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17 milyon 
Müstehlik 
yaratacağız .. . -. 

- /Jaştma/ı 1 inri sayjada -

ten on yedi milyon müstehlik 
yaratmaktır. Ta ki millet baş
tanbaşa muasır hayatın iycab
larına uygun bir tarzda yaş,ya
bilsin.. Köylerin manzarası de
ğişsin .. Şehirler büyüsün ve gü
zelleşsin.. Nüfusumuz refahın 

vereceği kuvvetle en bereketli 
derecesini bulabilsin... Geniş 

topraklarımız az zamanda ya
ratıcı bir nüfus kesafetiyle 
dolsun ... 

işte ideal dava ... 
Bu kadar muazzam bir ya

pıyı idare eden şefler elbette 
ki sanayileşmeyi dar bir mef
hum olarak ele almış değiller· 
dir. Sanayileşmemiz ziraatımıza 
büyük inkişaf sahaları hazırla
mak içindir. Köylüyü hakika
ten bir varlık sahibi yapmak, 
asırlardan beri tanımadığı bir 
refaha kavuşturmak içindir. 
Sanayileşme ziraatımıza içerde 
büıük bir istihlak pazarı hazır· 
lamıştır. Şimdi bu pazarın kuv
vet bulmasını, genişlemesini, 

teşkilatlanmasını istiyoruz. Zira 
böylece endüstrimize bayatı 

ucuzlatmak imkanlarım verebi· 
leceğiz. Müstahsilin gelirini, is· 
tihlik kabiliyetini arttıracağız. 

Fakat bu davanın bizim için 
bir ikinci cebhesi daha vardır. 

O da dış pazarları düşünmek 
ihtiyacıdır. Endüstrileşme ha
reketi ihracatımızın gelişmesini 

asla baltalamış değildir. Bugün 
herzamandan daha çok ihra· 
cat yapabilecek mevkideyiz. 
\'eter ki, herkesten ucuza sa· 
tabilelim. Her çeşid istibsalah
mızda dünya paritesini gözönün
de tutalım. Sun'i Hatlere geçici 
gözüyle bakmak lazımdır.Mem· 
Ieket sacayiinin inkişafı kadar 
dış pazarlardaki mevkiimizin 
kuvvet bulması da bunu iycab 
ettiriyor. Türkiyenin iktısad po
litikasında hayale yer yoktur. 
Realist başvekilimiz irşadkar 
sözleriyle bunu göstermişlerdir. 
Şu halde modern vasıtalarla 
randımanı arttırarak mümkün 
olduğu kadar az masraflı bir 
istihsal yapmak için yine teşki
latlanmaktan başka çare yok
tur. 

Başvekilin Çukurova, Mend· 
res müstahsilleriyle temasları 
gibi Bakırçay ve Gediz ovası 
müstahsilleriyle temasları da 
teşkilatlanmak lüzumunu can· 
landırmişbr. "Bir araya gelib 
beraber çalışmak kabiliyeti ol
mıyan bir millet yaşayamaz" 
sözü ölmez bir hakikatin ifade
sidir. Türk müstahsili, Türk 
köylüsü bu hakikati uoutmıya
caktır. Bakırçayın temizlen
mesi, Gediz ovasının sulanması 
için Bergama ve Menemen müs· 
tahsillerinin yapılacak tesisat 
masrafına iştiraki göze almış 
bulunmaları toplu çalışmanın 
y~ksek menfaatini eyice kav
ramış olduklarına parlak bir 
delildir. Elde en güıel malzeme 
vardır. Bu güzel malzemeyi, 
Türk müstahsilin fedakarlık 

içinde yuğrulmuş olan el eme· 
ğini israf edilmekten, heba 
olmaldan kurtaralım. ideal dava 
tahakkuk edecektir. 

Şe -vk. e 1. El i.1,ı;;i.n. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
f zmir Asker ilk Şubesi 

Reisliğinden: 

Üç ay ve daha ziyade ha
va tebdili alarak şube emrine 
girmiş ve hava tebdilleri bitmiş 
olan Topçu, Süvari, istihkam, 
Muhabere, Hava, Demiryolu, 
ışıldak, Nakliye, ölçme, Muzi
ka, sımflarma mensub eratın 
mürelteb oldul,darı kıt'alara 
sevkcdilmek üzere 21, 22, 23 
birinci teşrin günlerinde şubeye 
müracaat etmeleri ilan olunur. 

Ş~di 

Göçmen 
o er eş yor 
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Bir hafta sonra 250 hanelik göçmen 
gelecek vemuh elif yerlereyerleşece 
Kızılay, göçmenlere müşfik elini uzattı. Kendilerine 

sıcak yemek ve giyinecek veri!ınektedir 

Fuar filmi 
fzmir Fuarının açılış merasi· 

mi ile lzmirin muhtelif hayat 
ve faaliyetine aid bir filim çe
kilmişti. Filim lstanbuldan şeh· 
rimize getirilmiş, Elhamrn si· 
nemasında vali Fazlı Güleç, 
belediye reisi doktor Behçet 
Uz ve saylavlara gösterilmiştir. 
Bazı yerlerinde ufak tefek taR· 
h ihler yapılması için filim tek
rar lstanbula gönderilmiştir. 

Tashihat kısa bir zaman içinde 
Vilayetimiz dahilinde iskan- iaşeleri Kızılay kurumu tara- Busene muhacirler boş ev· yapılacak ve bir hafta sonra 

f d l · · 1 t k ·f t'l 'skaA edı' şehrimiz s inemalarında göste-ları takarrür eden kardeşleri· andan deruhde e i mıştır. ere e sı sure ı e ı n -
1 ki k ..ı·ı rı'ne derhal rilmeg· e başlanacaktır. mizden dört yüz e1li haneden iki gün içinde sıhhi muaye- ece er ve enuı e 
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mürekkeb 1.500 kişinin Nazım neleri yapıldıktan sonra 250 arazi, tohumluk ve kışlık buğ- Süreyya Orhan 
VapurJ·ıe Urla'ya g'"ldiklerini b k. . day dağıhlacakbr. . J 1 b 1 gı"l-... hane Çandarlıya ve müte a ısı h l h ·ı Bir ay izın e staıı u a haber vermiştik. Bu kardeşle- Bu suretle der a müsta sı 

de Menemen ve Torbalıya h 1. 1 • t · d"I · miş olan şehrimiz ağırceza re· r'ımı'z'ın Urla tahaffuzhanesinde a ıne geçme erı emın e 1 mış O h h · · 
sevkedilecekJerdir. 1 k isi Süreyya r an şe rımıze 

iaşe ve ibateleri temin edilmiş 0 aca tır. döoerek vazifesine başlamıştır. 
ve sıhhi muayeneleri yapıl- Bir ~.afta sonra ~a ~o~a~y~- Muhacirlere tevıi ed~lecek JJ '. ' • • • •' 

mıştır. dan Kostence yolıyle ıkıncı bır olan tarlnları köylüler ımece Bel~diy~ ~nc~.me~I .. 
iskan memurları tarafından kafile gelecektir. Bunların iaşe usu!ile sürmektedirler. Bu mu- Beledıye daımı e.ncumenı dun 

hepsi iyi bir şekilde yerleşti· ve ibateleri ile iskanları için hacirlere iskan ed~lmek ü1~re 1 öğl,eden sonra ~eıs Dr. Behçet 
rilmiş ve hayvanlarına da ot lazımgelen tedbirler de şimdi· gelecek yıl evler ınşa edıle- Uz ~n başkanlıgında toplanmış 

· d'I · · M h · 1 • d ı t cektir ve 1cabeden kararları almıştır. temın e ı mıştır. u acır erın en a ınmış ır. • •••••••••••••••••••••••••••• .. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Sondaj yapıldı, inşaata başı azkalsın kopacaktı 
bu hafta başlanacaktır Şimdi bu hadis~ 
Kültürparkta inşa edilecek 

olan paraşut kulesi temel son
dajına başlanmıştır. Avrupanın 
muhtelif yerlerinde ve bilhassa 
Rusyada paraşutla atlama mü
him bir spor sayılmaktadır. 

Türkiyemizde bu işi spor ha
line getirmeği ve gençler ara-
sında yaymağı Türk hava 
kurumu yapacaktır. Genç
lerimizin Türkkuşunda kısa 
bir zamanda gösterdikleri 
muvaffakıyet paraşut k!!llanma 
sporunun da gençlerimiz ara· 
sında derhal taammüm edece· 
ğine hiç şübhe bırakmamak· 
tadır. 

Paraşut kulesi 45 metre irti· 
faında olacaktır. Bu irtifadan 
paraşutle atlıyacak olanların 
yukarıya kolayca çıkmaları için 

Yangın 
Palancılar çarşısında Ah-

med oğlu Seferin su ısıt
mak üzere arsada ateş yaktığı 
sırada kıvılcımlardan yamba
şmdaki kutular ateş almış ve 
yangın çıkmış ise de etrafa 
sirayetine meydan verilmeden 
söndürülmüştür. 

Çakı ,akası 
lkiçeşmelikte Dalyan soka

ğında Abdullah oğlu l O yaşın
da Namık, Yusuf oğlu Zekiyi 
çakı ile sol bacağından ve elin
den yaraladığından tutulmuştur. 

orta yerinde asansör ve etra· 
fında da merdiven bulunacaktır. 

Paraşut kulesinin temelinden 
genişliği dokuz buçuk metredir. 
Yukarıya doğru çıkıldıkça kule 
hacmen daralmaktadır. Muka· 
veleye göre inşaatın 3 ikinci 
Kanunda bitirilmesi lazım ge· 
liyordu. Faknt temel sondajında 
vukubulan teahhür dolayasil"! 
biraz geçikecektir. 

Temel sondajı için merkezden 
mİffi<lr Bedri Tomay ile Alman 
müt:obassıs Algrand şehrimize 
gönderilmişlerdir. Mimar ve 
Mütabassıs temele kazık çak
hrma suretile sondaj ameliye
sine devam ediyorlar. iki gün 
içinde temele sekiz metre uzun· 
luğunda kazık çaktırılmıştır. 
Sondaj bitince inşaata başla
nacaldır 

Hırsızlık 

Kemeralh caddesinde Niyazi 

kızı Nevvar kütüphaneden ki

tab alırken yanına sokulan 10 
yaşında Bekir ve arkadaşı 

Kemal kıl'.ın iki lira parasını 
çaldıklarından yakalanmışlardır. 

Yari lamak 
Tepecikte kağıthane cadde

sinde Hilmi oğlu 17 yaşında 
Mehmed, Bahtiyar oğlu on dört 
yaşında Hilmiyi çakı ile sağ 

bacağından yaraladığından za· 
bıtaca tutulmuştur. 

EL HAMRA TELEFON 
2573 
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BugUn 

Bütün hayatınızda gülme
diğiniz kadar güleceksiniz. 

Zira, gülmek kasırgası, 
kahkaha tufanı gibi keli
melerin bile ifadeye kafi 
j!"elmediği müstesna bir şa-
heser olan ve dünya komik 
filimleri arasın da birinciliği 
kazanan, 

,._ 

LoREL ve HARDi HİNDİST ANDA 
(!j _ Filminde, bütün cihan si-

f', ~ nema severlerinin pek haklı 

' , ~ \ · bu iki meşhur komik tatlı 
- ~ fi 'V JI ' bir Ingiliz şivesile Türkçe 

c. \ rr: "§ı1 konuşarak harikalar yarata-

. . . . . . . ; .,. ·1" 

aksetmiştir - Suçlu 
Şakanın sonu berbaddır der

ler. Çok doğrudur. Netekim 
geçfnlerde Mezarhkbaşında şa
ka yüzünden bir hadis& olmuş; 
onyedi yaşında Hüseyin adında 
bir delikanlı ustura ile ense
sinden kesilmişti. Bir tali eseri 
o!arak zavallının boynu kop
maktan kurtarılmıştır. 

Fecaatle neticelenen ve ni
hayet mahkemeye kadar ak
seden bu hadiseyi şurada an· 
latalım: 

M~zarlıkbaşında berber Me
cid adında bir aclam vardır. 
Yaşı altmış beşe yakın olduğu 
halde içkiye fazla meraklıdır. 

Bu itibarla herkes şakalaşır. 

Fakat hadise günü yapılan şaka 
hadden aşırı olduğu için ber· 
ber Mecid çok öfkelenmiş ve 
başma üşüşen bazı kimselerin: 

- Hütttt .• 
- Yufff kampanacı ... 
Gibi sözlerine tahammül 

edemiyerek, dükkanından al
dığı usturayı o sırada oradan 
geçmekte olan aıçı çırağı Hü
seynin ensesine şiddetle yapış
tırmış ve zavallımn ensesinde 
büyük bir yara lekesi kalma
sına sebebiyet vermiştir. 

işte berber Mecidi mahke
m~ye sevkeden sebeb de bu 
olmuştur. 

mahkemeye 
Mecidin ifadesi 
Suçlu 

Sıdar'ın 

yor ki: 

Mecid, hakim Halim 
sorgusuna karşı di-

- Şeriatın kesdiği parmak 
acımaz.. Ogiın bana çok 
hakar~t yapıldı. suratıma çürük 
domatlar atıldı. Üstüae tuz 
biber olarak ağza alınmıyacak 
küfürlere maruz kaldım. Türlü 
türlü laflarla şerefim ve hay
siyetim kırıldı. Bu vaziyet kar· 
şısında li endimi tutamadım. Ve 
istemiyerek bu hadiseyi yap
tım. Fakat sizden bir ricam 
var. Malum ya, burast ada
let kapısıdır. Nasıl ki, ben, 
meseleyi nasıl anlatıyorsam, 

müşteki de, şahidler de 
hakikati bütün çıplakhğile 

anlatmalıdırlar. O vakit kaba
hatın vuranda mı, vurulanda 
mı olduğu anlaşılzcaktır. 

Şahidler dinlendi. Hepsi de 
suçlu Mecidin, hergün, herkes 
tarafından bu yolda alaya ma· 
ruz kaldığını ve fakat müşteki 
tarafından bir fena söz sarfe
dildiğini duymadıklarını söy· 
lediler. 

Şabidlerden birisi Muğlada 
olduğu için oraya talimat yazı · 
lacak ve gelecek celsede maz .. 
nunun gösterdiği müdafaa şa· 
hidleri dinlendikten sonra, ha
kim kararını verecektir. ____________ ,.. ............ Hl.~91mıı------------~ 

ispanyadaki 
alacaklarımız 

Öğrendiğimize göre ihracat
çılarımızın ispanyada bulunan 
alacaklarına dair kararname 
ali tasdika arzedilmiştir. Bu 
kararname ile ispanyada satı-
lıp bedeli alınmamış olan ihraç 
mallarımızın tutarı ile Madrit 
hükümeti tarafından vazıyet 
edilmiş olan yumurtalarımız ve 
akibeti meçhul bir talnm ih
raç mallarının bedeli mecmuu
na aid alacaklar halledilmiş 
olacaktır. Bu alacağın mecmuu 
800,000 lira kadardır. 

ihracatçılar usulen bunun 
yüzde seksenini malın sevkin
de bankalardan avans olarak 
almışlardır. Fakat bittabi ban
kalara lcarşı borç u ve faizle 
bağlı kalmışlardır. Malın yüzde 
yirmi bedeli de alınmamış bu-
lunduğu S?ibi memlekete mal 

Adliyede 
Bir kadın baylldı 

Dün adliyede bir bayılma 
hadisesi oldu. Birinci istintak 
dairesinde bir iş hakkında şa

hid sıfatile ifade veren, Değir· 
mendağı eski muhtarı Şerafed
dinin eşi bayan Nuriye ansızın 
bayılarak ifadesini tamamlaya
mamzştır. 

Nuriye, koridora çıkarılmış 
ve :;ere yatırılarak başına su 
dökülm~k suretile ayıltılmışhr. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
bedelinin tamamı girmemiştir. 
Fakat bir taraftan da ispanya 
idhalatmdan mütevellid merkez 
bankamızda gene mecmuu 
800.000 lira kadar tutan bloke 
ispanya parası vardır. 

Maamafih İspanyanın mukad· 
deratı hangi hüküml.!tin elinde 
bulunursa bulunsun eski hükü
metin vecaibinin de tanınacağı 
abiti görülmektedir. 
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Başvekil .... _ 
lzmirden ayrıldı 

.... Baştarn/ı ı inci salıi/ede -

tasyonunda vali Fazlı Güleç, 
Orgeneral lzıeddin Çalışlar, 
Korgeneral Mustafa Muğlalı, 
Müstahkem mevki komutanı 

Burhaneddin, general Rasian 
ve general Refü ile şehrimizde 
bulunmakta olan saylavlardan 
Haydar Rüştü, H cim Mu
hiddin, doktor Hulusi, Ali 
Rıza, belediye reisi doktor 
Behçet Uz, Emniyet mü
dürü Salaheddin Arslan Kor~ud 
gazeteciler ve diğer bazı zevat 
taraflarından uğurlanmışlardır. 

Sayın Başbakan teşyi merasimi 
yapılmamasını kat'i surette 
emir buyurmuş olduklcuı için 
resmi teşyi merasimi yapılma· 

mıştır. 

Tam saat 8,25 de beraber
lerinde vali Fazlı Güleç, Or
general lzzeddin Çalışlar ve 
Belediye reisi Dr. Behçet Uz 
oldukları halde Basmane istas
yonuna geldiler ve istasyon 
önünü doldurmakta bulunan 
vatandaşlar tarafından şiddetle 

alkışlanmışlardır. 

Başbakanımıza belediye ta· 
rafından 936 lzmir fuarının 
mükemmel bir albümü ve fuar 
hakkında bir de rapor takdim 
edilmiştir. Sayın Başvekilimiıi 
hamil tren tam sekiz otuzda 
hareket etmiştir. ismet lnöoü 
müstakbelioi beşüş çehreJerile 
selamlamışlardır. Başvekilimiz 

Manisada ve Balıkesirde birkaç 
saat kadar kalarak orada da 
müstahsillerin derdlerini dinliye· 
cekler ve Balıkesir Eskişehir yo· 
luyle Ankaraya gideceklerdir. 

Manisa, 20 ( Yeni Asır ) -
Başvekil refakatlerindeki :ıe· 
vatla şehrimizi şereflendirdiler· 
Hararetle karşılandılar. Ken· 
dilerile bir basbihal yapılmıştır. 

