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iş birliği 
Henüz bir hayal 
olmaktan 
kurtulmamıştır 
Para/an ı, fi i li olm·al• istik· 
ran içiıı tereı;siiııı etleıı ol
dukça geııilj bir lıarnketie 
birlikle lıeyııelıııilel is /Jirli
yiııdr:ıı elıeııııııiyctlı• lmlı8erlil · 

di!fiııi göı•iiyorıız !Jıı ı;11k wfr· 
1ıi ııı daı•ayı ın 11::a/feı· kıl 111aiJa 
çalışaıılar, ntıırşi $İsleıııiıı

deıı /Jiislmlilil aııı·ılıııa!Jı istih . 
<la/ l'(]eıı yeııi f'koııoııı ik .~i

yasel yolıııw lııilıiıı ıııillel

ıeriıı iştiı·aki lıaliııdc 111/lor
claıı/Jet·i clllı•,ll(ıyı kac·ılı ka
vıo-aıı bulıraııııı lıa/ledilece

!Jine wıııııııi n'falı drrriııiıı 

<ıvıfrt eılece{jiııe kaııidirler. 

BilcikiN, mılletleı- şiııı<li takib 
ettikleri yolda ıı aprılmak 
cesaretiııi !fÖslenııezleı·se 

l•eıuli yaptıMarı gayretin de 
beyhude olrıcağı ııı bil;yorlm-. 

Onun içindir ki, Cenevrede 
faaliyetin sıklet merkezi eko
noaıik işler üzerinde toplan
llııştır. Devlet adamları, yep
Yeni bir yoldan dünyaya nizam 
9ermek istiyorlar. Bu teşeb
büste muvaffak olacaklar mı? 
Yoksa, bugüne kadar sayıs1z 
•ukutu hayillerin merkezi ha
line gelen Cenevre, bir kerre 
daha bayii sukutuna mı uğrı
Yacaktır. 

Muazzam, kudretli ekonomik 
Yapılan olan devletler, kendi 
hataları yüzünden bugünkü feci 
fekle giren beynelmilel müba
deleyi eski haline getirml'k için 
lleınşumul bir gayret sarfına, 
bir zihniyet değişikliğine ihti
Yaç olduğunu bilmez değiller
dir. Filhakik Otarşi sisteminin 
nasıl bir endişeden doğduğu 
düşünülürse hayati menfaatleri 
kQrumak kaygusuna dayanan 
bu endişeleri bertaraf etmek 
•uretiyle beynelmilel itimadı 
lreniş ölçüde iade edecek bir 
~aziyet ihdasına ihtiyaç olduğu 
olaylıkla anlaşılır. 

" Bir çok milletler bu vaziyeti , 
eın · t "'ti d -zı · 1 , nıye ,, , ı ma ,, 110 erıy e 

ifade ediyorlar. Yani siyasi ve 
88keri emniyetle birlikte eko
noınik itimadın istikrar bul
~llş olmasını şart koşuyor
k,'· Kimse inkar etmiyor ki, 
(endi kendine kifayet prensibi 
~tarşi), hayali bir prensiptir. 

eryüzünde dünyanın diğer 
ııksamından mütecerrid olarak 
~~şıyabilecek, kendi kendine 
ıfayet edecek bir millet dü

§Üniilemez. Bu kanaat umu
~i olarak yerleşmiş olduğu 
~ide, milletleıi mütezayid 

~111Drük tarifeleri ş~klinde be· 

1'.~en tabdidata, Kontenjan usu
Une, mübadeleyi anormal şekle 
sokan Kliring anlaşmalarına 
llıecbur eden sebepler hayati 
~arur etlerdi r , Bunları bir ham
lede kaldırmağa imkan yok
s ur. Bugün için, eyi alamet 
d~Y ılacak biricik nokta, şim
ş'ıye kadar takib edilen Otar-
ıd siateıninin buhranı tedavi 

t en b' . 
ır sıstem değil, hastalığa 

- Sonu 2 irırı sahi/ede -
1!$ev-ke1. :13:1.lf!i<:l.D. 

BiR CENAZE ALAYINI TEVKiF ETTiLER 
........................................ I .................... ._ 

Suriyeli askerler bir gencin tabutundaki 
bayrağımızı çıkarmak istediler 

lstanbul, 6 (Yeni Asır muhabirinden) - Ki- Bundan sonra cenaze alayı vekarla yolunda 
lisden bild i rildiğine göre Antakyada Türk bay· • devam etmiştir. 
rağnıa sarılı bir gencin cenazesi askeri kışla J Bundan biraz evvel bir ikinci hadise daha 
önünden geçerken Suriyeli askerler cenaze 

1 
olmuştur : 

alayını tevkif ederek bayrağı tabuttan çıkar- Suriyeli bir asker, bir Türkün şapkasına t e-
maiia teşebbüs ettiler. cavüz etmiş; halk medeni serpuşuna bu yersiz 

Dünyanın bertarafında cenazeye karşı gös- yere tecavüzden sinirlenerek kışla önünde top-
terilrnesi mutad olan saygının kilstahça hir ha- lanmıştı. 
reketle ayaklar altına alınmış bulunması, cena- Fransız kumandanı askerlere ateş açmağa 
zeyi takib edenler üzerinde derin bir infial hazır olmaları emrini vermiş ise de sonradan 
uyandırdı. Kaybettikleri gencin acısile kall:ıleri vazgeçmiş; Türk ahali de dağılmıştır. 
kanıyan yakınları bu teşebbüse şiddetle muha- lstanbul, 6 (Yeni Asır muhabirinden) - flün 
lefet ettiler. Antakya ve lskenderunda dükkanların kapana-
Fellahların cenazeye el sürmelerine bile imkAn rak Sancağın milli istiklal aleyhindeki teşebbüs-

vermediler. Burada hadisenin feci bir neticeye !erinin protesto edildiğini bildirmiştim. 
çevrilmesi ihtimalinden endişe eden Fransız Akşam saat beşte bir çavuşun köprü başında 
kumandanı, maiyetindeki askerlerle geri dön- yersiz müdahalesi gürültülü bir hadise şeklini 
meği tercih etmiş ve cenazeyi saran Türk bay- alacakken Antakya balkının yüksek şuuru buna 
raRının çıkarılmasında ısrar etmemiştir. Türk lskcnderwı böyle tabii l!ıizelliklerle dolu bir vıırd paırasıdır meydan ve rmemiştir. 
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T. Aras-Blum görüşmesi 
Paris gazeteleri Ha. Vekilimizin 

faaliyetine ehemmiyet veriyorlar 
Echo de Paris 

diyor. 
" vakıalar Fransayı Türklyeye a;ıkça bağlamaktadır ,, 
Şarki Akdenlzdeld rolümüzün ehemmiyeti 

