ 44 ___ 4_5_6 __ ) 

2821 Y ekfın 771 70 
Yukarıda yazılı eşya 11-18-12-936 ıncı günlerine rastlayan cuma günü saat ondörtte açık 

arttırma suretile dahile satılamadığı takdirde ayni günde ecnebi memleketlere götürülmek üzere 
satılacağından işine gelenlerin ithalat gümrüğü satın komisyonuna müracaatları ilan olunur. 

akçesi yatırmaları veya milli 
bir bankanın teminat mektubu 
getirmeleri lazımdır. Gösterilen 
günde açık arthrmaya iştirak 
edenler arttırma şartnamesiPi 

4-11 1398 (2301) 

okumuş ve lüzumlu malumatı 
almış ve bu şeraiti tamamen 
kabul etmiş nazariyle bakıla
caklardır. 

işbu tarla yukanda yazJlı 

şerait dairesinde Salihlide sulh 
hukuk mahkemesi önünde mez
kur gün ve saatlerde açık 
arttırma suretiyle satılacağı 

ilan olunur. 1421 (2303) 



' Kanunuevvel 1e3a 

Fratelli Sperco 
Vapur Acentası 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
HERMES vapuru 24-11-936 

güoli gelip yükOnli boşaltbk
tan sonra Burgas, Vama Ye 
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• 
lan için yük alacakbr. 

SVENSKA ORIENT Lines 
NORDLAND mot&rli 22-11-

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

AASNE motörü 21·12-936 
tarihine doğru beklenmekte olup 
26-12-936 ya kadar Rotterdam 
Hamburg ve Skanc!inavya )i
manları için yük tahmil ede
cektir. 
Finska Agf ertygs kumpanyası 

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

ZEGLUGA POLSKA 
Kumpanyası 

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

Servici Maritim Rumen 
Kumpanyası 

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

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

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

,tZ:ELZZ.zT..O.Ui l..;,dM2 :tZ.2'2tıd 

Sinir Hetimi 

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 )iman• 
larına yük alacaktır. 

•mır..• 
American Export Lines 

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

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

EXMOUTH vapuru 10 ilk 
kanunda bekleniyor. Nevyork 
için yük alacaktır. 
EXAMELıA vapuru 26 ilk 

teşrinde bekleniyor. Nevyork 
için yük alacaktır. 

EXT A VIA vapuru 5 ilkki· 
nunda bekleniyor. Nevyork için 
için yük alacaktır. 

EXMOOR vapuru 13 ikinci 
kanunda bekleniyor. Nevyork 
için yük alaca kbr. 
~ 

Pire Aktarması Seri Seferler 
EXOCHODRA vapuru 4 ilk 

kanunda Pireden Boston ve 
Nevyorka hareket edecektir. 

EXCALIBUR vapuru 18 bi
rinci kanunda Pireden Boston 
ve Nevyork için hareket ede
cektir. 

•• 181 •• 
Den Norske Middelhavslioje 

Oslo 
BOSPHORUS vapuru 16 ilk 

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

••n•• 
Service Maritime Roumain 

Bükreş 
DUROSTOR vapuru 23 1 ci 

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

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

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

DOKTOR 
Birinci Kordon Telefon No. 

1 2007 • 2008 

Asş2~~J>iR 1--T a-~s!IU'IJin-T allll!Elfln 
MERKEZ hastanesi ı 
asabiye mütahassısı o· t b. b. 

Hergün ikiden sonra hasta- iŞ a 1 ı 
b 1 :N M h ' . 2 farını kabule aş amışbr. ı uayene anesını ıncı 

Muayenehane: ikinci Beyler Meyler So. Hamam karıısın· 
sokağı, şerbetçinin karşısın· da 37 No. ya nakletmiştir. 
da No. 81 Telefon: 3315 Telefon: 3774 

15-26 (2196) (1924) 
~L.iC'ZZzıı-ıav~ K"7 Fht'i 1 &§ 

~------z-.,,, ' 
Diş hekimi ı Dr. Mitat Baran 

Al N ' el
• Operatör 

Muayenehanesini Gazi Bul
vannda Basmahane istasyo· 

IIortaçsu 
Muayenehanesini Birinci 

Beyler sokağı 36 numaraya 
nakletmiştir. Hastalarını miis· 
takil olarak kabul ve tedavi 

nuna giderken Yeni Asır 

eder. 

matbaasına varmadAn Sağhk 
sokak baıındaki yeni bi~aya 
nakletmiftir. Hastalarını ber
giin 11 den 17 ye kadar 
kabul eder. 