••• 
Yeni 

Sanayi projesi 
Sanayimizi teşkilatlandırmak 

için yeni bir sanayi teşki lat 
kanunu projesi hazırlanıyor. 

Her sar.ayi mmtaka veya 
kazadaki mües:<eseler mahalli 
sanayi birlikleri kuracaklardır. 

Bu birlikler her yerde değil, 
sanayi müesseselerinin müte· 
kasif olduğu muhitlerde ola
caktır. Mahalli birlikler her 
viJayet merkezinde bulunacak 
federasyonlara bağlı olacaktır. 
Federasyonların mahalli birlik· 
lerin reislerinden mürekkeb bir 
heyeti olacakhr. Valilere iste
dikleri zaman sınai federasyon" 
lara riyaset hakkı ve icabında bir 
federasyonun mesaisini muvak· 
katen durdurmak salahiyeti 
verilmektedir.Türkiye muayyen 
sanayi mmtakalarına ayrılacak .. 
tır. Bu mıntakalar esasen it 
kanununun tatbikatile kendili• 
ğinden teşekkül etmektedir. 
Muhtelif vilayet!erden mürek" 
kep olacak olan bu mıntaka" 
larda konfederasyonlar bulu .. 
nacaktır. Bu iş verenler kon• 
federasyonlannın meclisi fcde· 
rasyonların reislerinden nıU• 
rekkep olacaktır. 

Muayyen zamanlarda Ankarıt 
yüksek sanayi konseyi topla" 
nacaktır. Konsey bizzat lktısad 
vekilinin riyaseti altında te" 
şekkül edecektir. Konseyin toı" 
bii azaları konfederasyon!•' 
reisleri olacaktır. . 
Şu teşkilata göre milli sanat• 

birliği de bir konfoderasyofl 
merkezi haline gelecektir. 

G zinoda 
• O' Kemeraltmda Taflan gazıll 

sunda sarhoş olan Hüsnü oğlıJ 
Sami, kadınlara söz atmak "e 
rakı şişelerini yere vurmak s~: 
retile suç işlediğinden tutu 
muştur. 
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Ha. Vekilimiz ir öğlie 
• • ziyafet· vermış ır. 

Ankara, 29 (A.A) - Afgan 
harbiye nazırı Altes Şah Mah
ınuci Han bugün öğleden sonra 
Büyük Millet Meclısine giderek 
başkan Abdülhalik Rendayı 
ziyaret eylemiştir. Büyük Mil· 
1et Meclisi ceisi muhterem mi
safire iadeyi ziyarette bulun
nıuştur. 

Ankara, 19 (A.A) - Bu sa
bah şehrimize gelmiş olan Af
gan harbiye nazırı Altes Şah 
Mahmud Han ikametlerine 
tahsis edilen Ankarapalasta 
kısa bir istirahati müteakip 
6ğleden önce refakatinde Af
gan büyük erkanı harbiye reisi 
bulunduğu halde Milli müdafaa 
'!_ekaletinde general Kazım 
Ozalpı ve Hariciye vekaletin
de Doktor Tevfik Rüştü Arası 
ziyaret etmiştir. 

Bu ziyaretleri esnasında Al
tes Vezire Afgan büyük elçisi 
de refakat eylemekte idi. 

Milli müdafaa vekaletini zi
Yaretleri esnasında başta bir 
bando muzika bulunan bir kıt'a 
•sker muhterem misafirlere 
tesnıi selam ifa etmiştir. 

Milli müdafaa bakanı Kazım 
Özalp ile Hariciye bakanı Tev
fik Rüştü Aras Ankarapalasa 
giderek Altese iadei ziyarette 
bulunmuşlardır. 

Ankara, 19 (A.A) · - Hari
ciye vekili doktor Tevfik Rüştü 
Aras tarafından bugün hariciye 

köşkünde Altes Şah Mahmud 
Han şerefine bir öğle ziyafeti 
•erilmiştir. 

ve dış işleri bakanlıkları ileri 
gelenleri tarafından selamlan· 
mışlardır. 

Mareşal Şah Mahmud Han 
trt.ndcn inerken bir askeri 
kıt'a selam resmini ifa eylemiş, 
muzika Afgan ve Türk milli 
marşlarını çalmıştır. 

Altes Şalı Malımud Han 

istasyonun iç ve dışmda top~ 
lanmış olan halk kardeş Afgan 
ordusunun büyük şefini içten 
sevgi ile alkışlamı ~lardır. 

Aites Şah Mahmud Han'ın 
Ankarayı ziyaretleri münase-

betiyle şehrin başlıca caddeleri 
Afgan Türk bayraklariyle 
süslenmiş bulunmaktadır. 

Türkiyenin 
•••••••••••••••••••••••• 

Bu akpm da milli müdafaa 
bakam general Kazım Özalp 

llıubterem -misafir şerefine ~n=-· ........ _.-~~~ ....... --ı~..,,sizdir 
karapalasta büyük bir ziyafet 

- Baştma/ı ı ina sayfada -
~ermiştir. Ziyafeti çok samimi hududlarına kadar Alman ha· 
hir hava • içinde geçen bir su-
\'are takibetmiştir. 

Ankara, 19 (A.A) - Afgan 
harhiye bakanı Mareşal Şah 
Mahmud Han refakatinde Af
R'ao genel kurmay başkanı ol· 

duğu halde bu sabah Anadolu 
ekspresiyle şehrimize gelmiştir. 

Muhterem misafir Afgan 

kimiyetini hissettirmek istiyen 
eski Cermen hülyasına yeniden 
kapılacaklarmış .•• 

Mussolini, lngiltereyi uysal-

lığa mecbur etmek için Akde
nizde Almanyanın huzuruna 
güvenmekte imiş ..• 

Humanite diyor ki : "Faşist 
siyasetinin maddi olan gayesi 

ise merkezi Avrupaya el at
maktır .•. Her halde, kont Cia-

l'ürk milli renkleriyle süslen· 
tniş olan istasyonda milli mü
~afaa bakanı general Kazım 
Ôıalp, Dış işleri bakanı Tev- nonun seyahati birçok siyasi 
f'k R tesirler yapacaktır.,, 
•
1 üştü Aras, genel kurmay 
ık· ınci başkanı general Asım 
~Ündüz, Ankara valisi Nevzad 
andoğan, dış işleri bakanlığı 

ienel sekreteri Numan Mene· 
kencioğlu, Milli mildafaa ha· 
li anlığı kara tüm general Is mail 
•kkı Erdemer, Milli müdafaa 

Tarih, Dil, Coğrafya 
fahUUesl 

Ankara 19 ( A.A) - Tarih, 
Dil, Coğrafya fakültesinde ikin
ci ders yılı tedrisatına 2 T eş
rinisani 936 Pazartesi günü 
başlanacaktır. 

(Jl 

1 TA YY fl~RE Sineması 
T E L E F O N a1s1 

Büyük Rus edibi Leon Tolistoy'un şaheser romanından 
iktibas edilen ve ANNA STEN ile FREDRIC 

MARCH gibi dünyanın sevdiği iki büyük 
yıldız tarafından yaratılmış olan 

ISLA V iHTiRASI 
Banştanbaşa heyecan dolu bir mevzu, çok derin ve 

çok kuvvetli bir aşkın romanı 

Ayrıca : Grand Otel ( iki kısımlık büyük komedi J 
Paramund dünya havadisleri filmi 

Her .. SEANS SAA TLERI 
ıar g"'guln . 3,15 - 5,15 - 7,15 - 9,15 Cumartesi ve pa· 

un erı 1,15 de başlar. 
FIATLER: 30 - 40 - 50 kuruflur. 

at örü 
Almanya satın alıcı sıfatiyle dünya 
piyasaları · a çe i mek niyetinde 

-

u vel 
iki günde 13 nutuk 

söyliyece 
Vas"ngton, 2, (Hus si) -

Cumhur reisi Roosevelt yenı bir 

Do .. rt senelik ekonomı· planı bu neticeye varacak seçim propaganda seyahati için 
Vaşingtondan hareket etmiştir. 

Berlin, 20 (Hususi) - Ver- ı · dört senelik ekonomi p!iinımn 
teugarden'deld malikanesinde tatbikini idare etmek üzere gc- ...,,......-
istirahat etmekte olan Hitler neral Göringc Hitler tarafından 
Pıiisya başvekili general Gö· verilen yeni vazifeyi kaydeden 
ringi, Nürenberg Nazi kongre- Fransız mebafili Autarchie 
sinde esasları Führer tarafın- ( kendi kendine kifayet ) siya-
dan ilan edilmiş olan yeni dört setınin Almanyada meydana 
senelik ekonomi planının tatbiki çıkardığı aşılmaz güçlükler ha-
için baş amir tayin eden bir sebile Almanya için artık ayni 
emirname imza etmiştir. Bu yolda devamdan başka çare 
planın gayesi Almanyayı şim- kalmadığ1nı müşahede ediyor· 
dilik ecnebi memleketlerden lar. ilk maddeleri memleket 
idhal edilen ilk maddelerin dahilinde yetiştirmek için şim-
Almanyada istihsali suretiJe diye kadar Almanya~a büyük 
tamamen istiklale kavuştur- gayret sarfedilmiş ve mayi 
maktır. Almanya bu sahada mahrukat, kauçuk ve kumaşlar 
ilk adımlar atarak kendi sana· itibarile bazı neticeler alınmış-
yi vasıtasile sun'i benzin imal tır. Mesela kumaşlarda kulla· 
etmekte ve bunu milli mahru* nılan yün ve pamuğa sun'i bazı 
kat olarak kullanmaktadır. elyaf karıştırılmaktadır.Bu sun'i 

Bununla beraber Almanya ilk maddelerin istihsali şübhe-
hala, mamul madde ihrac ede· siz çok bahalıya malolmakta 
bilmek için ecnebi iJk madde- ve muazzam sermayelerin bu 
lerinin idbali zaruretinde bu- işe kapatılmasını zaruri kıl-
lunmaktadır. Yeni tatbik edi· Ekonomi baş fımüi Oötitıg maktadır. Bugüne kadar Al-

f ık dd 1 Ruzvelt intihabat miicadeltsmde Jecek ekonomik ormül İse işte general Göring'in tatbikine manya i ma e satın a ıp 
evelkisinin aksi olacaktır. Ü- memur edildiği tedbirler, Nazi mamul madde satan bir mem- Yeni fogiltere ve Massochusset 
çüncü imparatorluk satın alıcı Almanyayı dört sene içinde Jeketti. Ecnebi piyasalarından devletlerinin birçok şehirlerinde 
sıfatiyle dünya piyasalarından ekonomik bakımdan tamamiyle alıcı olarak çekildiği takdirde söz alacaktır. lki gün sürecek 
çekilmek niyetindedir. Bunun kendi kendine yeter ( autar· Almanya satıcı olarak ta ora- olan bu seyahat esnasında 
neticesi olarak Alman ihraca- chique)bir vaziyete getirecektiı. daki mevkiini kaybetmeğe Cumhur reisi 13 nutuk söyliye-
tı da ayni şekilde daralacaictır. Paris 20 ( Hususi ) - Yeni mahkumdur. cektir. ..................... Cih·;~····ı;~·;;ş~ .... TÇiri .......................... H~b~b·~·;gi~;···t;;ht;··dö~~~-~ki~·;·~·i?. 

· Ruzvelt Vaşington' da 
bir kon~re toplıyacak 

Bir proje hazırlandı, bütün 
devletler davet edileceklerdir 

Ametikada asaı•işin. zarif mulıa/ızlan 
KADIN POLiSLER 

Istanbul, 20 (Yeni Asır) -
Röyter, Unit~d Pres'ten aldığı 
kaydiyle şu haberi veriyor: 

Beyaz saray mehafili Ame
rika Cumhur reisi Ruzvelt'in 

dünya sulhu hakkında bir proje 
hazırladığını tekzib etmemiş-

Macar - ltalyan 
dostluğu 

Roma, 20 ( Ö.R ) - Macar 
Başvekili, Mussoliniye bir tel-

graf çekerek Macaristanın 
dostluğunu bildirmiş ve Duçe 
ayni şekilde mukabele etmiştir. 

Veil Almanyada 
Dantzig, 20 ( Ö.R ) - Ser· 

best şehrin sabık Alman milli 
partisi reisi Weil Almanyaya 
hareket etmiştir. Nazi partisine 
iltihak ettiii zannediliyor. 

Jerdır.Bu haber ilk defa Şikago 
Tribünde çıktığı zaman dışiş· 
leri bakanı bundan malfımattar 
olmadığım söylemiş; falrnt reis 
Ruzvclt'in hariciye müşaviri 

Şikago Tribün'ün haberini 
teyid edecek şekilde beyanatta 
bulunmuştur, 

Bu hususta alınan son ha
berler şu merkezdedir: 

Ruzvelt, Şubat ayı içinde 
dünya barışı için hazırladığı 
projeyi teksir ederek birer 

nüshasını bütün devletlere ve
recektir, Vaşingtonda toplan
ması tasavvur edilen bu kon
feransa lngiliz kralı sekizinci 
Edvard'ın riyaset etmesi iltimas 
edilecek ve Milletler cemiye
tine dahil olmıyan devletler de 
davetli bu?unacaklır. 

Devlet reislerini Amerikaya 
getirmek üzere Amerika hü· 

kümeti, harb gemilerini alaka· 
dar memleketlere gönderecek· 
tir. Dünya barış kongresi hak· 
kında lsveç Kralının da bir 
proje hazırlamakta old\Jğu ha· 
ber verilmekte::dir. 

Alman yada 
fJJUdhiş fır uıııalar oldu 
Berfin, 19 (A.A) - Alman

yanın şimal lusımlarında fev
kalade şiddetli bir fırtına hü· 
küm sürmektedir. iki baraj yı
kılmış, birçok köyler sular 
altında kalmıştır. Berlin civa
rında rüzgarın şiddetinden 
ağaçlar devrilmiş, damlar dö· 
külmüştür. Rüzgarın sürati sa
niyede 30 metre idi. Bu fır· 
tına 1911 den beri Alman yada 
vukubulan fırtınaların en tid
detlilidir. 

ltalya buna muhalif 
olmadığını bildiriyor 

··-·-· Roma, 19 (A.A) - B. Şuş
nigin nutkunu tefsir eden si
yasi mehafil Habsburgların 

Avusturya tahtına iadeler:ne 
ltalyanm hıçbir vakıt muhale· 
fet etmemiş olduğunu hatırlat
maktadırlar. Hatta bazı meha· 
fil bu iade keyfiyetini Avustur
yanın istiklaline en büyük %a
man addediyorlar. Mamafih 
ltalya orta Avrupada şiddetli 

aksülameller yapmasından çe· 
kinerek şimdiye kadar bu iade· 
nin lehinde bu!unmamıştır. An· 
csk Avusturya Alman muahe· 
desinin akdinden ve Avustur· 
yanın yeniden silahlanmasından 
sonra burada Avusturyanın di
lediği rejimi intihabata serbest 
olduğu ve diğer devletlerin 
müdahaleye hahları olmadığı 
kanaati hakimdir. 

Prag ] 9 (A.A) - Salahiyet
tar mehafil Şuşnig'in söylemiş 

olduğu nutkun Avusturya nok
tai nazarından nazari bir izah 
ve tasr.h olduğu mütaleasında· 
dır. Bu mehafil Avusturya baş· 
bakanının umumi mahiy~tte 

sözler söylemiş olduğunu 

kaydetmektedirler. Başbakan 
Habsburg hanedanının Avus
turyada tekrar saltanat maka· 
mına getirilmesinin tamamiyle 
dahili bir mesele o:duğunu söy
lemiştir. 

Şuşm{! Aı,11sıwya ŞansötJesı 

Çekoslovak noktai nazarı 

buna tamamiyJe muarızdır. Fa· 
kat her dürlü ihtilafların önüne 
geçilmek hususunda Şuşnig'in 
bir devlet adamı sıfatiy~e haiz 
olduğu meziyetler ve itidale 
güvenHmektedir. 

•• e •G 

Bir Rus generali 1 Samsunda 
Cumhuriyet bayramı 

şenliklerinde Ankarada 
bulunacak 

Ankara ] 9 (A.A) - Aldığı· 

mız malfımata göre dost kom· 
şumuz Sovyet Rusyanın Asso 

Aeyhim kurumu başkanı gene
ral Eidemann Türk hava kuru· 
munun misafiri olarak Cumhu· 
riyet bayramını Ankarada ge· 
çirmesi için yapılan daveti ka
bul etmiştir. 

General refakatinde bazı ar· 
kadaşları olduğu halde bu ayın 
24 üncü R'Ünü lstanbula ve er
tesi günü de Ankaray& gele· 
cektir. 

Beş yıllık 
kalkınnıa planı 

Snmsun 19 ( A.A ) - Sam· 
sun köylerinin beş yıllık kal· 
kmma progr:ımım tesbit iQin 

bütün köy heyetleri büyük si· 
nemada toplanmışl:u ve beşyü-
7Ü geçen bu köy mümessilleri· 

ne çalışma tarzları halckında 

bir söylev verildik~en sonra 
beş grub halinde çalışan büro· 
farda programlar hazırlanmağa 
başlanmıştır. Programlarda ba
yındırlık, kültür, sağlık, tanm 
işleri için önemli maddeler 
vardır • 
• 



Siııhlfe-4 YEl'ti ASIR eı Teşrlnle"'eı ıga~ 

Hangisi doğru söylüyor K.Antantla Balkan Antantı 
Hükümetçiler Ovyedo muhasarasını Rusyadan sonra ,en büyük askeri 

sıklaştırdıklarını söylüyorlar.. kuvveti teşkil etmektedirler ... 
Bir asi kolun ric'at yolu kesilmiş .. Asiler ise Ovyedo 
har hını ke -rıdilerinin kazandıklarını iddia ediyorlar 
Paris, 20 (Hususi)-Ovyedo

dan hükümet kanalıyle bildi
rildiğine göre sadık kuvvetler 
şehir etrafında muhasara hattını 
yeniden daraltmışlar ve sevkül· 
ceyş mevzilerini muhafaza ey· 
!emişlerdir. Maden ameleleri 
bu vaziyetten istifade ederek 
mahsur asilerin imdadına gel
mekte olan a~i kolunun şehir
deki albay Aranda kuvvetleri 
arasına sızmaması için taarruza 
ıreçmişlerdir. Bu suretle iki 
ateş arasında kalan bu kolun 
ric'at hattı kesilmiştir. 