Paris 6 (A.A) - Paris mat
buatı başbakan Blum'un Ce
nevrede siyaset adamlariyle 
yapmış olduğu konuşmalardan 
uzun uzadıya bahsetmektedir. 

Temps gazetesi Blum'un 
Türkiye Hariciye vekili ile yap
tığı mülakatın ehemmiyetini 
kaydettikten sonra Türkiye Ha
rıcıye vekili Tevfik Rüştü 
Aras'ın faaliyeti şarki Akde
nizdeki yeni vaziyeti dolay ı 
siyle lngiltere ile Türkiye ara
sında sıkı mukarreratın husu
lündenberi gitgide daha göze 
çarpıyor, demektedir. 

Pertinax da Echo de Paris 
gazetesinde şöyle yazıyor: 

Vakıa hiçbir siyasi vesika 
Türkiyeyi Fransaya bağlama-

T.R . Aras ve Şüktıi /(apa Cnıeı•udt 
maktadır. Fakat Türkiyenin münasebatı ve nihayet muahe · 
Sovyetler birliği ve Yuıcoslavya delerin tadili aleyhdarlığ ı bizi 
ve bir müddettenberi de lngil- kendisiyle açıkça birleştirmek-
tere ile olan sıkı ve samimi tedir. 

Antakyalı bir Türk kızı 

Bize başından geçen 
bir vak'ayı anlatıyor 

" Bir TUrk abidesine çelenk koymak 
yUzUnden çıkan hiidlse - Türkün he
yecanı söndUrUlemlyece§lni göstermı,11r 

Antakyada dokuz ~~~--

senelik kız lisesini mu
vaffakıyetle ikmal et
tiğimden 935 sene
sinde nasılsa Beylan 
ilk okul öğretmenliği· 
ne tayin edildim. Biz 
Sancak Türkleri için 
böyle ufak bir me
muriyete olsun gir
mek ümidin dışında 
olduğundan bunu hay
retle karşıla mıştım. 
Bu muhitte Türk har
sını öldürmek ıçın 
her gün yeni yeni te
şebbüslerde bulunan, 
Türk okullarına yalnız 
Türke düşman olan

ıl {{'/ • 
.c / 9/~ ·J .. ;, 

lardan öğretmen yap- 9lııı:.ii;&o....,.ı.dı.Oo~.ııı...L __ ....;~....;;..;.;i~ 

mak istiyen kültür 8 Pyla11daki Mdımrdçik abidesi ı•e 011a çelenk koyan 
Son11 salu/e 4 te A11tak valı T üık kızı ismet Yurdma11 
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lngiliz faşistlerine karşı 

Hükumetten şiddetli 
tedbirler isteniyor 

Açık yerlerde, karıfıklıklara manı olmak için 
tezahüratı tahdit edecek tedbirler alınacaktır. 

/11[[1/12 /aşistlninitı reisi MOSr EY 
Londra 6 ( A . A ) - East 

End mahallesinde vukubulan 
son hadiseler matbuatı hala 
meşgul etmektedir. Sol cenah 
gazeteleri hükümetten fa-

şist mitinglerini yasak etme
sini taleb etmekte ise de fakat 
hükümetle münasebatı olan ga
zeteler hükümetin mutlak su
rette söz ve tezahür serbestisi 
idame edeceğini, mamafih açık 
yerlerdeki tezahüratı, karışık
lıklara mani olmak için tahdid 
edebileceğini yazmaktadırlar. 

Herhalde umumi kanaat filan 
partiye şurada filan partiye de 
burada tezahür hakkının veril
mesi mevzuu bahsolamaz. 
Çünkü böyle bir tedbir mem
leketi muhtelif partiler arasın
da siyasi nüfuz sahalarına ayır
mak demek olacaktır. 

Londra, 6 ( A.A ) - Polis 
mahkemeleri dünkü karışıklık
ların amillerini bugün muha
keme etmiş ve ekserisini para 
cezalarına mahküm etmiştir 

MACAR BAŞVEKiLi T d . . ·ı ... h 1 . . ........................ e rıcı sı a sız anma ışı 

G.Gömböş C d d d H t d ... 
1
d.. enevre e son erece e 

as ane e o u •• ı· .. .. J Jd 
General lylle,mı,11, bir- onem ) ooruşme er 0 U 
denblre hastalığı nüksetti Ait 

General Oönıböş 
-Yazısı 3 ncü sayfada-

BUyük bir program çizilmesine ne lnglltere 
ne de Fransa zaman ltlbarlyle imkan görmiyorlar 

Patis 6 (Ô.R) - "Petit Pa
rısıen,, gazetesinin Cenevre 
mubab;ri bildiriyor: Milletlerin 
tedrici silahsızlanması mesele
siyle meşgul olan Milletler ce
miyeti ikinci komisyonu önün
de dün son derece ehemmi
yetli müzakereler olmuştur. 