Telefon 2946 j l'elefon: •070 

~ ......... 1:2.6•(•21.oı.> ... ,ı, .......... 1.9•2•6•(2•1•66•)-' 

Kudreti 

Daimon elektrik pilleri dünyada fanmmış pillerdir. Daimon 
pili kullanan hiç başka pil kullanmaz. 

......._ __ ~_U_m_u_m~d_epoıu : Sulu han cıvannda 28 - 9 Hüsnü Öz 

• 

8 JO 10 
kullanınız ! 

~ENi ASIR 

··········································: Ciğerler için bava ne ise diş- : 
ler için de RADYOLIN odur. 
Hasta ciğerler kadar sağlam 

ciğerlere de hava lazım oldu
ğu gibi, bakımsız dişler kadar 
temiz. ve beyaz dişlere de 
RADYOLİN lazımdar. Hava 
kanı, RADYOLİN ağzı temiz-

1 

ler. Havasız kalan en sağlam ·ı 
viicud nasıl zehirlenirse, RAD- 1 
YOLIN ile nrçalanmıyan te· 1 
miz ve beyaz dişler de öylece 

sararmağa ve çürümeğe 
mahkumdurlar. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• --- -- ---- ~---= 

Krep Jorjet, Nergis Nuvar 
Revdor Ferit, Leylak Blan 

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

Sabit, latif hakiki çiçek ko
kuları. 

Benzeri yapılamaz. 

... 

Um. Depo 

S. Ferit 
• 

1 
ECZANESi 

Hükümet sırası 

,_ •• PERLODENT • dlf macununu 
t\erclb edeceksiniz. 

•ırı •D•ıır' bllcOmle- •era t aıhhlyeslnt 
t.ılı olan bu macun dlflert çOrQ.mekten 
\orur. dif etlerinf kuvvetlendirir, nefesi 
••rlnfeUr, v~ ınaenut gOrOnOf efesini 
'artu·ar. • 

-·-~.e ..e~ ·1'~·~'ftle~ aı.;., ~. \ 
~ .,. ~~ "'-'- iJı:t.rc·r,.~ ~ -.:~"'4'1 ~ 

- ~ 
a 

TURAN Fabrikaları mamulahdtr. Aynı zamanda Turan 
tuvalet sabunlarım, traş sabunu ve kremi ile güzellik krem
Jerioi kuUamnız. Her yerde satılmaktadır. Yalnız toptan sa
tışlar için lzmirde Gazi Bulvarında 25 numarada umum acen
telik Nef'i Akyazılı ve J. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

Posta Kut. 224 Telefon 3465 

SIHHAT MEMURU _t\RANIYOR 
1 - Bir şirket için dip!omah bir Sıhhat memuru almacaktır. 
2 - Sıhhat memuru amele ile beraber sabah işe başhyacak 

ve akşam amele ile işten çıkacakhr. 
3 - Amelenin gece servisi h;tfinde servisin devamı müdde

tince fabrikada lrnlacak ve icap ederse yatacaktır. 
4 - Sıhhat memurunun hastanelerde çalışmış, askerliğini 

yapmış ve evli bulunması hakkı rüçhan verdirir . 
isteklilerin a ık adresleri le 106 EOsta kutusuna azı ile 

Sahife 

Olivier Ve Şii. 
LIMİTET 

Doktor 
Vapur Acentası 
İR iNCİ KORDON REES 

B!NASI TEL. 24 43 
Lllerman Lines Ltd. 

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

zamanda Liverpol ve G!asgov 
için yük alacaktır. 

POLO vapuru 3 bitinci ka
nunda Londra, Hull ve An4 

versten gelip yük çtkaracak 
ve ayni zamanda Londra ve 
Hull için yük alacakbr. 

DRAGO vapuru 1 O birinci 

kanunda Liverpool ve Svanse

adan gelip yük çıkaracaktır. 
GENERAL STIM 

PHILOMEL vapuru 18 ikinci 
teşrinde gelip Londra için yük 
alacakhr. 