Burgos, 20 (A.A) - Havas 
Ajansı muhabirinden: 

Albay Barronun kumandası 
altında Nasyonalist kuvvetler 
Cumhuriyet hücum kıtaatı ile 
şiddetli ve fakat kısa bir mu· 
harebeden sonra Madride 37 
kilometre mesafede bulunan 
lllescas mevkiine girmişlerdir. 
Hükümet kuvvetleri 200 zayiat 
vermişlerdir. Hükümet kuvvet
lerinin ric' atı intizam dahilinde 
cereyan etmiştir. Illescas birgün 
evvel tahliye edilmiş idi. 

Rasyonalistler lllescasa gir· 
dikten sonra hükümetin üç mo· 
törlü 4 tayyaresi şehrin üze
rinde uçmuştur. Asilerin avcı 
tayyareleri bunu haber almış
lar ve bunlardan ikisini düşür· 
müşlerdir. 

Bundan başka Albay Mon
saterfonun süvarileri Toledo
dan Madride giden yol üze
rinde ilerlemektedir. Bu süva• 
riler daha şimdiden Aranjuez'e 
14 kilometre mesafede bulun
maktadırlar. 

Paris, 19 (A.A) - Corogne 
radyosu tarafından neşredilen 
haberlere göre, Kızıl manen 
amelesi Oviedo önünde dört 
bin ölü vermişlerdir. Bundan 
başka amele harb meydanında 
binlerce tüfenk, yüzlerce mit
ralyöz ve top ve tank bırak
mıştır. 

o~yedo lıaı abe halindedir 
getirmişlerdir. Asturies maden ı duğu bir toplantısında söz alan 
amelesi ihata hareketini itmam Sovyet konsolosu bu barbın 
etmişler ve imdad kıta'1tı kuv- başarılması için büyük bir di-
vei külliyesinin Oviedoya gir- siplin ve mükemmel bir teşki-
mesine mani olmak için asile- !at yapılması lazımgeldiğini 
rin dumdar kuvvetlerine karşı söylemiştir. Sovyet konsolosu 
şiddetli bir taarruza geçmişler· şu sözleri ilave etmiştir: 
dir. Faşist devletlerin asilere 

yaptıkları yardımlar barbın de
vam etmesine sebeb olacaktır. 
1 

Çek ordusu albaylarından Moravek'in eseri 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Parls (Hususi) - Yugoslavya ve Romanya ise şarki Akdenize hakimdirler. 
(Muhabirımizin mekflıbu) Balkan ve Tuna karakollarıdır. Karadeniz, Hazer denizi, Kızıl 

Çek ordusu albaylarından ve Bu iki devlet yalnız başına ve deniz ve Hind okyanusu ara-
Prag harb akademisi profesörü Çekoslovakyanın yardımı ol- sındaki kıt'a parçasında Hind 
Emanuel Moravek tarafından maksızın Tunayı koruyamazlar, okyanusunun ve Hindistanın ön 
"Garbi Avrupa için Çekoslo- zira askeri ve coğrafi bakı- kapısı olan Balkan antantı ok-
vakyanın askeri ehemmiyeti,. 
başlığı altında çıkarılan kitab 
burada çok tesir yapmıştır. Bu 
kitabın umumi neticeleri şöyle
ce hulasa edilebit:r : 

Küçük antantın Çekodovak
ya, Romanya ve Yugosb\yadan 
teşekkül eder.Satıh mesalıası701l 
bin kiJometre ve nüfusu 50 
milyondur. Bir kütle olarak 
küçük itilaf Avrupada Rusya 
ve Almanya dan sonra. lngilte-

1 re, Fransa ve ltalyadan evvel 
gelen mühim bir askeri unsur
dur. Ordusu lngiliz, Fransız, 
ltalyan ordularına muadildir. 
Aşağı yukarı eski Avusturya· 
Macar imparatorluğuna tekabül 
eder. Fakat bıınu teşkil eden 
cevletler daha mütecanıs ol
duğu için askeri kuvvetleri de 
daha yükdektir. Sulh halinde 
küçük antant ordusu 60 fırka 
piyade ve süvariden terekkub 
eder ki Rusya ve Almanyadan 
sonra Avrupanın en büyük as
keri kuvvetidir 

KARADENiZ VE 
ADRIY ATiKTE 

~ m '.,. 

Ronıan)'a 

mından Balkanlara mensubdur
lar. Ancak Çekoslovakya sa
yesindedir ki merkezi Avru· 
pada ağır basan bir amil ol
muşlardır. 

* . ,. 
BALKAN ANTANTININ 

55 MiL YON NÜFUSU VAR
DIR. 

32 milyonu Küçük Antant ile 
müşterektir. Arazisi 1,300,000 
kilometre murabbaıdır ve bunun 
da 450 bini küçük antantla müş
terektir. Askeri bakımdan Bal
kan antantı Akdeniz ve Kara· 
deniz kıyılarında 80 fırkaya 
maliktir. 45 i küçuk antantla 
müşterek olan bu fırkaların 
60 dan fazlası Avrupa arazi
sindedir. Balkan antantile bir
likte küçük antant Tuna vadi
sinin, balkanların ve boğazların 
emniyetini tekeffül eder. Çe
koslovakya merkezi Avrupada, 
Türkiye ve Yunanistan da ya· 
kın şarktaki en faal unsurlardır. 

YAKIN ŞARK 
KAPILARINDA 

• l 

askerleri 
yanusa yol veren büyük geçit• 
tir. Küçük antant da buna 
bahçe duvarıdır, ki kapısı Çe· 
koslovakyadır. Kapıyı 'ZOrlıyan 
geçide ve geçitden okyanusa 
yol bulabilir. iki antant bir
den Avrupa - Asya yoluna 
üçte iki boyunca hakimdirler. 
Bu yolun 500 kilometrelik şi· 
mali garbi kavsi Almanyada: 
(2500) kilomttrelik orta kavsı 
iki Antantın elinde, 1000 kilo· 
metrelik cenubu şarki kısmı 
lngilterededir. iki Antantın bu 
yol üzerinde biikimiyeti tab~i 
tedafüidir. iki Antantı teşkıl 
eden yedi sekiz milletin, 75 
milyon nüfuslarına rağmen, 
tecavüz maksadları • olmasına 
ihtimal yoktur. işte bunun iç~n: 
dir ki bugünkü Avrupada ıkı 
antant büyük bir nizam kuv· 
veti v~ esaslı bir müvazene 
unsurudur. iki antant Avrupa
Asya yolu üzerinde tazyike 
maruz kalırsa, yalnız Avrupa 
hududları değişmekle kalmaz, 
dünyanın yeni bir taksimiyle 
karşılaşmış oluruz. 
maı:ıimi..----=m:sll 

Kiralık hane 
Oviedoda hemen hemen bü

tün resmi daireler yıkılmış ve· 
ya hasara uğramıştır. Nasyo
nalist kuvvetlerden takriben 
üçyüz kişi öldüğü aöylenmek
tedir. 

Albay Aranda generalliğe 
terfi etmiştir. ilk erzak kolu 
şehre vasıl olmuş bulunmak
tadır. 

Zikri geçen kuvvei külliyenin 
ric'at hattının kesilmiş ve çün
kü iki ateş arasında ka mış 
olduğu rivayet edilmektedir. 

Girullos civarında hükümet· 
çiler bazı sevkiilcen mevzileri 
ele geçirmi~'er, asileri ağır za
yiata uğratmışlardır. 

o:u~::ı~e ~~=~!!~i~ı 
sanlarına aşina bir daktilo 
aranmaktadır. Taliplerin re-

Küçük antantın bir kuvveti 
de Karadeniz ve Adriyatik 
gibi ilı.i denize dayanmasıdır. 

Bu denizlerden biri Rusyanıo, 

dı,,erı ltalyanın kontrolü altın

dadır. Bu sebebi() küçük an
tantın bu iki devlet.e müna· 
sebetleri çok ehemmiyetlidir. 
Almanya bu iki devletin kü
çük antantla ış beraberliği 

yapabileceklerim zanneder. 
Sulh zamanındaki 60 fırkaları 
taarruz edecek her kuvveti kor
kutabilir. iki tarafını emniyet 
altına alan küçük antant Tuna 
vadisiı>e hakimdir. Cenevre -
Prag • Varşova askeri cebhesi 
ve ikinci derecedeki Spolato -
Sulina hattı sulh halinde 40 
ltalyan, 60 küçük antant ve 
35 Leh fırkasının muhafazası 

altındadır. Böyle bir cebheyi 
şimali garbiden gelecek hiçbir 
taarruz sarsamaz. 

Bu cebhenin merkez sıkleti 

Prag'dadır. Küçük antımtın yar
dımı olmaksızın Tuna vadisi ve 
lstanbul yolu vikaye edilemez. 
Çekoslovakya Tuna mıntaka· 
sının şimali garbiye doğru ileri 
karakoludur. 

İki antant müştereken 75 
milyon nüfus ve bir buçuk mil
yon kilometre murabbaı arazi 
ile hazeride 95 fırka temsil 
ederler. Bu grub Rusyadan 
sonra Almanyaya en ziyade 
yaklaşan kuvvetdir. iki antan
tın Asya toprağında Irak ve 
Suriyede lngiltere ve Fraıısa 
ile müşterek hududları var· 
dır. Rusya ile birlikte Kara
denize, __ I~giltern ile birlikte 

ikinci Kordonda Alman 
konsoloshanesi arkasında 

163 - 426 sayılı altı odalı bir 
hane kiralıktır. Görmek ve 

görüşmek istiyenlerin ikinci 
Kordonda 189 numaralı bay 

Madrid 19 (A.A)- Hükümet 
kuvvetleri Oviedonun etrafında 
Yeniden bir çember VL c ıda 

Barsebn, 19 (A.A) - Havas 
Ajansı bildiriyor: 

Sosyalist partis'nin Sovyet 
babrıyelilerin:n de hazır bu!un· 

, __________________ ıım:l!ı:ıımu:ıos~ 
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Blak dişlerini gıclrdatarak: Ei)cr Cava öldüyse, bu 
canavar herifi köpekler gibi boğazlıyacağım ! dedi 

Kalagan gülerek cevab verdi: 
- Hayır! Yalnız bir danesi 

kardeşimdır. D•ğeri hayatta ta· 
!isiz ve yalnız kalarak, nasılsa 
bi'Zim elimıze düştü. 

Mina yavaşca: 

- Hemşirenizi sevecegımı 
ümid ediyorum, dedi. 

Beraber sahile yürüdüler. Bu 
sırada birdenbire meydana çı

kan Blak onlara doğru ilerle
di ve ipnotize edilmiş gibi, ha
reketsiz kalarak Minaya baktı. 

Sonra Kalagaoa dönerek ba
ğırdı : 

- Mister Kalagan .. Cavanın 
takib etti~i kızı elde etmişsin. 
Lakin Cava nerede? 

• 

- Bilmiyorum .• !Vlinanın de
diğine bakılırsa onu vurmuşlar 
ve belki de artık ölmüştür. Or
manda bu genç kızı avlamak 
için dolaşan bir Çinli vardı. 
Genç kızı tehlikeden kurtar
mak maksadile buraya getir· 
:nek mecburiyetinde kaldım. 

Şimdi tekrar geriye dönerek, 
eğer ö:medi ise Cavayı kur
tarma~a çalışacağım. 

Blak yumruklarım sıkarak 

gürledi : 
- Evet biliyorum.. Lakin 

kaybedilecek bir saniyemiz bi
le yok .. Ben de seninle bera· 
her geleceğim .. Ve eğer Cava 
öldü ise, onu öldüren adamın 

1 
feranslarını bildirerek 224 
numaralı posta kutusuna mü
racaat etmeleri. 

S.4 (2-7) 2071 ,_,_ ~ 

vay haline l 
Blak'ın gözleri alev!enmiş ve 

yüzü korkunç bir şekil almıştı. 
Kalagan, kızları burada yalı>ız 
başına bırakıb bırakmamak hu· 
susunda tereddüde düşmüştü. 
Nora'ya dönerek : 

- Nora, dedi. işte bu genç 
kız, Cavanın aradığı Minadır. 
Fakat Cava şimdi belki ölmüş
tür ve belki de hapse atıl

mıştır.. Her ne olursa olsun 
çok korkuyorum. Çünkü .• 

Bu sözler üzerine Naranın 
gözleri elemle doldu. Şimdi 

hepsi su.muşlar yere bakıyor· 
!ar ve başlarına gelebilecek 
korkunç ihtimalleri düşünüyor· 
!ardı. Bu sırada San Şun'un 
kendilerini gözetlediğinden bi
haberdiler. Kalagan tekrar 
sözü açtı : 

- Sizi burada yalnı'Z bırak
mak istemiyorum .. 

Genç kız atıldı: 

- Hayır .. Hayır bid düşün
me .• Kaybedilecek vakıt yok .• 

- Lakin Minayı İyi muha· 

faza edebilecek misiniz? 
- Ona ne şüphe! Fakat 

Cava tehlükeler içinde iken, 
siz hala burada vakıt kaybe
diyorsunuz. Haydi çabuk. 

Ve sonra Minaya dönerek: 
- Gel benim güzel çocu

ğum, dedi. Biz buraya seni 
aramak için geldik ve en teh
lükeli bir anda seni bulduk. 

Minanın ellerinden tutarak 
kendine doğru çekti. 

Bu sırada Kalagan, son söz· 
!erini söylemiş bulunuyordu: 

- Ateşi söndürüp üzerini 
kumla örtünüz. Minayı arayan 
Çinli bu taraflara gelebilir. 
Meydanda hiçbir iz kalmasın .• 
Mağaraya girerek saklanınız .• 
Eminim ki sizi kimse bulamı· 
yacaktır. 

- Evet kalagan.. Dedikle
rinizi tutacağız. Siz dönünceye 
kadar, bir yere ayrılmıyacaiız. 
Fakat ah.. Çabuk olunuz ! 

Blak sab:rsızlanarak : 
- Hazır mısınız efendim ? 

Di ve sorıiıı • 

- Hazırım 1 
Blak uçuruma doğru yürü

meğe başladı. Kalagan geride 
kalanlara son bir defa baktık
tan sonra Blakı takibetti • 

San Şun hala eski yerinde 
duruyordu. Genç kızlar Kala· 
gan ve Blak gözden kaybo
luncaya kadar arkalarından me· 
rakla baktılar. 

Kalagan ve Blak koşa koşa 
uçuruır.un kenarına geldiler ve 
oradan ormana saptılar. Orma
nın içinde bir müddet sağa sola 
şaşkın bir vaziyette koştular. 
Blak sordu : 

- Mister Kalagan, Cavamn 
ne tarafta kaldığını bilmiyor 
mısın ? 

- iyi tahmin edemiyorum. 
Fakat herhalde yolu bulacağız. 
He~ burada artık lafı bir ta· 
rafa bırakarak etrafa göz ku
lak olmak lazım.. Biliyorsun ki 
ormanın ıçı Minayı arayan 
Çinlilerle doludur. Sonra üzeri 
ot ve çalılarla örtülmüş tuzak· 
!ara da dikkat etmek lazım •• 

lsmail Hakkı hanesine mü-
racaatları. 3-5 S 4 

=· ! 
Bunlardan bir danesine dUşer· 
sek öteki dünyayı boyladık 
demektir .. 

Sık ağaçlar ve insan boyıı 
otların arasından yürüyebilmek 
için bütün gayretlerini sarfede• 
rek ilerlemeğe başladılar. Çok 
acele ediyorlar ve heyecenJarı 
mütemadiyen artıyordu.. Ara 
sıra çok uzaklardan geldiği 
zannedilen garib sesler duya· 
rak kulak kabartıyorlar ve is• 
tikametlerini değiştiriyorlardı. 

Nihayet ağaçlar o kadar sıl<• 
laştı ki bir adım bile atamıya· 

cak bir hale geldiler. Elbiseleri 
param parça olmu~, ayaklarırıcl• 
derman kalm:ımıştı. Cava Cal< 
ölmedi ise, belki de şimdi tı:ı• 
yatının son dakikalarını yaŞ ı• 

h . ~· yordu. Her ne ba asına o.ıır· 

olsun, ona ulaşmak ve kurtar• 
mak lazımdı. 