Fransayı temsil eden B. Paul 
Boncour söylediği nutukta, 
Fransanın bütün ümidlere rağ
men hala bir hal suretine bağ
lanamamış olan bu vahim me
sele üzerindeki görüşlerini 

uzun uzadıya anlatmıştır. Bu
nunla beraber ıilahsızlanma 
konferansı bürosunun Lokarno 
konferansından sonra, yani se
ne ıonuna doğru toplanabile-

Paııl 8011coıır 

cegı zannedilmektedir. 
Cenevre, 6 (A.A) - Asam• 

-Lütfen çeı•iri11iz 



iş birliği -. -
Henüz bir hayal 
olmaktan 
kurtulmamıştır 

- · B~tarafı J inci sahifede -

kuşı mukavemeti artıran bir 
palyatif olduğu tasdik edilmiş 

olmasıdır. Şu halde beynelmilel 
iş birliğini samimiyetle istemi
yecek bir millet tasavvur edi-

lemez. O lsa olsa bir çok mil
letler büyük zorluklarla yara
tılan iç istikrarı feda etmeden 
önce, endişelerini tahrik eden 
sebeplerini nasıl bertaraf edi
leceğini, beynelmilel kredilerin 
ne şekilde temin olunacağını, 
nihayet en büyük üzüntü kay· 

nağı olan siyasi kararsız'ığın 
nasıl ortadan kalkacağını an· 
lamak isterler. Bu iş, siyasi 
ve iktisadi meseleleri birlikte 
gözden geçirmek vazifesini 
üzerine alacak olan bir dün· 
ya sulh ~onferansının jşi ola
bilir. Henüz bütün devletleri 
siyasi istikrar sahasında aynı 

derecede hüsnü niyetle meş

bu <leğildir1er. Bir çok temel 
davalarda radikal bir zihniyet 
değişikliğine zemin bazırlıyacak 
bir dünya sulh konferansı, 

belki bu işin içinden çıkabilir. 
Şevke1. :Sllgi.n. 

llUHYJ.7:Z2IZY..727-Y.7-~Ai0. 

Askere davet 
Askerlik 'ubaslnden: 

Yoklama kaçakhğından 

ele geçmiş veya sakhdan 
veya muhacir, mülteci olarak 
yeniden oüfus siciline kayıt 
edilerek askeri hastane ve 
askerlik meclisinde muaye· 
neleri yapılarak askere he
nüz sevkedilmemiş 316 do
ğumundan 330 doğumuna 
kadar 330 doğumlular da 
dahil Topçu, Süvari, lstih· 
kam, Nakliyat, Hava, Muha
bere, Demiryolu, ölçme, ışıl-

dak, muzika sımflarına ayrıl

mış eratla piyade sınıflanna 

ayrılmış 316 ili 327 dahil 

doğumuna kadar henüz as· 
kere sevkedilmemiş islim ve 
gayri islim erat askere ça· 

ğınlacaklardır. Toplanma 
günü aynca ilan edilecektir. 

Şimdiden hazırlıklarım yap
maları ilin olunur. 

'i+ l ~LAZ 

blenin üçüncü komisyonu öğle
den sonra toplanarak silahsız

lanma konferansı mesaisine 
kısmen başlaması hakkındaki 

tekliflerle meşgul olmuştur. Is

kandinavya devletleri delege· 
]eriyle Hollanda ve Belçika 
murahhasları reisin gösterdiği 

program lehinde bulunmuşlar 
dır. 

Pol Bonkur (Fransız) Büyük 
bir program çizmenin ne zaman, 
ne de mekan itibariyle münasip 
olmadığını söylemittir. 

Malkolm Makdonald (lngiliz) 

de mahdut bir programa taraf· 
tar olduğunu söylemiş, ilk önce 
silahlanma masraflannm neşrini 
temin etmek lazım geldiği müta
laaımda bulunmuı ve tatbik 
edilmesi müşkül olan kontrol 
sistemi yerine herkesin kabul 
edebileceği ahkam konulmasmı 
ileri sürmüştür. 

Litvinof asamble ve konsey
de müteaddit defalar derme· 
yan ettiği fikre bir şey ilive 
etmiyeceğini söylemiştir. 

Iran murahhası memleketinin 
kabul edemiyeceği silah tica
reti hakkındaki 925 anlaşma
sının yeniden tedkiki teşeb

büslerini protesto eylemiştir. 

Göçmen aileleri geliyor 
1070 aile Kızılay tarafından yardım 
görecek, iaşeleri temin edilecektir 

Çek 
Kronu da düştü 
Fransız frangmın kıymetten 

düşürülmesinden sonra ltalyan 
liretinin de ktymetten düşürül-

mesine karar verilmiştir. Dün 

Muhacirlere derhal arazi, tohumluk ve çift hayvanatı Çekoslovakyada Prag Türkofis 
şubesinden şehrimizdeki alaka-

da ğıtıl m aSI İçin gereken tertibat a)ınmışdır darlara gelen bir telgrafta Çek 

15 Birinci teşrinde Romanya ve Bulgaristan· grublara ayralarak Dikili, Çandarlı, Bergama, kronunun da kıymetinden yüz-
dan lzmire 1070 aile muhacir gelecek, köy ve Foça, Çeşme, Karaburun, Torbah ve Kemal- de 16 nisbetinde düşürüldüğü 
kazalarda iskan edileceklerdir. Bu muhacirlerin paşa kaza ve köylerine sevk ve iskan edile- bildirilmiştir. 
5.000 nüfusdan fazla olduğu zannedilmektedir. ceklerdir. Son sene içinde lzmirdeki 
Muhacirler evvela Urla tahaffuzanesine çıkarı· ilk iş olarak muhacirlere derhal arazi ve 

bazı ihracatçılar Çekoslovakya lacaklar, orada muayeneleri yapılacak, hayvan- tohumluk ve çift hayvanatı dağıtıiacakhr. Gele-
ları aşılanacak ve iaşeleri Kızılay Kurumu tara- cek sene de Sıhhat ve içtimai Muavenet veka- ile bazı işler yapmışlardır. Bu 
fından temin edilecektir. Tahaffuzanede çadır- !etinden verilecek tahsisatla evleri yaptmla- itibarla Çek kronunun düşme· 
Jar kurulmuş, muhacirlere dağıtılacak karava· cakbr. si de fzmir piyasasmı frank 
nalar ve saire ahnmışbr. iskan dairesince muhacirlerin iskan işlerin=n kadar olmamakla beraber ali· 

Sağlık muayenelerinden sonra muhacirler süratle yapılması için hazırlıklar yapılmışhr. kadar etmektedir. 
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Polislere Nafıa vekilinin tedkikleri 
Meslekt dersler verlllyor 

Namzed olarak polisliğe ta· 
yin olunan gençlerin, meslekin 
bütün inceliklerine vaktf ola
cak bir surette yetiştirilmeleri 

ıçın Emniyet müdürlüğünce 
esaslı tedbirler alınmıştır. Nam
zed polislere hergün Alsancak
ta halk sahasında talimler yap· 
hralmakta ve mesleki dersler 
verilmektedir. 