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

Bu sene ihlamur 
azdır kışlık ihtiya
cınızı şimdiden te
min ediniz. SALEB 
ADAÇA YI, PA
PATYA'nın yenisi 
geldi. 

ARTI kumaş bo
yalarını , firmamızı 

taşıyan çeşitlerimizi 

Karştyakada ( Bin
bir Çeşit ) magaza
sında <ir. bulabilir
siniz. 

Karpit , çivit, a!
kol, çiçek sa~ sa
bun, tahta boyaları, 
traş bıçakları, diş 

macunları, krem, 
podra V.t 

Tele fon 3882 

Kemal ~ati 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane: ikinci B 
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Evi : Köprü "apur iskel 
Berat apartımanı No. 6 

Ev, Telefon No. 25 

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

SIHHAT BALIKYAGI 
Norveçya balıkyağlarının en halisidir. Şerbet gibi 

içilir. iki defa süzülmüştür. 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞ DURAK 

Büyük Sal· bç oğlu hanı karşısmda 

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

. .... .. 
- ı "' . ·r-.'T"":• - .... ~ . '" ·-ı . .. . . • -:. - . . 

Eczacı Kemal Kamil 
AKTAŞIN 

Bahar çiçeği 
KOLONYASI 

Merkezi Kemeraltı caddesi Beyler 
solrnğı köşesi 

f,üyük Hilal 
Eczanesi 

lzmirden götürülecek en şık en 
ince ve en makbul hediyeniz 

Eczacı Kemal Kamilin 

Bahar çiçeği 
kolonyası 

olacaktır. lzmirde Hilal eczanes1 

kokuculuk üzerine ciddi yürüyen 
bir müessese olmuş, kokuculuk 
alemini şaşırtmaş bulunmaktadır. 
Hilaf eczanesini, eczacı Kemal 
Kamili işindeki ciddiyeti, kolon
yalarını lzmirlilere sorunuz. 
Yakın ve benzer isimler 

aldanmarrıanız için 
şişeler Üzerinde Kemal 



Sahife to •Klnunuevveı 1eae 

Asilerin 
... 

nevmıuane gayretleri 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .. .;,,_~~~~~~~~~~~~~~~~~ neticesiz kaldı 

etç·ıer 
• 
ıraz rlediler • ur 

Asiler zehirli gazlarla intikam almağa çalışıyorlar 

Paris, 3 ( Ô.R ) - ispanya
dan gelen haberlere göre Mad
rid etrafında Cumhuriyetçilerin 
mukavemetini kırmak için a,i
ler tarafından sarfedilen nev
midane gayretler neticesiz kal
mıştır. Asilerin tebliğlerinde 

bile hükümet kuvvetlerinin hü
cum teşebbüslerinden bahse
dilmekte ve kendilerinin mü
dafaa mevkiinde kaldıkları an
laşılmaktadir. Sevil radyosu 
Casa del Campo'da hükümet
çiler tarafından açı lan bir taar
ruzun durdurulduğunu, şafakla 
beraber tekrar edilen bu hü
cumun yeniden püskürtüldü
ğünü ve Cumhuriyetçilerin bı
raktıkları ölülerden yüzde 80 
ninin ecnebilerden ibaret ol
duğunu bildirmiştir. 

ASİLER ZEHiRLi GAZ 
KULLANIYORLAR 

Roma, 3 (Ö.R) - Elyevm 
Madridde bulunan lngiliz par
lamentosu azasından birisi 
Lordlar ve Avam kamaralarına 
şöyle bir telgraf çekmiştir: 

"Vakit kaybetmeyiniz. Çabık. 
Madrid için zehirli gazlara karşı 
maskeler lazımdır.,. 

Bu haber asilerin Madriddeki 
masum çocukları ve kadınları 
düşünmeden zehirli gazlar kul• 
)anmaya başladıklarını göster· 
mektedir. Vaziyetin fecaati In
gilterede büyük akisler yapa· 
cak mahiyettedir. 