Güçlükle bir kaç adım dalı• 
gidebildiler. tali onlara yardı~ 
etmişti. Önlerine geniş hır 

- Ritrnr1ı • 
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Kont Ciano M .. nihten erlıne geçti 
ltalyan hariciye nazırının ·seyahati, nüfuz mınta
kalarını kontakt yapnıaktan kurtarmak içindir 

-~~~--~-~~~~~~~~~~c:::m--~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Bu dostluk için bir aşk izdivacı değildir, deniliyor ve riyazi 
hesaplara müstenid bir izdivac olduğu söyleniyor 

Roma, 20 (Ö.R) - Kont ı 

1 

birlikte Lokarno konferansını 
Ciano Münih'e varmış ve ora· torpillemesini istiyecektir. 
d~n ltalyanın B.:rlin sefirile Paris,20(Ö.R)Debats gazctesi-
birlikte Berline hareket et· ne göre lta'yan hariciye nazırı· 
iniştir. nın seyahatinin şümul:lnü aza t· 

Paris, 20 (Ö.R) - "lntran· maf!a ~alışmak bir hata o'mak a 
sigeant., gazetesine göre !tal- beraber iki dev!et arasında iş 
Yan • Alman dostluğu bir aşk birliğinin ko!ay o!acağını da 
İıdivacı değil, bir hesab farzetmek liizııu değild!r. iki 
iıdivacıdır. Bu dostluğa mani m.::m!c'.::~ arasında hakiki men-
olan sebebler kalmamıştır. faat ayrılıkları vardır. l'a!ya 

Avusturya ile yaptığı itilafa A'maııya ile yakınlığın tehlü-
Almanya şimdilik Avusturyayı kelerini bilmemezlik edemez ve 
~!haktan vazgeçmiştir. Şu halde eline fırsat geçerse garb dev-
0Yle tahmin edilebilir ki Kont letlerile anlaşarak bunu telafi 
Ciano'nun vazifesi Avrupada etmeğe çalışacaktır. 
ltalyan ve Alman nüfuz mınta- Şimdiki seyahatin gayesi an-
kalarını birbiriyle çarpışmıya· Alman askeri şeJ feri cak günlük meseleler üzerinde 
tak şekilde tahdid etmektir. likten daha fazla bir sıklık "Phare du Havre., gazetesi iş beraberliğini kolaylaştırmak 

Paris, 20 ( Ö.R) - Fransız olan iki memleket arasındaki iki taraf arasında bir pazarlık olsa gerektir. 
Vilayet gazeteleri ltalyan Hari- anlaşmanın gürültülü bir teza· olacağını tahmin ediyor. AI- "Liberte., diyor ki: Bir çok 
c_iy~ Nazırının Berlin seyaha· hürü sayıyor. manya ltalyanın tutulganlığını tereddüdlerden, başlıyan ve 
tını ehemmiyetle tefsir ediyor· "Progres de Lyon., da bu yatıştırmağa çalışacak ve Ha- kesılen müzakerelerden, ileri 
lar. " Dep du Centre .. bu müvaziliği kaydederek mülaka- beş ilhakı ile ltalyan imparator· geri gidişlerden ve temevvüç-
hiidiseyi, aralarında bir ittifak tın bir Alman • ltalyan pat<tı luğunu tasdik edeceğini vadede- !erden sonra Italya yeniden 
muahedesi olmamakla beraber akdı derecesinde inkişaf edib cektir. Bunun mükafatı olarak adamakıllı Almanya ile müza· 
.~areketleri arasında müvazi- etmiyeceğini soruşturuyor. Almanya ltalyanın kendisiyle kere yoluna girmiştir. 
·························~····················································································································································· 

lngilterede muhalefet Biarritz kongresi ve gazeteler 

Avam kamarasının der- ·Halk cebhesi kongreden 
hal toplanmasını istiyor daha sağlam çıkacaktır 

Londra, 20 {Hususi) - Mu
halefet partisi reisi binbaşı 
Attlee başvekile bir mektub 
göndererek ispanyada müda
haleden ictinab meselesinde 
ortaya çıkan yeni vaziyetin 
ledkiki için parlamentonun 
müstacelen toplanmağa çağ
rAılınası lüzumunu bildirmiştir. 

d
.ttlee mektubunda ezcümle 
•Yor ki: 
" Parlamentonun tatilinden 

b~ri ahvalin aldığı şekil u°'u
mı efkar için bir endişe mev
zuu olmuştu. Her nekadar 
ispanya işlerine karışmamak 
1jahhüdlerinin bozulduğu kat'i d arak isbat edilmiş değilse 

e ortada kuvvetli şüpheler 
;ardır. Beynelmilel bir kon-
1.tol tesisi için yapılan tek-
1 ıfte, hami edilen devlet-
erden hala hiçbir cevab 
~elınemiştir. Londra ademi mü-
~ale anlaşmalarının ihlaline 

!,azan : Tol< Dil 

Gece yarısı olmuştu, Ahmed 
Paşanın ·· ·· k · · gozune uy u gırmı-
Yord u, arasıra kalkıyor, baş 
ucundak'ı - k d .. sogu su an ıçıyor: 

n - Ah! Ne sönmez derdmiş, 
e s .. 

İni" onrnez merakmış bu .. Diye 
6erek tekrar uzanıyordu .. 

içer·ecenin bu geç vaktinde 
•ye, Mehmed paşanın kah-

~:~• Bergamalı Hüseyin ağa 
e Mehmed ağa girdi. 

- 1. gö .. zın verilirse paşamızla 
ruşeceğim! 
Diye . d 

k Yerırı en fırlayıb kal-
an Ah d 

eteoin' ?1e.. paşaya sokuldu, 
., ı optu: 

ı devam edilmesi ise, ispanyanın Paris, 20 (Ö.R) - "Depeche ı kalmaz. Blum tecrübesinde de· 
meşru hükümetine karşı açık· de Touloise,. rrazetesi radikal vaınını isteyip istemediğini 
ca isyan halinde olanlara yar- sosyalist partisinin Biarritz söylemek o zaman memlekete 
dım temin erlecektir. Vaziyetin 
vehameti hasebile, umumi ef- kongresi arefes'nde ~:yasi vaz· aid olacaktır. 
karın vaziyete hakkile muttali iyeti şöyle tasvir edi;or:"Mem· "Dep Dauphinoise,. yeni in-
olması ve Avam kamarasına lekete sulh içinde çalışmak im- tihab halinde radikallerin mev· 
vaziyetin lüzum gösterdiği en kanının verilmesi zamanı gel- ki kaybedeceği::i, sosyalist ve 
iyi tedbirleri tedkik fırsatının miştir. Mütemadi grevler ancak komünistlerin bilakis kazana· 
verilmesi için parlamentonun sa~ ve solda anarşi taraf· caklarını tahmin ediyor. Radi-
müstacelen toplanması elzem- darlarının ışıne yarıyabilir. kal partisi ikiye ayrılarak bir 
dir. " Kongreye gelince, radikal par- kısmı sağa, bir kısmı sola ge-

Parlamento esasen 29 teşrini tisi halk cebhesini parçalamak çecektir. . 
evvelde normal surette topla· 
nacağından Ba:dvinin Atlee'nin düşüncesinde değildir. O, ni· "Popularie de Nante,. kon-
bu talebini nazarı dikkate al- zam ve kanun içinde sosyal te· greden halk cebhesinin daha 
mıyacağı sanılmaktadır. rakki tarafdarıdır. sağlam çıkacağı kanaatindedir. 

B• - ' _..,.. "Eclaireur de Nice., kongre Hariciye komisyonu re•sı 
ır vapur müzakerelerinin hararetli ola· Mistler "Petit Provf,nçal,, ga· 

Büyük bir kaza geçirdi cağını, fakat hükümeti müşkü- zetesinde halk cebbesi tecrü· 
Londra 20 (Hususi) - Cu- lata düşürmiyeceğini tahmin besinden Radikallerin bekle-

nard-Line kumpanyasının Lan· 
ediyor. caster vapuru bir Akdeniz se-

yahatinden 600 yolcu ile avdet "Telegramme ,, gazetesine 
ederken şimali lskoçya sahilin· göre halk cebhesi parçalanırsa 
de karaya oturmuştur. yeni intihaptan başka çare 

Tefrika No: t9 

- Sofu paşanın selamları 
var, elem çekmesinler diyor, 
sizi tehlükeden kurtarmak için 
vadınız üzere vereceğiniz mal 
ve nakidleri bir deftere kaydet· 
meği bana emrettiln.. Eğer 
söyler ve teslim ederseniz ken· 
diniz kurtulacaksınız. Malınız 
canınıza bedel olacak.. Derli. 

Ahmed paşa: 
- Hay hay! Yeter ki canı

mız halas ola! 
Deyib arkasındaki Samur 

kablı kırmızı havranisini attı. 

Bana divit ve kağıd ge
tirin! Dedi. 

Kahya alelacele koştu, Abdi 
ve Halil uyanmışlar, bu hale ba
kıyorlardı, elinde divit ve def· 
terle gelen kahya, defteri pa
şaya uzattı. Ahmed paşa divi
tin uzun mahfazasından bir ka· 
mış kalem çıkardı, kesilmiş 
ucunu sol baş parmağı üzerine 
koyub ucunun yarığıııı çıtlata
rak açtıktan sonra kalemi hok
kaya bandırdı, cızır, cızır kendi 
eliyle akçelerinin mikdarını 
yazdı, uzattı: 

- işte budur, benim mal ve 
meııalim... Var götür paşaya, 
nerelerde olduğu da yazılıdır. 

dikleri kadar sevinçli netice çık
madığını, fakat büsbütün ümid
sizliğe düşmek için bir sebeb 
olmadığını yazmaktadır. 

Kahya Mehmed ağa yazılan 
defteri bir süzdü, Ahmed paşa 
ancak üç yüz keselik bir ser· 
vet göstermişti. Güldii ve def
teri geri verdi. 

- Af buyurun paşa dedi, 
bu yazdığınız ilç yüz kese şu 
yakınlarda topladıklarınızdır. 
Bunlarla olmaz. Madam ki 
cümle malınızı başınız için def
ter edib feda eylediniz. Onla· 
rın hepsini vermeden olmaz, 
anın ıç:n birşey saklamayıb 

malı cana siper edin .. 
Ahmed paşa, telaşa dalmış 

ve betibenzi atmışb: 
- Canım efendim, maadası 

çok azdır. Onları ancak paşa 
babamızın beni ehlüayalimle 
Kabeye göndermesi zamanına 
sakladım, o:alarda sarfeylerim. 

Bu itirazı kahya dinlemedi: 
- Bilmem; isterseniz ben 

gidib cümle malını yazmadı, 1 
böyle böyle diyor diye haber l 
vereyim. Razı mısınız? Dedi. 

Ahmed paşa birdenbire 
kalktı. 