Muallim olarak Alsancak 
merkez birinci komiseri Lütfi 

Burcu intihap edilmiş ve nam· 
zed polislere ders ve talimler 
göstermeğe başlamıştır. Bu 
ders ve talimlerin kısa bir za· 
manda iyi neticeler vereceği 

umuluyor. hmir polisinin ran
dmanını artırmak için emniyet 
müdürü Selabettin Arslankor· 
kud tarafmdan yeni ve esaslı 
tedbirler alınmak üzeredir. 

Ören köyü cinayeti 
Kemalpaşa kazasın1n Ören 

köyünde Aliyi öldiirmekle ve 
Aksekili Mustafayı yaralamakla 
suçlu, o köyde çapacılık eden 
Aksekili Ali oğlu Hüseyinin 
Ağuceza mahkemesinde muha
kemesine devam edilmiştir. 

iddia makamı maznun Hü
seyinin yalnız Aliyi öldilrmek 
suçundan Tilrk ceza kanunu
nun 448 inci maddesine göre 
sevkedilmiş olduğunu, halbuki 
Mustafanın yaralanma hadisesi 
hakkında kararnamede bir 
kayıt olmadığından yaralamak 
noktasmdan da bir karar ver· 
mek için geri gönderilmesini 
istedi. 

Mahkeme heyeti, bu talebi 
kabul ederek muhakemeyi baş
ka güne bıraktı. 

Buca mezbahasında 
Eylül aymda Buca belediye 

mezbahasında 177 koyun, 71 
keçi, 73 kuzu, 32 oğlak, 9 
öküz, 38 inek, 74 dana olmak 
üzere 475 baı hayvan kesil· 
miştir. 

~-------------9' Paris fakültesinden diplomalı 
oı, tabipleri 

Muwffer Eroğul 
Keı11al Çctindat,. . ~ 

Yeni getirtmiş olduğumuz 
cihazla müessesemizde bun· 
dan sonra altın kuronlar ve 
madeni dolgular yerine tabii 
dişleri tamamile taklit eden 
beyaz porselen kuron dol" 
gular yapmağa başlamış ol
duğumuzu ha '.kımıza ilan 
ederiz. 

Beyler - Numanzade S. 21 
numarah muayenehane. 

Telefon : 3921 

Vekil dün hava istas
yonunda tedkiKler yaptı 

Üç güodenberi şehrimizin 
misafiri bulunan sayın Nafıa 

vekilimiz Ali Çetinkaya dün 
sabah Milstahkem mevki ko· 

mutanlığmı ve nafıa müesse
seleri komiserliğini ziyaret et
mişlerdir. 

Ali Çetinka1•a öğleden sonra 
da Alsancak istasyonunda 

devairi teftiş etmişler ve 
refakatlerinde vali Fazlı Güleç 

ve belediye reisi doktor Beh· 
çet Uz olduğu halde Halkapı
nara giderek hava yolları istas· 
yonunu ve tayyare meydanını, 

Esrarlı 

\ 
Halkapınar bataklığının ne şe· 
kilde kurutulabileceğini tedkik 
eylemişlerdir. 

Vekil ve beraberlerindeki 
zevat oradan Karşıyakada 

Soğukkuyuda Değirmentepe 
gazinosuna gitmişler ve bura
da belediye reisi doktor Beh
çet Uz tarafından şereflerine 
verilen çay ziyafetinde bulun· 
muşlardır. 

lzmiri seven sayın vekil, 
orada çok latif olan gurubu 
seyrettikten sonra otomobille 
Alsaııcaktaki evlerine dönmüş· 
lerdir. 

cinayet 
Narlıdere cinayetinde 

Zühre'nin rolü mü 
bayan 

var? 
Narlıdere köyünde Hüseyi

nin öldürülmesi hakkandaki ci
nayetin tahkikat. mühim bir 
safhaya girmiştir. Bu tahkikata 
göre cinayeti işlemek için Isa 
ve Hasan bazı kimseler tara· 
fından teşvik edilmişlerdir. Bu 
tefvikin sebebi köy muhtarlığı 
intihabatıd1r. 

Maktul muhtar Hüseyinin 
oğlu lbrahim, müddeiumumiliğe 
verdiği bir istidada babasının 
öldürülmesinde Zühre adında 
bir kadmla damadı Mustafa 
oğlu Mustafanm müşevvik ol
duklarını iddia etmiştir. Mus-
tafa köyde muhtar olmak isti· 
yordu. Cinayetten üç gün evel 
Zübrenin Isa ile Hasana: 

- Siz muhtar Hüseyini öl
dürün, biz sizi besleriz! Dedi
ğini bazı kimseler duymuşlar 
ve adliyede isticvaplarında bu 

suretle şahitlik etmişlerdir.Din
lenen şahitler arasında bulunan 
Mustafanın oğlu lbrahim de
miftir ki: 

- Ben Zührenio, muhtar 
Hilseyine ·(en nihayet seni Kırlı 
Ali oğlu Isaya temizlt.Uirece
ğim dediğini duydum. Ve 
bu vak'a cinayetten bir kaç 
gün evvel köyde olmuştur. 
Isa, Mustafanın kainbiraderidir. 
Zühre de kainvaldesidir. Cina-
yetin ertesi günü Zührenin an· 
sızm lstanbula gitmiş olması 

ve beş gün sonra dönmesi de 
şayanı dikkat görülmektedir. 
Zühre Istanbulda birinde tütün 
parası alacağı olduğunu ve bu 
parayı almak üzere gittiğini 

söylemiştir. Adliyece bu nokta 
da tahkik edilmektedir. Daha 
bazı şahidler bugünlerde din
leneceklerdir. 