ING 'LIZ MEBUSLARI 
FRANKOYU T AKBIH 

EDiYORLAR 
Paris, 3 (Ô.R)- Madrid et

rafında yapı ian muharebelerin 
vaziyetini mahallinde tetkik 
için birçok lngiliz mebus 'arı 

Madridde bulunuyorlar. Bu meb· 
uslardan bazı ları asilerin cani
yane hare ketlerini görmek iç 'n 
dün müsait bir mevkide bu· 
lunmuş!ardır, zira asi tanart'· 
!erden birin in attığı bir torpil 
iki muhafazakar mebusun ya· 
nında patlamış ve beriki mebus 
ta telef olmak teblükes ni at
latmışlardır. lngiliz mebusları 
böylı-ce, bayatları babasına gö
rebilmişlerdir ki Maddridde 
bomba!dıman edilen yerler biç 
te sevkülceyş noktalar de· 
ğildir. Bilakis bütün mahalleler 

Madrldde ve Malzgada Cl!mhurlyetçi aıakerıer vt.ı bahrlyelilerln gösterı,ıerl 

lizerine ve tercihan ka'abalık YENi BOMBARDIMANLAR ric;ye na,.ırı De Vayo birleşik neticeyi tanımamağa karar ver· 
halk mahallelerine bombalar Roma 3 ( Ô.R ) - Salaman- Amerika Cumhurreisi Ruzvelte miş oldukları hatırlatılmaktadır. 
yağdırılmaktadır. Bu sebeple gueden bildirildiğine göre Nas- bir telgraf çekerek ltalyanların Paris, 3 (Ô R) - Almanya 
lngiliz mebusları lspanyol pa· yonalst tayyareler sabah Mad- Balear adalarında bir nevi iş· ~:~~~i~nad~il~y~~:n es:=~~~d~ 

h d . 1 - k 1 ridi bombardıman etmi şlerdir. 1 t · t l · • 1933 
yıla tın a ınsan ıga ay ırı o a- Bombardımanı yapan 18 üç ga esıs e me erını, ce· Alman tebaası lehinde olarak 
rak yapı lan bu bombardıman- motörlü tayyare, her biri 250 nubi Amerika paktına dayana· Fransız sefareti erkanının in· 
lar dolayısile general Franko kiloluk 60 tan faz!a bomba rak protesto etmiştir. Bu pro· sani hareketlerinden dolayı 
nezdinde şiddetli bir protesto· atmış ardır. testoda, Montevideo paktı ile Fransa hükümetine resmen 
da bulunmağa karar vermiş- BiR PR07ESTO Amerika devletlerinin kuvvet hararetli teşekkürlerini bildir-
lerdir. Paris 3 (Ö.R)- ispanya ha· darbesivle elde edilen hicbir miştir. 

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

Ruzvelt Buenos Airesten ayrıldı 
Amerika 

birlikte 
Londra 3 ( Ö.R ) - Bir zi· 

yafet esnasında söz alan Tra
vayist mebuslardan Atkin de
miştir ki : " Amerii. a sulh işine 
yardım etmeğe hazırdır Hiçbir 
zecri tedbire iştirak etmek is
temediği için Mil'etler cemiye· 
tine girmek istemiyor. Fakat 
sulh için işbirliğinden çekin
miyecektir. lngiliz ve Ameri· 
kan demokrasileri bir dünya 
suıh konferansı toplamak için 
teşebbüs etmelidirler. Roose
velt böyle bir teklifi memnu
niyetle kabul edecektir. 

Buenos Ayres 2 (A.A)- Ar
jantin cumhur reisi Ruzvelt şe
refine verdiği bir ziyafette 
söylediği nutukta ezcümle de
miştir ki : 
-Amerika devletleri arasında 

hukuk müsavalıuın, hakem 
usulünün muahedelere riayetin 
Milletler arasındaki münase
batta büsnüniyetin ve her türlü 
fütuhat fikrind en feragatin 
birer bak ıkat o!masını gör
mek arzusundadır. Amerikanın 
arzusu m ı lletlerin bugün g .t· 
tikçe daha zıyade ayrıldıkları 
eski beynelmilel hukuk pren· 
sıp l erini yeniden canlandıımak· 
tadır. Arjantin Amerika tesa
nüdü eserine bütün varlığıyle 
teşriki mesai e t meğe azmet• 
miştir. Ta ki harp yeni dün· 
yadan ebediyen kalkmış olsun. 