~~nlfe s 

Bitaraf komite toplanacak 

Evvel" 
onuşul 

vyet no ·ası ın 

ası uhtemel .. 
~~~~-----------.._--~~~-

Sovyetlerin kararı vahim neticeler 
doğurabilir, deniliyor .. 

Londra 20 ( Ö . R ) - Al· ı olarak bertaraf edılemiyeceği
manya, ltalya ve Portekizin ! ni de ilave ediyorlar. Bunun 
cevabları gelirse hafta sonunda tahakkuku ademi müdahale an· 
toplanacak olan ademi müda- )aşmasına tecavüz ettikleri id 
hale komitesi son Sovyet no- dia edilen üç devletin takına-
tasını tedkik edecektir. cakları tavır ve harekete bağ-

Londra 20 ( Ö.R ) - " Ti- lıdır. Sovyet Rusyanın bu hu-
mes ,. gazetesi Portekizin ab- susda yakında kat'i vaziyet al-
lukası teklifinden bahsederek ması mümkün görülmektedir. 
diyor ki : Sovyetlerin de İn· 
giltere ve Fransa gibi şunu 
takd:r ettiklerine kaniiz ki 
eğer Rusya bitaraflıktan çık
mağa karar verirse diğer bir 
çok mem!eket:er kendisini tıı

kib edeceklerdir. Şu takdirde 
bunların iisi!cre yapabilecekleri 
yardım, Rusların Madrid hükü
metine yapabilecekleri pıırdım
clan her halde daha üstün ve 
daha müessir o~acaktır. 

Londra 20 (Ö.R)- ispanya 
işlerine aclemi müdahale mese· 
lesi bütün hükümet merkezle
rini işgal etmektedir. Ademi 
müdahale anlaşmasının ihlali 
hakkındaki ithamlar dolayısiyle 
izahat vermeleri komite tara
fından rica edilen üç devlet, 
yani Almanya, ltalya ve Por
tekiz henüz cevab vermemişler
dir. Komite reisi lord Plymouth 
komite namına bu devletler
den istizahta bulunmuştu. Ko
mitenin 9 llkteşrin tarihindeki 
son celsesinde Sovyet murah
hasının ileri sürdüğü ithamlar 
hatırdadır. lngiliz resmi me• 
hafili bu noktalara hila cevab 
verilmemesinden üzülmekle be
raber alakadar devletlerden 
yakında cevab alınacağını 
ümid etmektedirler. 

Geçen hafta Eden işçi bir
liği mümessillerine verdiği ce
vapta komitenin bu hafta için· 
de yeni bir içtimaı ihtimalin
den bahsetmişti. Fakat bu İç· 
tima üç alakadar devletten 
beklenen cevapların önce gel
miş olması kaydına bağlıydı. 

Bu sebeble ademi müdahale 
komitesinin bu yeni içtimaı için 
hiçbir tarih tesbitine imkan 
yoktur. 

Paris, 20 (Ö.R) - Havas A
jansının Londra muhabiri tara
fından bildirildiğice göre Lon
dra Sovyet mehafili Moskova 
hükumetinin ispanya işlerine 

karşı hürriyetini geri almak ve 
ademi müdahale komitesinden 
çekilmek kararını verdiği hak
kındaki haberlerin mevsim
siz olduğu kanaatindedirler. 
Bununla beraber aynı me
hafil bu faraziyenin kat'i 

- Yok! Yok! Dur hele! Ba
kalım, daha aklımda başka yer
lerde olanlar varsa yazalım de· 
yib deftere yine cazır cazır yaz
mağa koyuldu. Bir hayli of çe
kerek, bir hayli terliyerek ve 
bir çok karlı sular içerek def· 
teri tamamladı. Kahyanın eline 
uzatırken, koynundan iki kese 
çıkardı, ortaya attı: 

- Abdi dedi koynundaki 
keseleri çıkar, sen de Halil... 

Abdi çelebi ve Halil koyun
larındaki keseleri ortaya atar
larken; Ahmed paşa: 

- Selam söyle sahibi devlet 
olan paşamıza .. Defterde yazılı 
olan üç hin keseden maada 
altınım, servetim yoktur. 

Vallahi, billahi, tallahi yok
tur. Olanı bu kadardır. Hilafım 
varsa gideceğim Kabede Mu
hammed beni çarpsın!. Şu koy
numdan çıkan kese ile arka· 
daşlarımdan çıkanları da he
diye ediyorum. 

Bunlar da ona bizim hediye
miz olsun.. Bunlardan başka 

SoıTd lfaımJ"r Nazuı Lt/ı'ırı'lf 

Londra, 20 (Ö.R) - ispanya 
işlerini görüşmek üzere parla· 
mentonun derhal içtimaa da· 
veti hakkında muhalefet reisi 
Attlee tarafından yapı 1 :ın te
şebbüs münasebetile başvekil 

Baldvine yakın olan mehafil 
bu projenin reddedileceğ:ni 

hemen muhakkak addediyor
lar. Resmi mehafilin kana-
atince, ademi müdahale ko
mitesinde başgösteren pren
sib ihtilaflarının bu mesele 
üzerinde parlamentoda bir mü
nakaşa açmak suretiyle bir kat 
daha alevlendirilmesi temenni
ye şayan görülmemektedir. 
Böyle bir hareket ademi mü· 
daha le kurumunun prestijini 
zayıflatacaktır. 

Bu komitenin bu hafta so
nunda toplanabileceği zannı:

dilmektedir. Herhalde komi-
tenin şimdiye kadar cereyan 
eden mesaisi, ayni mehafilin 
fikrince, muhalefet reisi tara
fından ileri sürülen endişeleri 
muhik göstermemektedir. Esa
sen avam kamarasında bir mü
nakaşa hiçbir suretle vaziyeti 
değiştiremez, zira bu yalnız 

lngilterenin değil, komitede 
temsil edilen bütün devletlerin 
arzusuna bağlı bir işdir. 

Hükümetçe böyle vaziyet 
alınması üzerine, Travayist 
partisinin ademi müdahale 
meselesini ya 29 ilkteşrindeki 
yaz devresi son celsesinde, 
veya 3 sonteşrinde Kralın nutku 
ile açılacak yeni devre başında 
ortaya atılacağı m!lhakkak sa· 
yılmaktadır. 

da servetim, malım varsa anam
dan içtiğim süd haram olsun .• 
Fakat Kabeye giderken paşıı· • 
babamız bize yardım etsin, git 
se~amımı götür .. 

Deıli, kendini atıverdi.Kahya 
Mehmed ağa: 

- Paşam bana emrü fer
man böyledir. Sizin koynunuz
dan ve arkadaşl;ırınızın koy
nundan çıkanları Sofu paşa ka
bul etmez .. , Zahmet olmazsa 
onları da deftere kaydediver 
de paşanın sızı müdafaa 
etmeğe yüzü olsun ... 

Diye tekrar defteri uzatınca: 
- Amanın! Boğacak mısınız 

beni? Bırakın allah aşkına, pekı 
öyle olsun, ver defteri! 

Diye yıkıldığı yerden def
tere onları da kaydeden Ah
med paşa kahyanın defteri ala
rak çıkışını korku içinde yat
tığı yerden seyretti, titriyen el 
!eriyle soğuk su maşrabasına 
uzanıb içti, içti... Bağrına da 
bir haylisinı istiyerek döktü .• 

- f)e~·anı rtlrc,.k -
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lngiliz silahlanma faaliyeti 
Venedikten bir manzara 

Roma, 20 ( Hususi) - ita!- Ayni eyalette Vittorio Veneto 
yanın Venezya (Venedik) eya· şehrinde bir milyon liretlik, 
!etinde zelzeleler birbirini takib San Veldenmianoda da yine 
etmiştir. Şimdiye kadar yıkın· bir milyon liretlik basar vardır. 

Silah fabrjkalarında 
amele mikdarı çoğaltıldı 

tıların altında kalıb ölenlerin Telefon ve telgraf telleri de 
sayısı 22 dir. Dün sabah saat zelzeleden ziyadesile müteessir 
0,31, 3, 8,25 ve 10 da yeniden olmuştur. 
dört sarsıntı duyulmuştur. Za· Roma, 19 (A.A) - Son ge· 
yiat mühimdir. Yüz kadar mec· len haberlere göre ltalyanın 
ruh vardır. Muhtelif köylerde 
ve merkezde bir.Çok evlerde 
çatlaklar hasıl olmuştur. Bazt· 
!arını yıkmak lazım gelecektir. 
Köylerde yıkıntılar çoktur. Na
fı a nezareti direktörü Mussoli
ninin emrile yardım teşkilatını 

idare için felaket mahalline 
gitmiştir. 

Roma, 20 (A.A) - Zelzeleye 
maruz kalan mıntakalardan 
basar hakkında yeni yeni ma· 
liımat gelmektedir. Udine eya· 
!etinde Sacile şehrinde birçok 
evler yıkılmış , 150 kadar ev 
de kısmen barab olmuştur. 
Trevizn eyaletinde Cordignans 
şehrinde de birçok ev yıkıl-
mıştır. 

şimalinde vukubulan zelzele 
neticesinde 22 kişi ölmüş, 150 
ev yıkılmıştır. Pazar gecesi 

saat ona doğru ve bu sabah 
saat dokuza doğru yeni sar
sıntılar hissedilmiştir. Halkı 
heyecana düşüren bu yeni sar· 

sıntılar hiçbir zarara sebeb 
olmamıştır. Ankaz altındaki 

cesedlerin tamamiyle çıkarıl· 

madığı sanılmaktadır. 
Viyana, 20 (Ö.R) - ltalya· 

nın Venedik mıntakasındaki 
zelzeleler Avusturyada Tirol 
ve Koarentiya vilayetlerinde de 
şiddetle hissedilmiş, ezcümle 
Brenner mıntakasındaki köy
lerde birçok evler çatlamıştır. 

Demokrasi şampiyonu Blum memleketi f"ko
nomik vesiyasidiktatörlükten kurtarmıştır 

Londra, 20 ( Ö.R ) - " Times ,. gazetesi "Blum idaresinde ı 
Fransa,. serlevhasiyle yazdığı bir makalece diyor ki: Demokrasi 
şampiyonu olan Blum memleketini ekonomik ve belki de siyasi 
bir diktatörlükten kurtarmıştır. Bunun için devalüasyon tedbirin
den çekinmemiştir. Blum tecrübe~inin muvaffakıyeti, bükömetin, 
memleketin emniyetini ne derecede kuanabileceji'İne bağlıdır.,, 
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ŞUbheslz sarho,um Nu,ın, beni sevginle sarhoş 

ettikten sonra, ne'•ense rak ı da ikram ettin 

Askeri mall(V1alaı111 takıbı, sayın 

başvekılın lzmırdeki tedkıklerı mü
nasebetiyle ?.atuti o/atak ( Oız/ı 
Nışanlı) fetrıkasuıa bu lıattadan 
berı devanı edemedım . Mazetefımııı 

kabu/ünü, okııyucu/atdan dı/enm. 
Ad. Ril. 

Bundan önceki kısı111fa1111 lıulr1-
sası: 

!11re kız , fakır ve kinıscsız bit ı1ı

leııM rıleli bit kızı dır. Makıis ta/ii 
onu kötü yol/ata sürüklemiş ve 
barda bir f!tce katşısına 5mıılıi 

rıka ınııştır. Semılı çılı/11a.11va bir 
kızı sevıvor. Adı Semılıadır. 7ıpık 

ve kansere be11zenıı]'en taıa/lan 
rokiıır. 

Scmılı, de1111 bir aşkla bai{landı
ifı Semilıanın atkadaş/atı11da11 Nu
şinle fa111~ıvor. Semılıle tanışmak 
Nuşin ıçüı bır ide Jıks'!ır Sıt! 

tecessüs lııssiyle tanışmışken , on
daki derin sevişme ahlllkı Nıışıni 
'1e1tdisüıe cezbetnııştır. 

ince kız Semıhayıa bir tesadüf 
netıcesı ta111şıvot. Semihi bardan 
taııulııfını söyleyince ıkı<ınm ara
s1111 açıvor. Semılı bıı luidıseden 

m iiteessır olmıışlııt. Mulııttm bır 

az uzr.k kalmış olmak 1(111 seva
lıate rıkırot ve Sn/yada Nıışınt! 

raslltl'Or. 

Semih durmuşdu. Nuşin he· 
yecanla sordu: 

- Ne olur Semih .• 
- Ne mi olur? Semiha ar· 

tık benim için unutulmuş bir 
i nsandır. 

- Ciddi mi Semih? 
Nuşin bu (ciddi mi) sualini 

Londra, 19 (A.A) - lngiliz silahlanma faaliyeti günden güne 
artan bir süratle ileriemektedir. Bildirildiğine göre hükümet 

Amerikaya bir çok avcı ve bombardıman tayyaresi ısmarlamak 
niyetindedir. Bu çok süratli tayyareler bin beygir kuvvetinde 
olacak ve saatte 450 kilometrelik bir süratle uçabileceklerdir. 

Londra, 19 (A.A) - lngiliz siliiblanma programının tatbiki 
endüstride büyük bir faalliyet uyandırmıştır. Armstoroug silah 
fabrikasında çalışan amele son iki sene içinde 4770 den 13,500 
kişiye çıkmıştır. 

General Göring şimdi de mübade-
leler direktörü olmuş 

Paris, 20 ( Ö.R ) - " Paris-Soir ., gazetesi yazıyor: General 
Göring geçen Nisandanberi döviz direktörü idi. Şimdi mübade
leler direktörü oldu. Ne bir mark, ne bir ton emtea onun mü
saadesi olmadan Almanyadan çıkamaz. Almanya böylece, Fransa 
lngiltere ve Amerikanın daveti hilafına, mübadeleleri gen i şlet
mek yoluna girmekten istinkaf etmektedir. 

Garbi ~ vrupa paktı 
- Baştatafı bıtıncı salııfede

garbi Avrupa için yeni bir 
emniyet paktı yapmaktır. in· 
giliz kabinesi vazıyeti tedkik 
ediyor. Fakat menfaatlerin ka· 
rışıklığı hemen kat'i bir karara 
manidir. Simdi konferansın 

yakın • bir içtimaı ihtimal
leri daha az görülüyor. 
Zira Belçikanın bitaraflık ka-

okadar bariz bır sevınç heye
canı içinde sormuştu ki ikisi de 
biran için durakladılar. Yemek 
salonundan çıkarak otelic üst 
katına çıktılar. 

••• 
Büyük hanımefendi rahatsız· 

lığından bahisle özür dilerken 
Nuş n sevincinden ne yapaca
ğını şaşırmıştı. Onlar otelin 
önünde bekliyen taksilerden 
birine atladı '.ar. Operaya git· 
mek ilzere otelden çıkmışlar· 
dı. Fakat Nuşin tabii bir sevkle 
şoföre: 

- Gazino Minerval 
Adresini verd i. Semih çok • tuhaf bir vaziyette kalmıştı. 

Bu ani fikir değişikliğine se
beb ne idi? Mutlaka operaya 
gitmek için sızlanan Nuşinin 

bu hareketinde tuhaf bir çıl
gınlık havası seziyordu. 

Gazinonun bahçe kısmında 
ön masalardan birini işgal et
mişlerdi . Yanı bailarında ağır 
bir va lsin havasına uyarak dö
nen ~ençler onların alakalarını 

rarı meselenin esas unsurlarını 
değiştirmiştir. Konferansın 937 
ilkbaharından önce toplanamı

yacağı tahmin ediliyor. Bu da 
eğer o vakite kadar yapılacak 
yeni paktın mahiyeti hakkında 

bir prensib anlaşması basıl 
olursa .• ki bu biç muhakkak 
değildir. 

celbedecek vaziyette değillerdi. 
Nuşin garsona: 

- Viski 1 
Deyince Semihin hayreti 

biraz daha arttı. O, kendi 
muhitindeki kızların gazinoda 
gazoz, sinalko içtiklerini ve 
hazan da modaya uymuş olmak 
içiıı bira sipariş ettiklerini bili
yordu. Fakat hiçbir kız, hatta 
birçok şeylerde en önde bu· 
lunan Semiha bile gazinoda 
biradan daha ileri gitmemişti. 

ilk viski şişesinin yerini ikin
cisi işgal ederken Nuş;n neş' eli 
neş'eli gülüyor ve söyleniyordu. 

- Neredesin canım rakı, 
diyordu. lngilizlerin başa ağır· 
lık vermekten başka bir işe 
yaramıyan viskisi bizleri tatmin 
eder mi? 

- Ciddi mi söyliyorsun, 
Nuşin .. 

- Tabii ciddi söylüyorum. 
Yoksa siz benim gazinoda 
garsona ayran sipariş edeceği· 
mi mi sanmıştınız? 

Semih: 

ltalya 

F ransada Sosyalist nazırlar 

işçilere ,, artık uslu 
oturunuz .. ,, diyorlar. 

Paris, 19 (A.A)-Birçok na· 
zırlar pazar günkü nutukların
da ameleyi inzıbata davet eder 
mahiyette sözler söylemişler
dir.Paul Faure Toulouse'da irad 
etmiş olduğu nutukta şöyle 

demiştir : 
Amele inzıbatı muhafaza et

melidir. Artık amele arasında 
hercümerce delalet edecek ha
reketler görülmemeli, fabrika· 
!ar amele tarafından işgal edil
memelidir. Proletarya kuvvet
leri nizam, sükun ve inzıbat 

içinde yeni fütuhata doğru 

koşmalıdır. Eğer halkçılar ceb
besinde çatlaklar hasıl olacak ve 
fırkalardan biri bu cebbeden 
çekilecek olursa bu çekilmenin 
bir tek yolu vardır. Bu yolu 
Chautemps göstermiştir.intiba· 
bat usullerinde ıslahat yapılmış 
ve meclisin ıüratle feshedil
mesi. 

Anglinde bir nutuk söylemiş 
olan Saleııgro bilhassa demiş· 
tir ki: 

Fabrikaların işgali uzayıp 
gidecek ve bu gibi hadiseler 
tekerrür edecek olursa efkarı 
umumiyenin fırkaya olan te· 
veccübünün zail olacağını söy· 
!emekte haklıyım. Ayni zaman· 

- Hayır 1 
Dedi. Dedi, amma, bu onun 

hakiki bir hissi sayılamazdı. 
Garsonun getirdiği viskiyi iade 
ederek rakı ısmarlamak mec· 
buriyetinde kaldılar. Arnavud 
köy koUejioin bu monden 
( gırl'ı ), viski kadehine dol· 
durduğu rakıyı susuz olarak, 
hem de yemek üzerine mide· 
sine indirince Semih yeni bir 
hakikate inanmıştı. Nuşin bu 
gece mutlaka sarhoş olruak 
istiyerek kendisine biraz daha 
yakın olacaktı. 

Başları yükseldikten sonra 
dans havaları onları tatmin 
edememeğe başlamıştı. Nuşin: 

- istersen, diyordu, biraz 
hava alalım... Gazinonun arka 
kısmı daha tenha ve sessizdir. 
" Kendi kendimizi " dinlemiş 
oluruz. 

Servis yapan garsonun bile 
hayret eden bakışları arasında, 

dimdik yürüyebilen Nuşin, Se
mihin yanı başında oradan 
ayrıldı, Gazinodaki şık tuva-

1 

da amele sınıfı kendi halası 

için muhtaç olduğu ameleden 
gayri sınıfların müzabaretinden 
mahrum kalacak, halkçılar ceb• 
besi yıkılacak ve bunun içtinabı 
nakabil neticeleri tevellüd ede· 
cek irtica ve faşizm ortaya çı• 
kacaktır. Harab olmuş bir mem· 
lekette mesud bir amele sınıfı 
bulunamıyacağını 

istiyoruz. 
anlamanızı 

Mulhuz, 19 (A.A) - C. G. 
T. sendikaları mitinginde bil' 
nutuk veren Jouhaux ezcümle 
demiştir ki: 

Başkalarının istiklallerini sa· 
yan bizler kendi istiklalimizin 
sayılmasını istiyoruz. Biz burada 
Fransız cumhuriyeti toprakları 
üzerinde bulunuyoruz. Fransa• 
da her vatandaş fikirlerini 
açıkca söylemekte serbesttir. 
Fransız topraklarında söylen• 
miş olan sözler hakkında hiçbir 
memleketin ithamda bulun• 
masına müsaade edemeyiz. 

Muhalifler azaldı 
Belgrad, 20 (Ô.R) - Ayan 

ve mebusan meclisleri toplan• 
mıştır. Hükümetin mevkii ev· 
velinden daha sağlamdır. Mu• 
halefet partilerinin kuvveti 
azalmıştır. 

d 

!etli genç kızlar ve kadınlar da 
buna hayret etmişlerdi. Gazi• 