EL HAMRA TELEFON 
2573 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Bugün matineden itibaren 

KANUNDAN 
KAÇILMAZ 

SILVIA 
SIDNEY 

En müessir bir aşk mevzuu içinde heyecanla ve dehşetli 
sahnelerle dolu enfes bir filim 

PARAMUNT jURNALDA : Yeni kadın saç tuvaletleri 
modası ve son haberler 

Adliye koridorlarında: 
•••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Cürmü meşhut 
Belkıs yahut Refika zabı
taya hakaret etti mi ? 

Yeni kanuna tevfikan, meş
hud cürümler suçlularının mu· 
hakemelerine sulh ve asliye 
ceza mahkemelerinde derhal 
bakılmakta ve bu gibi suçlular 
kararlan bir duruşmada neti· 
celendirilmektedir. Dün de as
liye birinci ceza mahkemesinde 
böyle bir suçlunun muhakeme" 
sine başlanmış ve hemen ka • 
rara bağlanmıştır. 

Bu cürmümeşhud suçlusu, 
İstanbulda Belkıs lzmirde Refi .. 
ka adile tanınmış bir bar ar· 
tistidir. işlediği suç zabıtaya 
hakarettir. 

lstanbul otelinde yatıp kal
kan bu artist, kendisini kara
kola davet eden polis Ziyaya : 

- Siz beni buradan bir adım 
bile götüremezsiniz t Dedikten 
sonra, polisin şeref ve haysi
yetini kıracak bir takım sözler 
söylemiş .. 

Polisin çok mülayim bareka
hna mukabil, artist kadın biraz 
daha şimarnnş ve patrona ha· 
ber vermek üzere derhal tele
fona koşmuş .. 

iddiaya göre bu sırada hid
detlenen polis Ziya kadanm 
üzerine doğru yürüyerek tele
fon dmesine mani olmuş .• 

Hakim, suçlunun sorgusunu 
yaph. Gelen şahidlerin hepsini 
dinledi. Bazı şahidler polisin 

bu kadına athğı şamarın ok
şama derecesini aşmadığını ve 
fakat kadının zabıtaya hakaret 
ettiğini söylemişlerdir. 

Müddeiumumi muavini Ali, 
sabit görülen suçundan dolayı 
maznunun cezalandmlmasını 
istedi .. 

Suçlu Refika: 
- Vallahi, billahi ben haka

ret etmedim! .. Diyerek müda
faa3ını yaparken, akhna gelen 
şu sözleri ağzından kaçırdı: 

- Hem, ben bugün Ege ile 
Istanbula gideceğim. Beni bıra· 
kınız! Dedi! 

Hakim düıündü ve şu karan 
tefhim etti: 

"Okunan evraka ve dinlenen 
amme şahidlerinin ifade ve şe
hadetlerine göre, suçlu Refika
nın zabıtaya ~ıakaret ettiği 

sabittir. Bir ay müddetle hapsi
ne ve elli lira ağır para cezası 
alınmasına .. 

Artist kadın hapis cezasını 
işitir işitmez hüngür hüngür 
ağlaınağa ve yalvarmağa baş· 
tadı .. 

Hakim: 
- Sus., Daha karar bitmedi. 

Diyerek devam etti: 

Müzakerder hitam buldu
ğundan reis komisyona birhaç 
güne kadar bir rapor tevdi 
edecek ve bu rapor konseye 
arzolunacaktır. 1, ____ 6::.ıs_s_ .• 2 J SEANSLAR: 3-5-7-9.15. Cumartesi ve pazar 1 de başlar ''Ancak, polis Ziyanm suç

luya yapbğı fena muamelesi de 

, ~ 

Antakya 
0 11sekiz yıl ö11cede1Z öz aııamdall 

avnldım 

Katılı J'ıişlar akıt/1111 kata/ara sa-
n/dım 

Ttmiz topl(iktan alcak eller kilteıtı 
Eşsiz lıavalan yabancılar in/cifi 
Bahce/n im bnzuldtı (içcklmm hep 

soldu 
Aka11 nazlı Asımın göğsil hın(.kl

ı ık t!oldll 
Asulaıra sa1sılmaz bir vaı/ılcla 

raşuı•an 

Ytlmada!l yıkılmadan ylicı• bir şan 
laşıpan 

Azıraıı her dlişmcna her an nzer
dan ollUvan 

Lckesız ı u'1la1111da l'Dlnız 7 üık 
adı duyan 

Diiıtyüz buı 1üık vavNwm basltm 
ııamk ba~runa 

Yaslı [!eceleıimde )'alvaıaım hep 
lannma 

Sızı duratken irim ümit/eıim suç
madı 

Antakya esir kalmaz diyen dıJ/tt 
dııffnadı 

Ev se~ıgili Anlakııam yeler atlık 

a~lama 

Attık kaııuşacağız bugün ana va
tana 

Acwm başlanbaşa titreten Tüık 
alası 

Şimdi bizi kwlanp dwduecek 011 
rası 

Şeıe/li ocağımız re.rıiden kunılacak 
UJkunwzu J'Olmz al sancak dnl

dUtacak 
Eıı sevg-ıü Atalütk ey ulu öndeıimiz 
Yalnız sana bağlıdır raralı kalb

le111nr2 
ismet Yurdman 

r • 

Buğday 
ihraç ediyoruz 

lstanbul piyasasından sert 
buğday ihraç edilmeğe bas· 
!anıldığından fiatler sağla111· 
laşmıştır. Yumuşak buğday fi
atlerinde de son günlerde his· 
sedilir bir gevşeklik vardır. 