Ruzvel ceva~ ınd?, Arjantinde 
~ endisine karşı gösterilen hüsnü 
kabulden dolayı teşekkürlerini 
bildirmiş ve Arjantin reisicum-
hurunu Amerika birleşik dev· 

reisicumhuru birçok hediyelerle 
lndiyanopolis vapuruna· bindi 

Vaşü<glondan ayrı/11/un R.uzvelte yapılan ıeza11 i11aı 

!etlerine d3vet eylemiştir. 
Buenos Ayres, 3 (Ö.R) -

Reisicumhur Roosevelt hareke· 
tinden önce Amerika sefare
t'nde Arjantin Cumhur reisi 
Justo da hazır o!duğu halde 
bir ziyafet verilm: ştir. Roose· 
velt demiştir ki: 

- Arjantinden, Bütün mem
leketi değil, yalnız mükemmel 
Buenos Ayres şehrini tanıyarak 
ayrıldığıma müteessirim. Yüz 

seneden fazla oluyor, büyuk reısıne verilen hediyeler ara-
babam burasını ziyaret etmışti. sında Jakaramo adı verilen 
Bir asır sonra onun izlerini ta· mavi çiçekli bir küçük aK-aç da 
kip ett im ve umarım ki, ha- vard ı r. Eski umumi bahçe di-
yatta isem, daha bir asır geç· rektörünün hediyesidir. lbero -
meden yine burasını ziyaret Amerikan tarih akademisi Ro-
edeceğim. osevelte fahri azalık diploma-

Ruzvelt Cumhur reisi sını vermiştir. 
Justoya ve bayanına Vaşing· Ruzvelt'i hamil olan lndia• 
tonu ziyaret etmeleri için yap· nopolis vapuruna Uruguay su· 
tığı daveti teyid etmiştir. !arına kadar bir Arjantin filosu 

Birleşik Amerika cumhur refakat etmiştir. 

Cenevre, 3 (Ö.R) - lspan
yol hükümetinin müracaatini 
tedkik için milletler cemiyeti 
konseyinin yapacağı içtima 
kat'i olarak 10 llkkanunda saat 
10,30 da yapılacaktır. 

CUMHURiYETÇiLERiN 
HÜCUMLARI 

Paris, 3 (Ô.R) - Sevil rad· 
yosu bildiriyor: Salı günü 
düşman (cumhuriyetçiler) Cam• 
po del Campo da ve Monte 
Garonias mevkiine hücum et· 
miş, fakat tutulmuştur. Şafakla 
bera!:ıer topçu kuvvetlerinin 
ve 1 tankın yardımiyle hücum 
yE"niden l.aşlamış, fakat netice 
vermemiştir. Nihayet nasyona· 
listler düşman hatlarına hücum 
ederek üç tank zaptetmış· 

!erdir. Salı günü hareka· 
tın şiddeti azalmıştır. Nas· 
yonalistler Casa del Campo 
şimalinde, şimal demiryolu üıe· 
rinde Kuamada istasyonunu 
işgal etmişlerdir. Pozuellada mi
lislerin yeni bir hücumu akim 
kalmıştır. Ölülerin yür:d .. 80 i 
ecnebidir. Madrid muhasara· 
sının başlangıcındanheri hükü· 
metçilerin 20.000 kişi kaybet· 
tikleri düşünülürse Madridio 
müdafaasına ne kadar çok 
ecnebinin iştirak ettiği hesap 
edileb:Iir. Dün tayyareler faa· 
liyet göstererek pavıtabt üze· 
rinde uçuşlar yapmışlar ve tah· 
kim edilmiş birçok binaları 
bombardıman etmişlerdir. 

CANIY ANE BiR HAVA 
FAALiYETi 

Madrid, 3 (Ö.R) - Harbiye 
nezareti saat 21,30 da tebliğ 
ediyor: Guaderama ctphesinde 
mi licilerin bir hücum teşebbüsü 
püskürtülmüştür. Taj nehrin n 
cenubunda düşman tah ~ ıdatı 

bombardıman edilmiştir. Castel 
Dongo mıntakasında topçu 
düşman mevzilerini döğmüştür. 
Madrid cephesinde şıddetli 
top ateşi, asilerin caniyane ba· 
va faaliyeti devam etmiş ve 
Madridde askeri o mtyan bir
çok yerler bombardıman edil• 
miştir. Milislerin manev . yatı 
çok yüksektir ve bu kıt'alar 
son zaptettikleri mevkileri tab· 
kim etmektedirler. 