nonun arka kısmı bir çok gü· 
zelliklerle dolu idi. Fiskiyele· 
rin yükseklere kadar çıkardığı 
suları yakından gören sıralar• 
dan birine oturdular. 

Etraf derin bir boşluk için· 
de idi. Aradasırada yanı baş• 

!arından geçen sivil polis• 
!erin göz hapsinde bulundukla• 
rına ehemmiyet bile vermiyerek 
serbestçe konuşuyorlardı. Fa· 
kat Nuşin eskisi gibi neş' esini 
meydana vermiyordu. Susuz 
yuvarladığı rakı kadehleri 
viskiyle karışınca kendisini 
ciddi surette sarhoş etmişti. 

Semihin vaziyeti, Nuşindeıı 
pek farklı sayılamazdı. O da, 
Nuşinin zoriyle böyle bir halt 
karıştırmak mecburiyetinde kal· 
mıştı. Hayatında rakıya pek 
az iltifat etmekle beraber, Nu• 
şinin yanında ondan geri kal• 
mamak için rak;yı susuz iç 
mişti. 

- Bitmedi -
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Wells'in dost arı 
70 inci yıldönUmünU 
Londrada tesld ettiler 

Bu pek müdhiş bir şeydir ... 
Maahaza, bakınız ... Navar kra
liçesinin son sözlerini size tek
rar etmekliğime müsaade edi
niz: Dikkat ediniz!... Bu çek
meceyi kapayınız... Hiç elinizi 
dokundurmayımz ... 

- Ah kalbimde böyle bir 
şübhe taşımaktansa ölmek 
bence daha evladır. Korkunç 
bir rüya görüyorum azizim ... 
Katerin böyle müdhiş bir şeyi 
asla düşünemez! Beni sevdi
ğinden eminim ... O benim va
lidemdir!... 

Mariyak bu sözleri söyler 
söylemez hemen çekmeceyi 
açtı. Çekmecede, jan Dalbre
nin ziyafet gecesi giydiği bir 
çift beyaz eldiven vardı. Kont 
bu eldivenleri alarak gözlerini 
lrnpayıp can ve yürekten kok
ladı. 

•• • 
Kendinden geçen Pardayan 

derhal eldivenleri arkadaşının 
elinden alıp yerine koyarak 
bizzat bu esrarengiz çekmeceyi 
dolaba kilidledi. Ve anahtarını 
da odanın bir köşesine attı. 

• • • 
Bunun üzerine her iki arka· 

daş arasında uzun bir sükut 
devresi geçti. 
Pardayanın şu acele hareketi 

Mariyakın zihninde, kendisine 
bile itiraf etmeğe cür'eti ola
madığı bir şübbe uyandırdı. 

Mübalaga ettiği saadeti; bu 
saadeti ihlal eden korku, ka
rarsızlığı, şübheleri .. Gizli ümid
sizliği iç_inde berşeyi anladı. · 

Muhayyelesinde vücud bul

mağa başlayan müdhiş bir fa
cianın safahatını, korku ve 
hırsla takibediyormuş gibi gö
rünüyordu. 

Mariyak; Katerin'jn kendi 
validesi olduğunu bilerek, Hük

nolar hakkmda reva gördüğü 
mezalimden, kendisini terket
miş olmasmdan dolayı kalbinde 
kin ve garaz besliyerek bu 
alçak valideyi, kanlı Kraliçeyi 
elile öldürmeğe karar vermiş 
olduğu halde Parise gelmişti. 

Marivak, kraliçeyi ilk defa 
gördüğü ve müşarileybanın 
kendisine bir krallık teklif 
ettiği zaman kalbine şübhe 
){İrmişti. Kendisine bir krallık 
verilmesindeki hikmet ne idi? 
Bu da; valdesinin nedamet 
etmesinden başka neye hamlo
lunabilir? Mariyak birbirini 

nıüteakib iki, üç, dört defa 
kraliçeyi gördü.. Her defasında 
onun tarafından davet edil
rnişti. işte bu veçhile evvelki 
şübhe yerine bir hissi merha
met kaim oldu. 

Yavaş, yavaş, Katerini tarif 
ettikleri kadar vahşi, gaddar, 
ıalim göremediğinden mütevel
lid bir hayret içinde kaldı! 
Sonra da onu sevebileceğinden 
rnütehassil bir sürur hissetti; 
Badehu validesi Katerinin Afis 
dü Lüksün masumiyet ve mu· 
habbetine dair verdiği temina· 
tın tevlid ettiği 2'&rib bir saa
det duydu! 

Jan Dalbrenin anlaşılmaz 
bir surette ölümü; baleti 
ihr ıtarı, esrareng z beyanatı 

I<aterinin hediyesi olan altın 
Çt.!kmeceye atfcttigi korkunç 
bakış ve billiassa bu ani ölüm 
V~k'ası Kontu şüpheye dü
ŞUrdü. 

Nasıl ~übhe? Katerinin Jan 
Dalb · k reyı atletmiş o!ması ... 
. Hayır! Oh bayır! O buna 
ına~mak istemiyordu! Bu mu
~?Yır tabiattı. Katerinin \;)ile 
ı~e Navar kraliçesini telef et

;•ş olması zulüm ve gadr hu-

h:l~~nu çok tecavüz etmiş bir 
ı. 

Hayır! Hayır! Bu canavarca
sına faraziye ve şübheyi bir 
türlü kalbine kabul ettiremiyor
du. Kendini d'!licesine meser
ret, muhabbet ve saadetin 
ağuşuna atıyordur 

Katerini itham etmek, bu 
menfur sübheyi kabul eylemek, 
valdesinin katil olduğuna hü
küm vermek kraliçenin ken· 
dine bir oyun oynadığına kail 
olmaktı. 

O vakıt ne yapacaktı? 
Demek ki, Katerin analık 

şefkati örtüsü altında oğlunun 
çukurunu kazıyordu. Alis'in 
ulviyetine dair teminat vererek 
yalan söylüyordu. Alis Kateri
nin bir vasıtai denaeti idi? 
Demek ki bu mebhas en müd
hiş bir hataya müntehi oluyor 
idi 1 

Sonra ? ... Artık hiçbir ala
ka kalmıyor! 
Şayed Alis kendisini aldatı

yorsa, bir hain ise muhabbeti 
ebediyyen bir hiçe münl<alib 
o!ursa... Oh bin kere ölmek 
bundan daha evladır! Binacna
Jeyh, bütün kuvvetiyle, bütün 

mevcudiyetiyle, bütün iklıda
riyJe bu şübheyi kalbden at
mak, Alisin ciddiyeti aşkına, 

masumiyetine, safiyetine raph 
kalbetmek iktiza ediyordu.Ali

sin Katerinle bu faciada müş
terek olduğundan mütevellid 

şübheyi defotmek lazımgeli· 
yordu. Ortada bir cinayet ve 

Katerin de cani olduğundan, 
bu fiili cinayette Alisle müş-

terek bulunduğundan mü~hns· 
sıl şübheyi zihninden çıkarmak 

İcab eyliyordu. 
işte Mariyalan ruhu da; .. Teh

lükeli surette yaralanarak düşen 
kanatlarını sallıyan,ölüm ıstırabı 

içinde inliyen,bir kayaya tırman

mak istiyen, son bir baygınlıkla 

karanlık çukurlara doğru sukut 
eden ve son def'a olarak bir 
gayretle başım kaldırarak saf 
ve latif semaya bakmağa çalı
şan bir kartal gibi uçurumlar 
içinde dolaşıyordu. 

- nilmrdi -
•••••••••••••••••• 

tal ya 
Cevabını verdi 

Londra 20 (Ö.R)- Yeni bir 
Lokarno konferansının hazır
lanmasına dair olan 18 eylül 
tarihli lngiliz notasma ltalya 
hükümetiniu cevabı dün lngil· 
terenin Roma sefirine verilmiş· 
tir. Bu cevabın bir hulasası 
telgrafla Londraya tebliğ edil
miş ve asıl metni de hava pos
tasiyle gönderilmiştir. 

Delbos sefirden 
izahat aldı 
Pari~ 20 ( A.A ) - Dış iş· 

leri bakanı Delbos bugün Fran
sanın Brüksel büyük elçisini ve 
bilahara Hollandanın Paris el
çisini kabul etmiştir. 

Birinci mülakat esnasında 
F ransanın Brüksel büyük elçisi 
Belçikanm bundan böyle alaca
ğı vaziyet hakkında Delbosa 
izahat vermiştir. 

ikinci mülakatta Belçikanın 
aldısrı vaziyet ile alakadardır. 

wu:rısTnTan;: 
Diş tabibi • 

~ Muayenehanesini 2 inci 
IS Heyler So. Hamam karşısın-

da 37 No. ya nakletmiştir. 

Birkaç akşam evvel Londra
nın Pen Klübüne bir bomba 
atılmış olsaydı meşhur lngiliz 
muharriri Wells'in yetmişinci 
yıldönümünli kutlamak üzere 
orada toplanmış bulunan dün
yanın en maruf beşyüzden faz
la muharrir ve mütefekkiri bu
gün bir hayal olurlardı. Bu tö
rende edipler, muharrirler, mü
tefekkirler W ells hakkında 
ayrı ayn takdirlerini beyan et
tiler. Sıra Bernard Shaw'a ge
lince : 

-Zavallı ihtiyar W eHs, dedi. 
Orada hazır bulunanların 

hepsi gülmekten kendilerini 
alamadılar. Zira Wells yetmi
şinci yıldönümü tesid ediyorsa 
Shav sekseni çoktan aşmıştır. 
Wells dostlarının söılerine 2.a
rifane cevnb ver~rek şunları 
söyledi: 

- Bana göre beşer hayatı 
çok kısadır. Bir gün bu hayatı 
uzatmak lrnbil olacağına emi
nim. Heyat benim bu keşiften 
faydalanmam için vakıt geçimş 
bulunacaktır. Ben tıpkı birkaç 
oyuncak bulan bir çocuk gi-
biyim. Çocuk oyuncaklarla 
oynamağa başlamıştır • Çok 
geçmeden d:ıdısı ona: "Haydi 
oyuncaklarım geri ver, uyu
mak zamanı gelmiştir. ,, Di
yor. 

W elles nutkunun bir yerinde 
siyasi bazı telmihlerde bulun
muş, sağ ve sol tabirlerinin 
kendisi için hiçbir manası ol
madığını söylemiş, ve kapalı 
bazı kelimelerle Avrupada iş-
lerin tamamen düzelmeden önce 
daha kötüleşeceğini tcfeül et
miştir .. 

Bir büyük muharrir şerefine 
tertib edilen bu törende söy
lenen Liricik söz bundan iba
ret kalmıştır. 

Dimağın durması 
Ço~ı şükür hi az 

c _v"m eder .• 
Herkes ayni şeyi kendinde 

tecrübe etmiştir. Dimağın ha
raretle çalıştığı bir zamanda, 
bazen fikirde bir inkıta, bir 
boşluk, bir hiçlik hasıl olur. 
Çok şükür ki bu çok sürmez. 
Belki bir saniye içinde kaybo
lur. Böyle bir hadise, lrnnfe
rans veya nutuk verildiği bir 
zamana tesadüf ederse hatibin 
yutgunduğu, burnunu silmek 
ihtiyacını duyduğu, yahutta 
"yani, işte, şey,, gibi hiç bir 
mana ifade etm~yen bağlantı-

. lar1a bu durgunluk saniyesini 
geçirmek istediği görülür. 

Bu dimağ d urgunluldarı sık
laşınca endişeye lrnpılanlar 
göı ülür. Bu endişe yersizdir. 
Zira hadise tamamen fazla bir 
kafa yorgunluğundan ileri gel· 
mektedir. Meşhur Amerikan 
psikologlarından Doktor Art
hur G. Hillis son bir tedkikin
de bunu sarahatle söylemiştir. 
Elişçileri muayyen bir müddet 
çalıştıktan sonra vücudJarmı 
nasıl dinlendirmeğe muhtaç 
iseler fikir işçileri zaman za· 
man dimağlarını dinlendirme!i
diı·Jer. Bu ani boşluklar dima
ğın verilmiyen istirahat hakkı· 
nı bizzat almasından ibarettir. 

Dimağın dinlenme isteği çok 
mütevazidir. Mesela kalb her 
iki dareban arasındaki fasıla· 
larJa 24 saatte on saat crt-

1
"'1,,.n · 

mek imkanını bulmaktaaır. 
Halbuki dimağ için istirahat 
müddeti mesai müddetinin altı
da birini bile geçmez. Günde 
sekiz saat çalışan bir kafa iş· 
çisinde dimağ ancak altı saat 
40 dakika tam randmanla ça· Telefon: 3774 

"' lışabilir. Ve bir saat yirmi da· 
kika istirahat eder. 

Fra sız dış ha anı Kısa ekonomi haberleri 
~CZZZZZ7J~rzz7.Z7-7.Z7~ 

Milletler cemiyeti devre reisi 
şerefine bir ziyafet verdi 

Paris, 20 (Ö.R) - Hariciye 
nazııı Yvon Delbos, Milletler 
cemiyetinin son devresine riya• 
set eden Arjantin hariciye na-

zm şerefine verdiği ziyafette 
bir nutuk söyliyerek 1932 den 
beri Arjantinin harici siyasetini 
idare eden ve Şako sulh kon· 
feransına riyaset ederek ce
nubi Amerikanın bir parçasını 
üç yıl kana bulamış bir ihtilafa 
nihayet verdiren misafirini tak
dir etmiş ve demiştir ki: 

- Eseriniz yalnız bundan 
ibaret değildir. Cenubi Ame• 

rika milletleri arasında herta
rafta derin akisler uyandıran 
bir ademi tecavüz ve uzlaşma 
paktı yaptınız. Faransız hükü
meti, Milletler cemiyeti paktı 

ile Paris ve Rio de Janeryo 
paktlara arasında ahenk hu-

sule getirmek için bir ko
misyon teşkilinden memnun· 
dur. Bu komisyon mesaisinin, 

cenubi Amerika devletlerinin 
ademi tec~wüz ve uzlaşma mü
dahalesine iştirakini kolaylaş-

tıracağını ümid eder. Maalesef 
bazı memleketler arasında an
laşamamazlık, emniyetsizlik, 
siyasi ihtilaflar vardır. Bunları 
asgari hadde indirerek bütün 
milletleri sulh mefhumuna 

bağlanacak beynelmilel bir 
ahlak esaslarını ortadan çıkar
mak lazımdır. 

Arjantin hariciye nazırı ce
vabında Fran'>a torafından 
yapılan para anlaşmasının bey
nelmilel mübadelelerin inkişa
fına yol nçtığmı memnuniyetle 
kaydetmiştir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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6 aydanberi konuşmıyor .. Babasıoralıdeğil 

Bosıljka Pantslıe/! Mı/01ad Dondukm' 
Sofya ( P. S ) - Sofyanın zengin babanın bu mümanea-

maruf zenginlerinden birinin tına karşı sükutla intikam al-
kızı olan Basiljka Pantoheff mağa l<arar vermiştir. 
nlh aydanberi h'ç kimse ile Budapeştede sessiz şövalye 
tek lakırdı etmemek suretile piyesinin büyük bir muvaffnkı· 
" süküt ,, grevi yapmaktadır. yetJe temsil edildiği ve heye· 
Bu garib grevin sebebi, uzun canlar uyandırdığı bir sırada, 
zamandanberi sevişmekte oldu- Sofyada başgösteren bu hakiki 
ğu fakir bir kimyagerle evlen· hayat sahnesi büyük bir alalca 
mesine ebeveyninin şiddetle uyandırmıştır. .,.. 
muhalefet etmesidir. • • 

Milorad Dandulrnv adını ta- Sessiz şövalye, mağrur ve 
şıyan genç kimyager, mütevazi güzel bir ltalyan kızının on 
bir kazançla hayatını temin altıncı asırda yaşattığı bir 
ediyor. Genç Bulgar kızr, sev- faciayi temsil eder. Kız bir 

şövalye tarafmdan sevilmişti. 
gilisinin fakir olmasına hiç Kendisini seven adama, tam 
ehemmiyet vermiyerek onunla üç sene tek kelime konuşma-
romantik aşk günleri geçirmiş; dan sessizJigini muhafaza et· 
bir gün babasının sırf kendi tiği takdirde bir buse vermeği 
ZE'.nginliğini vesile ederek bu vadetmişti. t 

iki genç kalbin birleşmesine Şövaliye bu teklifi kabul 
muhalefet edeceğini hatırına etmiş ve taahhüdünü tutmuş 
getirmemiştir. idi. Bosiljka ağlebi ihtimal bu 

Genç kimyager ise, sevd:ği piyesin üzerinde yapılan tah· 
kızın sözlerine güveniyor, nasıl lilleri olrnmuştu. Ve ltalyan 
olsa bir gün hodbin ve müs- kızının aşhına muadil saydığı 
takbel kayın babasmm rnuka- kendi aşlcı için belki de neti· 
vemetini kıracağını sanıyordu. cede böyle bır muknbele ha· 

Genç kız bugün ihtiyar ve • zırhyacaktır. 
& ... •••GI = 

Altın ihtiyatları .Japon heyetine 
Cenevre, 20 (A.A) - Millet· imparatorun kardeşi 

ler cemiyeti tarafından dün prens Sisilbre baG· 
ne~redifen aylık istatistik mec- kanh.i edecek • 
muası 1936 senesinin son ayı Tolcyo 20 (A.A)- Yarı res· 
zarfında görülür altın ihtiyat- mi bir menbadan bildirildiğ-ine 
larında ehemmiyetli değişiklik- göre imparatorun kardeşi prens 
ler vukua gelmiş olduğunu Sisi ibre ref altatinde birçok 
göstermektedir. yüksek zevat olduğu halde 

Altın ihtiyatlau Fransadn gelecek sene Sekizinci Edvardın 
6~5 milyon, Almanyada beş taç giyme mera.siminde bulun· 
m~lyon, ve Çckoslovakyada 2 mak üzere Londraya gidecek· 
mılyon altın dolar kıymetinde tir. 
azalmıştır. Prens miiteakiben Avrupa 

Buoa mukabil Altın ihtiyat ve Amerikada büyük bir c;eya-
Amerika Birleşik devletlerinde hat icra edecektir. 
425 milyon ve lngilterede 238 • 111111111111 

................ 
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milyon fazlalaşmıştır. Altın ih- J-Javacı lık ve spor 
tiyah çoğalan memleketler Havacılık ve .. por mecmu:ısı-
arasında Belçika ve Japonya nın 177 nci sayısı intişar et-
da vardır. aıiıtir. Tavsiye ederiz. 

ALMANYA 
F :ansanın, Hollandanın ve 

Isviçrenin eski para kıymetle· 
rinden ayrılmalarından sonra 
cihan ticaretinin yüzde sekseni 
parası düşük olan memleket
lerrn elinde bulunmaktadır. 
Fakat Almanyanın eski pa· 
ra kıymetini muhafaza et
mesi ile dış ticaretinin bu 
vaziyetten zennedildiği ka
dar müteessir olmıyacak
tır . Zaten son seneler zar· 
fında Fransa, Hollanda ve 

lsviçreye yapılan ihracatm bu 
memleketlerin takibettikleri 

idhalat kontrolü ve kontenjan 
tahdidatı dolayısile gerilmiş 
bulunmalda idi. Aşağıdaki ra
kamlar bu hususta açık bir 
fikir vermektedir: 

iHRACAT 
Değişiklik 1936 1934 

(ilk 6 ay) ( ilk 6 ay) 
(milyon mark olarak ) 

Fransa 0 o 19.5 125.43 155.55 
Holanda 0 0 24.0 195.64 255.31 
İsviçre % 25.0 141.79 152.45 

Buna mukabil diğer memle
ketlerle ihracatı çoğalmışhr: 
lngiltere + % 1.1 190.28 188.24 
ItaJya + % 5.4 125.10 118.95 
İsveç + % 13.0 104.54 92.53 
Almanyanın Fransa, Hollanda 

ve lsviçre devletleri ile olan 
ticaretinin bu memleketlerin 
paralarının % 30 nisbetinde 

düşürülmesi neticesi o 'arak 
iktısadi münasebetlerin inkıtaa 
uZ-ramasına sebcb,iyet vermiye· 
cektir. 

Esasen son seneler zarfmda 
bu memlekelJcrle olan ticareti 
pek durgun bir vaziyete girmiş
tir. Bu hususta nazarı dikkati 
celbeden nokta, Afmanyanın bu 
memleketlere son 2 sene znr
f ındaki ham ve yarı mamul 
maddeler ihracatının aynı nis
bette kalması ve yalnız mamul 
eşya ihracatınıo miihim mik
darda azalmış olmasıdır. 

AMERiKA 
Reisicumhur Ruzvelt maliye 

nazın Morgentava bir mektub 