Almanyanm buğdaylara yüı. 
yirmi mark vermeğe baılamas• 
üzerine bu memlekete de ibra· 
catın başlıyabileceği ümidleri 
kuvvetlenmektedir. lsvi~re ille 
verdiği dört bin ton konteo· 
jana ilaveten yeniden bin bef 
yüz ton kontenjan daha ver
miş ve bu mikdar da MersiP' 
den Urfa malları gönderilere!< 
kapahlmıştır. 

Arabın harfı kullanılanı3t 
Defterdarlıktan bütün maliye 

teşkilatına gönderilen bir ta' 

mimde bazı dairelerde memur· 
larm eski harflerle müsveddeler 
hazırladıklara ve hususi melı' 
tuplarım bu harflerle yazdıkları 

görüldüğü bildirilmiştir. Defter' 
darlık, memurların Türk harf' 
!erinden başka hiçbir yaı1 

kullanamıyacaklarını, kullan•" 
memurlar haklarında takib•t 
yapılacağını da tebliğ etmiştir 

Bir hırsızhk 
lsmetpaşa Bulvarında Zinet 

Garajında Ahmedoğlu Ömeri11 

800 lira kıymetinde manifatur' 
eşyasını çalan suçlu yakala11' 
mışhr. 

Dayak attlır mı? 
Namazgahta Perukar zade 

sokağında sarhoş olan F erh•d 
o_R-lu Ahmed, sebebsiz, Yusllt 
oğlu Rahmi ve Nureddini dö\f' 
düğünden tutulmuştur. 

•••••••••••• 

Hilal eczanesinif1 
Meşhur bahk yağlar• 

geldi 
Eczac ı Kemal Aktaşın Nor· 

veçten hususi surette iki def• 
fifitreden geçirilmiş bu se~e 
rekoltesi batık yağları gt:lmiştıt~ 

•• .....•.................. ···········••• ~ 
sabittir. Bu itibarla ceı.all1 

ıskatına .. 
Suçlunun ağlaması birde" ' 

bire kesildi ve yüksek hakiıl' 
suçluya hitaben: 

- Cezanız ıskat edildi. fıı' 
kat bir daha buralara gelir~~: 
gideceğin yer hapishaneCJ1 

' 

aklını başına al.. Dedi. 
Suçlu büyük bir sevinç iç İl1 

de adliyeyi terketmiştir. 
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•• F:aıısız nazırı söyler•: • • ' Son Telgrci:f. Haberleri 
T urkıye isken derun ıçın i • ' ~ •• - 1-_~ • • 

yeni talepte bulunursa Balkan konseyı toplanıyor Atatürk 
Fransa bu hususta müzakerede 

bulunmayı reddetmiyecek 
Paris, 6 (O.R) - Fransız delegesi Vıennot altıncı komisyonda 

lskenderun Türk e'<alliyeti hakkında demiştir ki: 
Fransa Türkiyeye karşı bütün taahhütlerine hürmet edecektir. 

Eğer Türkiye yeni vaziyetten istifade ederek, 1923 anlaşması 
kadrosu dahilinde, bu ekalliyet için yeni bir rej:m teklif etmek 
ister ve yeni talepler dermeyan ederse Fransa müzakereyi reddet· 
miyecektir. 

Suriyede muahe~eye yapılan iyi kabul şi:ndiki vaziyetle istiklal 
arasında geçecek 3 senelik intikal devr'!sinin karqıklıksız geçe· 
ceği ümidini veriyor. 

Edirne'de kültür hareketleri 

Yeniden 45 ilkmekteb 
binası yapıldı 

Edirne, 6 (A.A) - Trakya'da kültür har-eketJeri gen "şlemek· 
tedir. Yeniden 45 ilkmekteb yapılmaktadır. Bunların mühim bir 
kıımı bitmiş, öij"retmen tahsisah büdçeye konmuştur. 
Şehrimizde ortamekteblere girecek çocuklar sayısı geçen yıla 

nazaran çoktur. Edime'den 125 çocuk mekteblere girmek isti· 
Yor. Halbuki mekteblerin bu çocukları alacak yerleri yoktur. 
Bunun için C. H. Partisinin büyük ve uygun bir binası hazırlan· 
ınaktadır. Bu hususun temini Kültür Bakanlığından rica edil
aoiştir. 

Busene Edirne'de açılacak olan Cumhuriyet Kız San'at Oku
lunun bütün siparişleri San'atlar Mektebinde hazırlanmıştır. Di
ier taraftan Kız San'at Okulunun açılacağı büyük dairenin 
tamiri de süratle ilerlemektedir. Ve en geç bu ayın on beşinde 
tamirat sona ermiş bulunacaktır. 

Edirne Lisesine gireceklerin pansiyon pinasmın tamiri de bir 
haftaya kadar bitecektir. Ve Trakyanın üniversiteye giden ço· 
cukları için lstanbulda bir konak yatı yeri olarak kiralanmıştır. 

&!acarlar liretin düşmesinden zarar görüyor 
Budapeşte, 6 ( Ö.R ) - Liretin kıymeitnden düşürülmesi 

haberi burada iyi tesir bırakmamıştır. Bu haber, ltalyan· 
Macar klearingini durdurmuştur. ltalyadan alacaklı vazi
Yette olan Macarlar, Liretin sukutu yüzünden çok zarar göre· 
elderclir. 

Cevdet Kerim'in beyanatı 

Türk-Sovyetsporlarında 
terakki müşahede ettik 

Cevdet /(e!İm 

Moıko•a, 6 (A.A) - Tas 
/\jansıDm Odesadaki mümes
~ ile görüşen Tilrk spor ka
ileai başkanı Cevdet Kerim 
dtıniştir ki: 

- Dost memlekete yaptığı· 
lbıı zevkli seyabati1Diz sona 

ermiştir. Sovyetler birliğinde 
kaldığımız müddetçe heyetimi· 
zin azaları yalnız Sovyet spor-
cuları tarafından değil, ayni 
zamanda bütün halk tarafından 
en iyi bir şekilde karşılanmış
lardır. Spor karşılaşmalarında 
gerek Türkiye gerekse, Sov· 
yetler birliği gençlikleri tara· 
fından elde edilen yüksek tek· 
niği müşahede etmek fırsatını 
elde ettik. Bu karşılaşmalar 
her yerde sıcak bir dostluk 
havası içinde cereyan etmiştir. 
Dost memleketteki büyük um· 
ran ve ilerleme eserlerini gör
mekle bahtiyar olduk. Dostla-
nmıza yeni yeni muvaffakıyet• 
ler ve umran içinde bir hayat 
temenni ederiz. 