göndererek Almanya ve Avus
turya devletlerine en ziyade 
mazharı müsaade millet mua-

melesi yapılmasını istemiştir. 

Bu memleketlerin Amerikan 
mallanna karşı diğer memle· 
(,etlerin mallarını tercih et· 
mekte olduklara kaydedilmek· 
tedir. 

Agence ec. et f itı 9110 
AVUSTURYA 

1936 senesinin ağustos ayın· 
da Avusturyaya idhal edilen 
buğday mikdarı 187,747,000 
kiloya ba'iğ olmaktadır . 
Bu mikdann 184,384,000 ki
losunun hemen hemen hepsi 
Macaristandan alınmıştır. Aynı 
müddet zarfmtlaki çavdar idha
latı ise127.275.000 kilodur ve bu
nun 26.736.000 kilosu Po:on· 
yadan, 53.145.000 kilosu da 
Macaristandan idhal ( Jil
miştir. Mcmlekenin busencki 
hububat idha 1fitınm g<'çen 
senelere nisbeten daha fazla 

o~acağı tahmin edilmektedır. 

... f'SIİ v~ r~nkli 
Filimlerden sonra 
kokulu fllimler ..• 

Londrada çıkan D.ıily Her'l1d 
yazıyor: PeK yakında sesi ve 
renkli fiJimlerde.n sonra kol ulu 
fılimler de göreceR-iz. Ha en 
işsız bu!unan Warner ve K w-
Jey nammda iki işçi se!1e ·r
denberi sinemad.1 bir inkı iib 
yapacak o:an bu mevzu .i.ze
rinde çalışıyorlar. 

Bu iki arkadaşın hazır!adık
lan usul dahilinde beyaı p •r
dedc görülen çiçeklerin, gü ~el 
yı!dız!arın hatta mutbak ko:.u
Jarı seyirciler tarafından du u
lacaktır. Gazete ümid ede.im 
ki çok fazla realist fıfimler ve· 
rifmesine teşebvüs edilmiyecck
\ir, diyor. 
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Sanue a 

Borsa Haberleri 
DUn Borsada 

Yapılan Satı,ıar 
~ 

uzum 
Çu. Alıcı Fiat 
291 B Alazraki 8 20 
137 H Alyoti 15 25 17 50 
114 K A Kazım 12 50 12 50 

61 H Alanyalı 16 25 18 
59 Jiro Şü. 17 25 17 25 
49 S Süleymanol2 17 

Avukat Saiim 
Gümrük karşısında Çatal 

~ kaya hanının üst katındaki ya
zıhanesini Gazi bulvarında Zi
raat bankası sırasında (8) No.lu 
banın üst katına nakletmiştir. 

Telefon: 2350 
2-3 (2031) 

lzmir birinci icra memur!u
R-undan : 

27 A R Üzümcül4 125 14 125 
16 Şınlak oğul. 13 50 15 

lzmirde Karantinada taşocağı 
civarında Teı~e sokağında 8 
numarada oturmakta iken ha
len ikametgahı meçhul Salih 
Zeki tarafına. 14 J Taranto M 7 10 

11 J Gozden 11 50 11 50 
8 Vitel Şü. 15 50 17 25 
5 F Z Mehmet 8 8 
792 Yekün 

280881,5 Eski satış 

281674,5 Umumi satış 
incir 

Karantinada Taşocağı civa
rında Kameriye sokağında 9 
numarada oturan mütekaidini 
askeriyeden Salibin aleyhinize 
açtığı icra takibi üzerine bir 
kıt'a ilam mucibince mahküm 
bulunduğunuz müddeabih 47 
lirayı işbu ilanın neşri tarihin
den itibaren beş gün zarfında 
işbu borcu ödemeniz veya bu 
borç için tenkik merciinden 
icrl'nın geri bırakılması hakkın
da bir karar getirmeniz veya 
iadei mahkeme yoliyle aid ol
duğu mahkemeden bir karar 
getirmeniz, getirmediğiniz tak
dirde cebrü icraya tevessül 
olunacağı ve bu müddet içinde 
mal beyanında bulunmanız ve 
bulunmazsanız hapisle tazyik 
olunacağınız ve hakikate mu
halif beyanda bulunduğunuz 
takdirde hapisle cezalandırıla

cağınız icra emri makamına 

kaim olmak üzere tarafınıza 
ilanen tebliğ olunur. 898 (2033) 

Çu. Alıcı Fiat 
1409 A Haydar N 6 50 13 50 

488 T ile T l Şir. 7 15 
309 Ş Riza Halef 7 50 15 
215 B Franko 7 7 
191 K A Kazım 7 375 9 625 
182 M J Taranto 10 75 11 25 

93 F Z lzzi ve A 7 25 9 25 
81 H Şeşbeş 8 50 12 
45 P Pakers 8 75 8 75 
12 B S AlazrakilO 25 10 25 
S S Süleymanol6 16 

3030 Yekün 
140637 Eski satış 
143667 Umumi satış 

Zahire 
Çu. Alıcı Fiat 

1170 Buğday 4 875 6 3125 
154 Arpa 3 625 5 626 

4 Kumdarı 3 50 3 50 
116 Fasulya 8 25 8 25 
243 ba. Pamuk 45 25 47 

32000 ki. P Çekir 2 90 2 90 
124 ke. Pala. 350 475 

1033 ki. Ka. Ce. 15 75 15 75 

lzmir Birinci icra memurlu
ğundan; 

Abdullah efendi mahallesi 
Revnak sokağında 16 No. lı 

evde ikamet etmekte iken ha
len bulunduğu yer meçhul bu
lunan mütevaffa Aziz ağa karısı 
Hatice tarafına: 

Bobor Sidiye olan borcundan 
dolayı ipotek eylediğiniz 2500 
lira mukabilindeki istiklal ma
hallesi Gündüz sokağında kain 
eski 35 yeni 25 No. lı eviniz 
19 ikinci Teşrin 836 gününe 
müsadif Perşembe günü saat 
11 de 6000 lira kıymeti muham
mene ile satılığa çıkarılacağı 

tarafınıza ilanen tebliğ olunur. 
888 (2035) 

Ödemiş Sulh Hukuk Hakim
liğinden : 
Ödemiş hazinei maliyesi ta

rafından Ödemiş sabık mah
keme zabıt ketebesinden Asım 
aleyhine ikame olunan onyedi 
lira on kuruş alacak davası 
üzerine icra kılınmakta olan 
duruşmada: Müddeialeyhin ika
metgahının meçhul kaldığı bit
tahkik anlaşılmış olduğundan 
ilanen tebligat ifasına karar 
verilerek duruşma 23-11-1936 
tarihine müsadif pazartesi saat 
ona talik kılınmış olmakla müd
deialeyhin yevmi ve vakti mez• 
kürda bizzat Ödemiş Sulh hu· 
kuk mahkemesinde hazır bu
lunması ve bir vekil gönder
mesi aksi takdirde hakkındaki 
davanın gıyaben rüyet edile
leceği tebliğ makamıoa kaim 
olmak üzern keyfiyet gazete 
ile ilan olunur. 892 (2036) 
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• 
MiS ET 

--=---=---------------------' 
Fiati: 55 - 70 

inhisar idaresi 

i L A N 
lzmir Yün mensucatı Türk anonim şirketinin Ha!kapınar

daki kumaş fabrikası mamulatından olan mevsimlik ve kışlık 
zarif kumaşlarla, battaniye, şal ve yün çorapları, bu kerre 
yeni açılan birinci kordonda Cumhuriyet meydanı civarında 

186 numaradaki (ŞARK HALI TÜRK ANONiM ŞiRKETi) 
· mazasında satılmaktadır. Mezkür fabrikanın metanet ve 

zar,..fet itibarile herkesçe malüm olan mamulatını muhterem 
müşterilerimıze bir defa daha taysiyeyi bir vazife biliriz. 

Toptan satış yeri : Birinci kordon No 186 
Şark balı Türk anonim şirketi 

Perakende satış yeri : Yeni manifaturacılarda Mimar 
Kemalettin cadde~i Sağırzade biraderler 

Kuzu oglu çarşısı Asım Riza ve biraderleri 
Yeni manifaturacılarda Mimar Kemalettin caddesi 

Yünlü mallar pazan F. Kandemiroitlu 

YENi ASIR 
• 

En faydalı hediye şüphesiz 

G R i Pi N dir 

Çünkü 
şifa 

her ağrıyı keserek 
ve neş' e getirir 

( 
I 

" Radyolin ,, müesseselerinin maruf kimyagerleri tarafından 
harikalı bir tertible hazırlanan müstahzardır. Menşe ve sebebi 
ne olursa olsun bütün ağrılarla soğukalgılığından mütevellid 
rahatsızlıkları süratle geçirir, hastalığı şifaya, ıstırabı neş'eye 
çevirir. 

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

Turan fabrikaları, yü:ı:de kırk beş mevadı gıdaiyeyi haiz 
kabuğu çıkarılmış pamuk çekirdeğinden mamul un ha
linde küspeleri emrinize amade bulundurmaktadır. 

Hayvanlarınıza ( Öküz başı ) markalı Turan mamulatı 
küspe yedireT~k on~arın şayanı hayret derecede semiz
leyip kuvvetlwdiğini ve ineklerinizin verdiği sütün fazla 
mikdarda çoğaldığını göreceksiniz. 

Meccani numune ve tarifname için fabrikalarımız ma
mulatı lzmir ve civarı umum acenteliği Nef'i Naci ve 
J. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

•• 

Posta kutusu No. 224 
Telefon - lzmir 3465 

Oğretmenler, öğrenci babaları 
AHMED ETiMAN Kitap Evi 
Liselerle orta ve ilk okul kitaplarının satış yeridir. 

AHMED ETiMAN Kitap Evi 
Kısa bir zamanda dürüstlüğü ile sayın müşterilerinin ala

kalarını kazanarak ( İzmir ) e yaraşır bir şekilde genişle
tilmiştir. 

Kültür bakanlığının kitapları ile çıkan eserleri günü gü
nüne takibeder ve müşterilerine sunar. Ahmed Etimae ki
tap Evi lzmirin yegane kitap ve kırtas:ye deposudur. Ha
riçten siparişler Rür'atle gönderilir. 

lzmir Hükümet Caddesi No. 58 - 60 Telefon: 2535 , _____________________________ , 
lzmir Muhasebei Hususiye Mü

dürlüğünden: 
Halil oğlu banyocu hafız Salibin vergi borcundan ötürü haciz 

edilen hülıümet caddesinde ve Veysel hamamı çıkmazında 2 - 13 
14 - 11 • 1 ve 12 kapı sayılı binalar tarihi ilandan itibaren 21 
gün müddetle satılıj!"a çıkarıldığından pey sürmek istiyenlerin 

21 reşrrnıeveı """de 

RADYOLIN 
Sıhhatinizin bekçisidir 

unutmayınız ki 
Ağız bütün 
mikroplara 

1 b' açı ı- ır 

kapı d ır 

Fl.A..1 >~C>~I~ 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Fevkalade kuvvetli terki bile mikropları öldürür ve sade 
dişlerinizi değil; vücudünüzü de korur. Fakat günde iki 

defa dişlerinizi R adyolin ile fırçalamağı kat'iyyen 
ihmal etmeyiniz. 

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

HÜSEYiN Kft .. YIN 

Mobilve evi 
LÜKS 

ŞEKERCiLER No.26 
VE SAGLAM 

ve yatak odaları takımları sipariş üzerine kabul edilir 

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

SIHHAT BALIKYAGI 
• • • • • . 

Norveçya balıkyağlarının en halisidir. Şerbet gibi E 

içilir. iki defa süzülmüştür. • 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞDURAK 

Büyük Salebçioğlu hanı karş11ında 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

BBISTOL 
BEYOGLUNDA 

Bristol Oteli 
• •••••••••••••• 

SiRKECiDE 

Osmaniye 
OTEL l 
••••••••••••••• 

Bu her iki otelın müsteciri 
Türkiyenin en eski otelcisi 

BAY OMfR LUTFIDiR 
••••••••••••••• 

Kırk iki senelik tecrübeli id\1-
resile bütün Eğe hal!:ına ken
disini sevdirmiştir. 

Otellerinde misafir kaianlar, 
kendi evlerindeki rahatı bu· 
!urlar. 

Birçok bususiyetleı ne ilaveten 
fiatlar müthiş ucuzc.ur. 

lzmir muhasebei hususiye tahsilat komisyonuna gelmeleri. llJG2:~::~===~::!:i2r~i:::~::Z!Jlll 1 
ıs - 18 - 21 - 24 (2084) 836 

İzmir vilayeti Mu~ıasebei hususiye 
müdürlüs?ünden: 

Aziz Fehmi ve Tevhidenin vergi borcundan ötürü haczedilen 
Külhan sokağında eski 22 iki ve yeni 24 sayılı bina arsası ta
rihi ilandan itibaren 21 gün müddetle satılığa çıkarıldığından 
pey sürmek istiyenlerin lzmir Muhasebei Hususiye tahsilat ko
misyon kalemine gelmeleri. 

13 - 17 - 21 - 25 ( 2074.) 792 

Çamaltı tuzlası müdürlüğünden: 
46 teneke gaz, 60 teneke benzin ve muhtelif eb'adda 6 metre 

mik'ab kereste 520 kilo blak ve krazot ve 90 çeşitten fazla elek· 
trik malzemesi ihale ve münakasa kanunu şeraitine göre paz~.r
lıkla 6-11-936 Cuma günii saat 14 de inhisarlar Alsancak tütUP 
fabrikasında satın alınacaktır. 

isteklilerin o gün ve saatte Tuzla alım komisyonuna müraca· 
atları ile elektrik malzeme çeşidini anlamak için Alsancak tütün 
fabrikasından bir listesini bilabedel alabilecekleri ilan olunur. 

893 (2~38) 
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Ödemiş Sulh Hukuk Hi• 
kimliğinden: F.ratelli Sperco 

Vapur Acentası 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 

SA TURNUS vapuru 11 bi
rinci teşrinden 14 birinci teş

rine kadar Anvers, Rotterdam, 

Amsterdam ve Hamburg için 
yü'k alacaktır. 

UL YSSES vapuru 16 teşri
nievvelde geJip yükünü tahli

yeden sonra Burgas - Varna 

ve Köstence limanları için yük 
alacaktır. 

CERES vapuru 21 Birinci 

teşrinde gelip 25 birinci teşrine 

kadar Rotterdam, Amsterdam 

ve Hamburg limanları için yük 
alacaktır. 

UL YSSES vapuru 4 teşrini· 
saniden 9 teşrinisaniye kadar 

Amsterdam, Rotterdam ve 

Hamburg limanları için yük 
alacaktır. 

ORESTES vapuru 16 ikinci 
teşrinden 21 ikinci teşrine ka-

dar Amsterdam- Rotterdam ve 
Hamburg limanları için yük -
alacaktar. 

SVENSKA ORIENT Lınıen 
V ASALAND motörü 13 bi

rinci teşrinde gelip Rotterdam, 

Hamburg, Bremen, Copenbage 

Goteburg. Oslo ve lskandinavya 

limanları için yük alacaktır. 

VIKINGLAND matörü 30 
birinci teşrinde beklenmekte ve 

Rotterdam • Hamburg • Bremen 
Goteburg ve lskandinavya li

manları için yük alacaktır. 

Holland A ustralia Line 

ALHENA vapuru 6 ikinci 
teşrinde beklenmekte olup 

Prinsipalle·Australya ve Yeni 

Zeland için yük alacakbr. 

Servici maritime Roumain 

SUÇEA VA vapuru 20 birinci 
leşrinde gelip 21 birinci teşrin

de Pire, Malta, Marsilya ve ' 

Ceıair için yük alacaktır. 
ZEGLUGA POLSKA 

LAV ANT motörü 1 ikinci 

teşrinde beklenmekte olup An

vers (doğru) Dantzig ve Gdynia 
için yük alacaktır. 

Daha Fazla tafsilat için ikinci 

kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRATELLI 

SPERCO vapur acentalığına 
nıüracaat edilmesi rica olunur. 
Navlunlardaki ve hareket ta-

tihlerindeki değişikliklerden 
ncenta mesuliyet kabul etmez. 

Telefon: 2004-2005-2663 .. .. 
DOKTOR 

Ziya Götşin 
MERKEZ hastanesi 
KULAK, BOliAZ 

BURUN ŞEFi 
h ikinci Beyler sokağı Beyler 

Tamamı karşısında No. 41 
elefon Numarası: 

Muayenehane : 3686 
Ev : 2505 

Hastalar hergün saat üç
ten altıya kadar. 

:-:.,~~IBM~~~.~~(20~L 
Paris fakültesinden diplomalı 

Diş tabipleri 

Muzaffer Eroğul 
Keınal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

~aat dokuzdan başlıyarak 
eyler • Numan zade S. 21 

numral . 
k 

1 muayenehanelerınde 
abul ederler. 

C Telefon : 3921 
k d unıa ve sah 8 den 1 O a 

eza ar memleket hastanesinde 

N. V. 
W. F. H. \ 7an Der 

Zec & Co. 
DEUTCHE LEVANTE LINIE 

G. m. b. H. 
GERA Motoru 15 birinci 

teşrinde beklenmekte olun 20 
birinci tesrine kadar Rotter 
dam. Hamburg , Bremen 
limanları için yük alacaktır. 
A THEN motoru 26 birinci 
teşrinde beklenmekte olup 3 
son tesrine kadar Rotter 
dam, Hamburg, Bremen li
manları için yük alacakhr. 

MJLOS vapuru 29 ilk teş
rinde bekleniyor. Hamburg ve 
Anversten yük çıkaracaktır. 

MANISSA vapuru 11 son 
teşrinde bekleniyor. 15 son 
teşrine kadar Rotterdam,Ham
burg ve Bremen için yükliye· 
cektir. 
Armement H. Schuldt·Hamburg 

MARITZA vapuru 22 ilk 
teşrinde bekleniyor. Rolterdam 
ve Hamburg içm yük alacaktır. 

AUGUST LEONHARD va
puru 11 son teşrinde bekleni
yor. Rotterdam ve Hamburg 
için yük alacaktır. 

•18381• 
American Export Lines 

Nevyork 
EXMOOR vapuru 17 ilk teş

rinde bekleniyor. Nevyork ve 
Boston için yük alacaktır. 

EXMIN STER vapuru 30 ilk 
teşrinde bekleniyor. Nevyork 
ve Boston için ylik alacakbr. 

EXHIBITOR vapuru 14 son 

teşrinde bekleniyor. Nevyork 
için yük alacaktır. 

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

EXAMINER vapuru 14 ilk 
kanunda bekleniyor. Nevyork 
için yük alacaktır. 
EXAMELİA vapuru 26 ilk 

teşrinde bekleniyor. Nevyork 
için yük alacakbr. 

Amerikan Export Lines 
Pire Aktarması Seri Seferler 

EXCALIBUR transatlantik 
vapuru 23 ilk teşrinde Pireden 
Boston ve Nevyorka hareket 
ediyor. 

EXETER transatlantik va
puru 6 son teşrinde Pireden 
Boston ve Nevyorka hareket 
edecektir. 

EXCAMBION transatlantik 
vapuru 20 son teşrinde Bos
ton ve Nevyorka hareket ede· 
cektir. 

Sefer müddeti : 
Pire - Boston 16 gün 
Pire - Nevyork 18 gün 

---·~•-@ 1 .. 

Den Norske Middelhavslinje 
BOSPHORUS motörü 24 ilk 

teşrinde bekleniyor. Dieppe, 
Dünkerk ve Norveç limanla· 
rına yük alacaktır. 

SARDINIA m'>törü 16 son 
teşrinde bekleniyor. Dieppe ve 
Norveç limanlarına yük ala
caktır. 
~ 

Johnston Varren Line Ltd 
Liverpool 

DROMORE vapuru 24 ilk 
teşrinde gelip ayni gün Burgas 
Varna, Köstence, Sulina, Ga
laç ve Brailaya gidecek~ir. . ..... . 
S. A. Royale Hongroise de Na
vigation DanuLienne- Maritime 

Budapest 
DUNA motoru 18 ilk teş

rinde bekleniyor. Belgrad, No
visad, Budapeşte, Bratislava, 
Viyana ve Linz için yükliye
cektir. 
~~ 

Service Maritime Roumain 
Bükreş 

DUROSTOR vapuru 28 1 ci 
teşrinde bekleniyor. Köstence, 
Sulina,Galatz ve Galatı aktar· 
ması olarak Belgrat, Novisad, 
Budapeşle, Bratislava, Viyana 
ve Linz için yük alacaktır. 

Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hak kında biç bir taahhüde gi
rişilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 • 2008 

firmamıza 

' --
Çay 

Ambalaj içine alınmış çe
şidlcrimiz şunlardır: Siyah 
ve kırmııı biber, darçın, 
bahar, kimyon, 41 bahar, 
papatya, ararot, çivid, kür
dan, leke tozu, vazelin, 
karbonat, yaldız, kola, pey
nir mayası, vim, ışıldak, 
persil, toril kaol ve emsali 
şişelerde gül ve çiçek suyu. 
Kız markalı meşhur (Arti\ 

kumaş boyaları, hediyeli filbaşı Türk çividi, leylek marka 
rastık boyaları, perakende ve topdan karpit, marangozlar 
için ispirto, tutkal, gomalaka, sanjaka, reçina ve analin 
boyalar, kız enstitüsü ve dikiş yurdları talebeleri için çiçek 
ve meyva boyaları, flitre kağıdı, zamkı Arabi, alkol, jela· 
tin ilk okul talebesi için adresli diş fırçaları ve macunları, 
tebeşir, kokulu sabun, krem ve traş bıçaklan, memedeki 
çocuklar için nest]e südü ve unu, fosfatin, Kars südü, yassı 
ve lastik don ve muşamma, t~mıikler, sanayi ve ziraatta 

· kullanılan hertürJü zerhirli maddeler benzin, göktaşr, asid· 
finik, çamaşır ve tahta sodası, nezafet pudrası, Karahisar 
maden suyu, meraklı bayanlara ekstra sakız ve daha pek 
çok çeşidlerimizi görmek istiyenler depomuza uğrasınlar. 

Telefon: 3882 
r' • . .. :. :' .. ~ ... .. . ~. . ·. ır:.m~ 

• • 1936 -1937 senesının 
Taze bir asitli 

ekistra ekistra 

Balık 
Yağı 

ECZACI 
Kemal 

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

Hilal 
Eczanesi bu yağı 
hiçbir yere ver· 
miş değildir. 

Kendi sat 
maktadır 

ERZURUM Valiliğinclen : 
Kapalı zarf usulile eksiltme 

21 - eylül 1936 da ihalesi yapılacak olan Erzurum erkek 
muallim mektebi ikmali inşaatına ait ilanlar 2490 sayılı kanunun 
yedinci maddesi ahkamına tevfikan ilan edilmemiş olması hase· 
bile bu inşaatın 35 gün müddetle temdidine ve yeniden ilanına 
lüzum hasıl olmuştur: 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Erzurum Erkek muallim mektebi 
yapısının bitirilmesidir. 

Keşif bedeli (242671) lira (48) kuruştur. 
2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavele projesi. 
C - Bayındırlık genel şartnamesi. 
D - inşaata ait fenni şartname. 
E - Keşif cetveli. 
f - Proje. 
Talipler projeyi Bayındırlık bakanlığında, Erzurum Bayındırlık 

m üdürJüğünde görebilirler. istekliler şartname ve evrakı sair eyi 
12 lira on kuruş mukabilinde ilan mahalleri Bayındırlık müdür
lüğünden alabilirler. 

3· - Eksiltme 26 birinci teşrin 1936 pazartesi günü saat on 
beşte Erzurum Kültiir direktörlüğü daire~inde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

1 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 13384 lira muvak

kat teminat vermesi ve bundan başka nşağıdaki vesikaları haiz 
olup göstermeleri lazımdır. 

A ~- 1936 yılına ait ticaret odası vesikası. 
B - Bayındırlık Bakanlığından en aşağı yüz elli bin lira!ık bu 

n~vi :nşaatı yapabileceğine dair alınmış vesika. 
6 - Tek lif mektupları üçüncü maddede yazılı saatten bir 

saat evveline kadar Erzurum Kültür direktörlüğü dairesine geti
rilerek eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde 
verilecektir. Posta ile gönderilecek mektupların nihayet üçüncü 
maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür 
mumu ile iy!ce kapatı!mış olması şarttır. Postada olacak gecik· 

1 meler kabul edilmez. 696 (2017) 

lzmir vilayeti daiJni tnciimen·nden: 
1 - 1939 lira 71 kuruş keşif bedelJi Eşrefpaşa hastanesi ame

liyathane yapısı 20 gün müddetle açık eksiltmeye konulduğun
d~n isteklilerin 2490 sayılı yasaya göre hazırlıyacakları teminat
lariyle birlikte ihale günlemeci olan 9 ikinci Teşrin 936 Pazar
tesi günü saat 11 de Vilayet daimi encümenine gelmesi. 

2 - Keşif ve projelerini ve şartnamesini görmek ve bilgi 
edinmek istiyenlerin bayındırlık direktörlüğüne başvurmaları. 

895 (2039) 

Olivier Ve Şii. 
LİMİTET 

Vapur Acentası 
BİRİNCi KORDON REES 

BiNASI TEL. 24 43 
LESBIAN vapuru 9 teşrini

evvele kadar Londra ve HulJ 
için yük alacaktır. 

MARONIAN vapuru 19 teş
rinievele kadar Londra ve Leilh 
için yük alacaktı. 

Liverpool batlı 
DRAGO vapuru 7 birinci 

teşrine kadar Liverpol ve Glas· 
gov için yük alacaktır. 

EGYPIAN vapuru 15 birinci 
teşrined Liverpool ve Svar.se
adan gelip yük çıkaracaklar. 

Deutche Levante • Linie 
HERAKLEA vapuru birinci 

teşrin ortasında Hamburg,Bre· 
men ve Anversten gelip yük 
çıkaracaktır. 

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

Ödemiş hazioei maliyesi ta

rafından Kiraz nahiyesi sabık 

mahkeme katibi Necmi aley
hine onbir lira altmış sekiz 

kuruşun tahsili hakkında i~a

me olunan alacak davası üze

rine icra kılınmakta olan du

ruşmada: Müddeialeyhin ika

metgahı meçhul kaldığından 

ilanen teb'igat ifasına karar 
verilerek duruşma 23-11-936 
tarihine müsadif pazartesi günü 

saat 10 a talik 'kılınmış oldu

ğundan müddeialeyhin yevmi 
ve vakti mezkurda Ödemiş 
Sulh Hukuk Mahkemesinde biz.

zat hazır bulunması veya bir 

vekil göndermesi, aksi tak
dirde hakkında gıyaben mua· 
mele yapılacağı tebliğ maka· 

mına kaim olmak üzere keyfi

yet gazete He ilan olunur. 
891 (2037] 

Hususi Şif A BALIK Y AGI 
Bu mükemmel 

gıda ve deva baş 
mahsuJdür. Gıda 
kudreti yüksek, 
saf, temiz daima 
tam randman 
veren 

Şifa Bahk 
yağını 

tercih ediniz 
tam bir istifade 
temin edersiniz. 
Muhtelif hususi 
şişelerde: safi 
kilo 70 kuz uş 

Um. Dep. 

KREM 

ŞiFA ECZANESi 
Hükumet sırası 

BALSAMİN 

Kumral, sarışın, esmer her tene tevafuk eden yegane 

kremlerdir. Cildi besler, çil, leke ve sivilceleri kamilen izale 
eder. Yarım asırdan beri kibar mahfelJerin takdir ile kullandıkları 
sıhhi güzeJJik kremleridir • 

Krem Balsamin dört şekilde takdim edilir: 

1 - Krem Balsamin yağlı gece için penbe renkli 
2 - Krem Balsamin yağsız gündüz için beyaz renkli 

3 - Krem balsamin acı badem gece için penbe renkli 
4 - Krem Balsamin acı badem gündüz için beyaz renkli 

lngiliz Kanzuk eczanesi Beyoğlu lstanbul 

Urla Tapu idaresinden: 
Urlanın Kuşçularaltı mevkiinde sınırları belli önce tarla şimdi 

bağı Lütfullah oğlu Süleymanın 30 yıl önce aharinden h~ricen 

satm almış ve 30 yıldanberi tasarrufunda iken 15 yıl önce 

ölmesiyle veraseti karısı Ayşe ve oğlu Aliye inhisar edib bu 

kere kendi adlauna yeniden tapu kütüğüne geçirilmesini dile· 

mcktedirler. Bu yoldaki istek yerinde araştırılıp perkeştirilecektir. 

Bu b;ığın kendisinde veya sınırmda ve herhangi birşeyinde 

tasarruf veya tecavüz gibi bir iddiası olanlar varsa bu yazının 

sayıldığı günden itibaren Urla tapu işyarlığına veya 26-10-936 
gününde yerinde bulunacak memura elindeki vesikaları ile 
beraber başvurması bildirilir. 883 (2034) 



Sahife 10 YENi AtilR 21 ı eşrınıeveı 193& 

.. UJ7..:a.:zzL/MZrJ.J..7..LTJ:ZZZZZZZZZTJ."LZZF2ZZLZZ7JfZ/..77..7.7zrrCT'Zl7TZZ(Z722((ta;zzz7z72z2zyr-...,z77.LLZZl~llZZZ'ZZZZ/J:Zz2.LZZZZZZ22Zl.2TJ72LLJrzzz:zzLZZZZ:Zr..LZZ.7..LZLZT-LT.LLZ'f/ZT.LLJZ7.ZZJ(LZ://./. 

• 
. 1 

... 
'-~...ZL'L'l~..LZZZZ"&<ZZZZQ.7'.0"'"./~/'.LLOCZZLL"XZ"Lr.L/".L/.27.LZl'2ZZT~~/ZZZ12:2:::z>ı:zzzzz:z:zz:;a:;;ı!'.ZZ2il!iZZ:Z:ZZZ:ZZZ:Z:Z::Z::~~22:zz:zz:nrzz/Z7,:ZZZ///.7.7JCZZZZ!.CT7:CCZc:crc.t.:/.:LC/7T[CLZ/'TC/7../../~./J'JllA~ 

ltalyan Hariciye nazırı Berliırde 

çok mühim meseleler görüşülecek 
Akdeniz meselesi, ispanyada . &silerin vaziyeti, Bolşe
vizme karşı mücadele esasları gözden geçirilecektir. 

-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .. -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Fakat Almanya fil>. vusturya meselesini ehemmiyetle ortaya atacaktır. 

Paris, 20 ( Ö.R ) - ftalya 
Hariciye Nazırı Kont Cianonun 
Berlir. seyahati, Fransız meha
fili taraf mdan derin bir alaka 
ile tak\bedilmektedir. Bu se
yahatin bazı ihtilaf noktaları

nın · zalesinden ibaret mi ka
la cağ, yoksa daha sıkı bir iş 
ortaklığına mı varacağı so· 
ruşturuluyor. "Petit journale., 
in istihbaratına göre, ltalya 
Hariciye Nazırının müzakere 
edeceği meseleler şöyle hulasa 
edilebilir: 

AVUSTURYA iŞi 

Başta, en nazik bir mesele 
o'an, Avusturya işi vardır. Al
manya, Avusturya ile yaptığı 

itilafa dayanarak bu memle
ketin vaziyetini yeni bir esas 
üzerinde tensik etmek niyetin
dedir. Eğer bu noktada anlaş
mak mümkün olursa bir ltalyan 
Alman antanta mümkün ola· 
caktır. Bu mesele, ltalyan-Al
man müzakerelerinin mihenk 
taşı olacaktır. 

TUNA HAVZASININ 
TEŞKILA TLANDIRILMASI 

Avusturya meselesi haricinde, 
Tuna havzasmın teşkilatlandı-

rılması işi de müzakerelerin 
mevzuu olacaktır. Önümüzdeki 
9 Son teşrinde Roma protoko
lünü imza etmiş olan Avustur-

.. 

Alman ltaıicfre Nazm 
Baıon Von Neu1at/1 

ya, Macaristan ve Italya bari· 
ciye nazırları Vıyanada topla
nacaklardır. Eğer kont Ciano
nun Berlin seyahati muvaf
fakıyetle neticelenirse, Al-

J ıtıta vntetgwtende 
manyanm da bu konferan
sa faal bir şekilde iştiraki 

mümkün olacakdır. Bu, Ital
yan - Alman münasebatmın tam 
bir anlaşma devresine girdiğini 
ve merkezi Avrupadaki nüfuz 
mm taka arını paylaşabildiklerini 
gösterecek bir işaret olacaktır. 

AKDENiZ MESELESi 
Nihayet Akdeniz mest!lesi ve 

bununla alakadar olarak is
panyada asilerin vaziyeti, bol
şev.zme karşı müşterek müca
dele, Burgos isi hükümetinin 
Almanya ve ltalya tarafından 
tasdiki ve Ita!yan imparatorlu
ğunun, yani Habeş ilhakının 

A manya tarafından resmen 
kabulü de ltalya ve Almanya
nın kan-tr ve niyetlerini karşı-

laştıracakları müzakere mevzu· 
ları arasındadır. 

ltalya, Almanyayı kendi . si
yasetine teşrik ·etmeği her va-

ita/ya 'ffafld~·e Nazm 
Kont Ciano 

sıta ile istemektedir. Kont Ci· 
ano kendisile viyana hükümeti 

arasında, 9 ikinci teşrinde Vi-' 
yanada toplanacak ltalya -

Avusturya - Macaristan konfe• 
ransına Çekoslovakyayı da iş
tirak ettirmek için imza edilen 
anlaşmayı Berlinde izah 
edecektir. 

Roma, 20 (A.A)- Kont Ci
anonun Almanyaya seyahati 
münasebetiyle burada sanıldı
ğma göre, Almanya ltalyan im
paratorluğunu yani Habeşista

nın ilhakım tanıyacaktır. Ya
pılacak konuşmalarm en mühim 
hedefi veni Lokarnodur. Tuna 
meselesi bundan sonra gel
mektedir. 

Berlin, 20 (A.A)- D. N. B. 
tebliğ ediyor : 

Italya dış işleri bakanı Kont 
Ciano, Fon Nörat'ı ziyaret el• 
mek üzere bugün öğleden 

sonra Berline gelecektir. Kont 
Ciano'ya Avrupa işleri genel 
direktörü elçi Buti, elçi Kont 
Vitelli, dış işleri basını genel 
direktörü Grazri ve hususi 
katibi Anfuzo refakat etmek
tedir. 

Berlinde birkaç gün kaldık .. 
tan sonra Kont Ciano Hitlerin 
davetine icabet etmek üzere 
cenubi Almanyaya gidecektir. 
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Belçikanın kararından doğan endişeler dağılmadı 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--.. ~---~~~~~~~~~~---~---~~---~~~--

Çorçil müdhi bir b e ·· esi önünde lngilterreyi 
Fransciyla bir i te are ete ·davet -ediyor. 

Brükse1, 20 (Ö.R) - Kabine 
hükümelin niyetleri hakkmda 
yanhş haberler işaa edenlerle 
mücadeleye girişmeğe karar 
vermiştir. Bu mücadelenin pa
rolası şudur: " Ne sağ dikta
törlüğü, ue sol l ,,. Bu esas 
hükümete iştirak eden üç bü
yük partinin, yani sosyalist, 
Katolik ve liberallerin liderleri 
tarafından kabul edilmiştir. 

Hariciye Nazın ve sosyalist 
Jideri Stak tarafmdan faşizme 
karşı söylenen bir nutuk üze-
rine Belçika faşistlerinin ( Reks 
partisinin ) şefi Degrelle, hükü
metin bir sol cenah diktatör
lüğü tesis etmek niyetinde ol
duğunu söylemişti. Stak, Brük-
selde çıkan " Soir ,, gazetesine 
verdiği bir mülakatta Degrelle 
tarafından Sosyalistlere atfedi
len niyeti tekzib etmiştir. Sos· 
yalistlerin istedikleri diktatör
lük değildir. Fakat hükümet 
kendi projelerini halka anlat
mak için memleket içinde bir 
propaganda seferine girişmeye 
karar vermiştir. Bu mücadele
nin parolaları partiler arasında 
tayin olunacaktır. Halk cebhesi 
fikrine gelince, 24 Mayıs inti· 
habatından sonra kendiliğin
den doj?muştur. Demokrat par· 
tilerin idaresi altında Faşizme 
karşı bir birJik elzemdir. Hü-
kümete gelince, bu kuvvetlerin 
tabaşşüd merkezi olabilir. 

Stak ilave etmiştir: "' Fakat 
bu sadece bir tekliftir. Bizim 
istedijiimiz partilerin münferid 
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Be/çıka kıalı güıii/lii kopa11m nutkuı111 söylcıkm 

kalmamasıdır. lyic~ anlaşılma· fikir'ere CPvab veren hatib 
hdır ki Belçikada Reksten demiştir ki : 
başka birşey daha vardır ! ,, - Habeşistan misali, MiUet-
Diğer taraftan~ Liberal par- ler cemiyetinin zayıflığını ve-

tisi milli konseyi reisi de bu ya kollektif emnıyetin ifla-
partinin Rekse karşı mücade- sını isbat eden bir delil ola-
leye girişmek niyetinde oldu- rak ileri sürülemez. Milletler 
ğunu bildirmiştir. cemiyetinin Habeşistana koru-

Londra 20 (Ö.R) - Eski makta gösterdiği aciz, Belçika 
bahriye nazın Vınston Churchill lsviçre veya Çekoslovakya gibi 
dün söylediği bir nutukta, imi- bir memlekete karşı varid ola-
lektif emniyet fikrinin milli ~az. Kendi teslihatını ihmal 
müdafaa için yapılan teslihata etmemiş olan müsellah bir dev-
kuvvetli bir yardımcı olduğunu Jet, Milletler cemiyeti kadro-
söylemiştir. Belçika harıciye sunda mıntaka anlaşmalariyle 
nazırı Stak tarafından Belçika- komşularına bağla olan bir dev-
mn yeni vaziyetini izah için Jet, kolJektif emniyet sayesinde 
söylenilen nutuktaki taarruzi düşman istilası tehlükesine 

karşı yeni bir teminat kazan
mış sayılabilir. 

Cburchill, lıarb tarihinin kay
dettiği en müdhiş bir muharebe 
tchlükesine karşı lngiliz-Fransız 
anlaşmasının zarureti üzerinde 
ısrar etmiş, bu yapılmadığı 
takdirde Avrupa"'" J"l .. 

0
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He/çıka !Jaşı•ekili Vail Ze1a11d 

Almanyanm keyfine mahkum 
kalacağını söylemiştir. Hatibin 
fikrince böyle bir harbin hav-
salaya sığmaz felaketlerinin 
önüne geçmek üzere yeni bir 
gayret sarfetmek lazımdır. 
Yeni muharebenin ilk yıkıcı 
tesirlerine maruz kalmağa nam
zed olanlar kollektif teşkilat 
himayesinden istifade edebil
mek içjn hüsnüniyetle çalışmak 
mecburiyetindedirler. 

Ç111çtl 
Londra, 20 (Ö.R) - Chur0 ı tarihde misli kaydedilmemiş en 

chill son bir nutkunda Milletler müdhiş ve korkunç bir barba 
cemiyeti kadrosu dahilinde ha- sürüklenecektir. Nazist Alman-
kiki ve sağlam bir müşterek ya Avrupa' a bakim olursa ln-
~mniyet sistemi kurmak müm· gilterenin vaziyeti ne olur ? 
kün olduğunu, bu suretle hem Bunun için, hududu ölçülemiye-
Almanyamn, hem de komşuları· cck kadar geniş bir felaketin 
'lım ötüm saçan istila oyunla- .. .. k ·· · b'r onune geçme uzere yenı ı 
rından kurtulacaklarını söyle- A d B ı 

· f "B" 1 b" · t · .. anlaşma lazım ır. u an aşmaya 
mı~ ır: l boy le ır sı~ emhın mu· istisnasız bütün Avrupa mil· 
essır o u o mıyacagını emen . . . A 
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tedkik etmek elzemdir. Neden letlera ışhrak etme ı ve eyne 

lngiltere ve Fransa ile Alman
ya arasında böyle bir anlaşma 
yapmamalı. Eğer bu yapıla
mazsa bunun manası fikrimce 
sudur ki dünya simdiye kadar 

milel bir kanuna dayanarak, 
fen tatbikatının meş'um netice
lerine katlanacak yerde bilakis 
fennin mucizelerinden istifade 
yolunu bulmalıdırlar ... 