Heyetimiz en iyi hislerle 
meıbu olarak memleketınizden 
ayrılmaktadır. idarecilerinize, 
spor teıkilitınıza bize karşı 

göstermiş olduklan hüsnü ka
bulden dolayı derin teşekkür
lerimi bildiririm. 

TA YY fl .. RE Sineması 
T E L E F O N aısı 

Bu hafta, ayJardanberi beklenen iki büyük fitim birden 

1 - AŞK UGRUNDA 
Eınil Yaningse büyük bir şöhret kazandıran şaheser 

Anna Bella - jean Gabin - F ernand Gravey 

2 - MUMYALARIN SERVETi 
~engin deko:lar içinde yüzlerce güzel kızın iştirakile çev· 
rılen kahka!ar filmi - Modern ve meşhur Amerikan komiği 

Eddie Contor'un şaheseri 
Ayrıca : Paramunt dünya havadisleri filmi 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
SEANS SAATLARI 

Hergün : 2.30 - 5.40 - 9.15 Aşk Uğrunda 4.5 - 7.30 
:umyafaran serveti. Cumartesi ve pazar günleri saat 1 de 
umyaların serveti filmi ile başlar. • 

Ankara'ya 
döndüler Fransız Ha. müsteşarı Mandalar ko- N 

misyonundaSancakmeselesinianlattı ~ s:y~~·~:i ~·i~~~;~> bu 

,------------------ ~ akşam, hususi trenle şehri-
H ük ôm etİm İze teminat verildi. F ransanın Antakya N mi~d~n ayrılmışlardı~. Büy.ük 

şefı ıstasyonda Valı Muhıd-

h ak kında k İ taahhütlerine hürmet edeceği bildirildi din Üstündağ, Jstanbuı Ku-
mandanı, şehrimizdeki Meb-Belgrad, 6 ( Yeni Asır ) -

Balkan Antantı konseyi hazır
lıklarına baş amıştır. Cenevre-
de aralarında konuşmalar ya

pan Balkan devletleri delege
leri bu hususta bazı müfid 
kararlar almışlardır. 

Balkan devletleri konseyinde 
konuşulacak meseleler arasında 
Türkiyenin ruznameye idhalini 
istediği mühim bir mevzu da 
vardır. 

Cenevre, 6 ( Yeni Astr ) -
Bugün mandalar komisyonunda 
Fransa namına söz alan Fransa 

~ uslar ve kalabalık bir halk 
~ kütlesi uğurlamıştır. 
~'br777.7T7.Z77/..ZZZZX7.~ 

Beynelmilel 
ziraat kongresi 

Roma, 8 ( Ö.R) - Beynel
milet ziraat kongresinde Fran
sız de egasyonu başında bulunan 
ziraat müsteşarı Lyautey meç-

Bizim Antakyada btledıye dairesi 
Hariciye Müsteşarı Viyeno, ğımızı zannederiz. Bazı tehlü- lere cevab olarak Fransız na· 
Suriye • F raosız muahedesi kelerin mecud olduğu mubak- zm demiştir ki: 

hul ltalyan askeri abidesine 
giderek büyük bir çelenk koy
muştur. Fransız sefaretha
nesi müsteşarı ve ataşemiliteri 
kendisine refakat etmişlerdir. 

Alman elçisi 
hakkında izahat vermiş ve kaktır: Fakat Suriye milletinin - Fransa bütün taahhüdle- Roma 5 ( A.A ) - Mezuni-
şunları söylemiştir: olgunluğu ümit vermektedir. rine hürmet edecektir. yetinden dönen Alman elçisi 

Ortada büyük müşkülat Ekalliyetleri himaye için, buna Viemot Türkiyeye elzem Von Hossel dün hariciye baka-
vardı. Arap aleminin istiklal ait beynelmilel mukaveleler olan teminatı vererek onu !es· na Kont Ciano ve bugün de 
emellerini Fransa tarafından hududunu aşan hususi hüküm- kin için kendisiyle T.Rüştü Aras Mussolini ile uzun boylu gö-
" hıristiyan ekalliyetlere,, an- ler muahedeye konulmuştur. arasında müzakereler cereyan rüşmüştür. 
anevi olarak verilen himaye lskenderun ve Antakya Türk ettiğini bildirmiş ve muahede- Mülakatlar umumi siyaset 
ile telif etmek lazımdı. Bu hu- ahalisinin vaziyeti hakkında nin Suriyede müsaid bir şekilde meseleleri üıerinde cereyan et-
susta makul bir karara vardı- Türkiyede izhar edilen endişe- karşılandığını kaydetmiştir. miştir. . ................................................................................................................................................................................ . 

MACAR BAŞVEKiLi Başvekil Jstanbulun kurtuluş günü 

Egede tedkikler C k t h ·· t.J kut G. Gömböş 
•••••••••••••••••••••••• 

oş un eza ura a - H t d ···ıd·· 
yapacak d ld as ane e o u 

Ankara 6 (Yeni Asır)-Baş- lulandı geçi resmi 0 U General lylleş~iştl, bir-
' · denblre hastah .. e• .nDksett vekil ismet İnönünün yakında ı b ı 6 ( y ) J b ı k J -stan 11 eni Asır - ıtan u ur•u uıunun onilçüncu Buda peşte, 6 (O.R) - Macar 

biitlin E~e auntakasında bir yıldönümü sevinçli tezahüratla kutlulandı. Geçid resmi çok par- başvekili general Gömböş öl-
tıedkik seyahatine çıkacağı lak oldu. 

müştür. 
bildiriliyor. Başbakan dün ha- Geçid resmine iştirak eden kıt'alanmız, caddeleri dolduran Münib, 6 ( Ö. R) _ Göm· 
riciye vekaletine giderek ha· halk tarafından hararetle alkışlandı. Hava ılık ve günejli oldu-

w d b k ı· · böş'ün tedavi ediJmekte oldu~ı riciye vekaleti vekili Şükrü ,gun an ayram ço neşe ı geçtı. 
B sanatoryumda bu sabah saa ' Saraçogw lu ve genel sekreter eledi ye namına bir heyet kumandanlığa giderek orduya şeb- B 

· ilk b'ld' d' T k d k" C h · t "b'd · ı k 8,30 da öldüğü bildiriliyor. iı Menemenci ogw luyle muhtelif lrın kş radnını B ı ". ı. a sim e ı um A uuye af. ı esınek çle fenb: d b M b k t 
• 1 h kk d _ _ _ er onul u. eledıye akşam ordu erkanı şere ıne mii ele ır hafta an eri acar aşve i i · 
ış ~r a ın a goruşmuştür. ziyafet verdi. nin sıhhati iyileşmekte id ı 

T l f h b A k ve General Cumartesi günü 
e e 0~ mu a e- nta yadaki muhakeme Budapeşteye dönmek niyetin 
releri başladı • • • besliyordu. Fakat hastalık an· 

19 h d ld sızın nüksederek general Göm-

Ka~::,7•:A06kar~~ ·;:0:::~~ı:-: ayın una te ır e ı ı bö~:m:ı:mı ö~~~l~i~:İyaı. 
Kırıkkale arasında telefon mu· ISTANBUL, 6 (Telefonla) - Antakyada 30 Ağustos zafer matbuata general Gömböş'ün 
baberesine bugünden itibaren bayramı suçlularının muhakemeleri çok hararetli oldu. Muhakeme, ölümünü teessürle kaydetmekte 
başlanmııtır. bazı evrakın tamamlanması ve şahitlerin celbleri için ayın on ve onun şahsiyetinde ltalyaımı 

Konsey toplantısı dokuzuncu sah gününe bırakıldı. büyük bir dostunu selamlamak· 
ISTANBUL, 6 (Yeni Asır) - Sancakta birçok ermenilerin tadır. Gazeteler Roma proto· 

Cenevre, 6 (Ô.R) - Konıe- Tilrk halkıyle beraber hareket etmelerine rağmen Taşnakların kollarının imzasında ve Maca· 
yin bugünkil toplanbsında tahrikittan da geri kalmadıklan anlaşılıyor. ristanla ltalya arasında müna-
Dantzig meselesinin tedkikine B lk k • sebetlerin sıklaştırılmasında ge· 
devam edilmiştir. a 80 tıp ongreSJ neral Gömböş'ün oynadığı mü-
Macar kabinesi bim rolü kaydetmektedirler. 

ı·stifa etti Bugün Yıldız sarayında açılıyor GRANDi 
lstanbul, 6 (Telefonla) - Balkan tıp kongresi bugün Yıldız Radosa vall oldu 

Budapeıte 6 (Ô.R) - Bat· 
vekil general Gömböşün ölümO 
haberi Macaristanda derin bir 
heyecan uyandırmıştır. Başvekil 
vekili hemen amiral Horti ile 

sarayı salonlarında açıJacakbr. Kongre saat 15,30 da Sıhhat Roma, 6 (AA) _ Propa 
Ye içtimai Muavenet Vekili doktor Refik Saydamın bir nutku 
ile açılacaktır. Türk heyeti riyasetine doktor Akil Muhtar tayin 

görüşmüştür. Nazırlar iki saat 
süren bir mUzakereden sonra 
amiral Horti nezdine giderek 

kabinenin istifasını vermişlerdir. 

Amiral Horti yeni kabinenin 
teşkili için istişarelerine başla· 
mıştır. 

edilmiştir. 

Yugoslav ve Romen doktorları bu akpm şehrimize gelmiı
lerdir. Çok mühim tıbbi meıeleler g6rllşiilecek ve müzakerelere 
Üniversite salonlannda devam edilecektir. 

Türk-Yugoslav ticaret anlaşması 
müzakereleri başlıyor 

Blum 
Belgrad 6 (Yeni Asır) - Türkiye ile Yugoslavya arasında 

aktedilecek ticaret anlaşması müzakerelerinde bulunacak olan 
İstirahatle Yugoslavya heyeti bu akıamki konvansiyonla Ankaraya hareket 

etmişlerdir. Yugoslavya heyeti her türlü salahiyeti cami olarak 
Ankaraya gidiyorlar. Müzakerelere ayın onuncu cumartesi günü Paris, 6 (Ô.R)- Leon Blum 

dün akşam Paris'den ayrılarak 
Seine et Oise vilayetinde bir 
dostunun evine gitmiştir. Baş· 
vekil Perşembe akşamı Parise 
dönecektir. Busebeple bu haf~ 
ta, fevkalade olarak bir tedbir 
almak z rureti olmazsa, nazır· 
lar meclisinin toplanmaması muh· 
temeldir. Hareketind~n evvel 
Blum Fransanın Berlin sefiri 
Andre François Ponçet ile gö· 
riltmOfllr. 

Ankarada başlanacaktır. 

Banker Riket dün akşam tayyare 
ile Istanbula geldi 

İstanbul 6 ( Telefonla ) - Hususi tayyaresiyle Hindistana gi· 
den meşhur banker ve maliyeci Riket bu akşam tayyare ile 
şehrimize döndü. Perapalas otelinde kendisini ziyaret eden 
gazetecilere : 

- Fakat... Söylüyecek birşey yok ki •• 
Dedi. Yarın şehrimizden ayrılması muhtemeldir. Riket'in se· 

yabatindeki esrar perdeıi henllz açılmamıftır. 

ganda bakanı AJfieri Almanya 
seyahatinden Hitlerin hususi 
tayyaresile bugün Romaya dön 
müştür. 

Roma, 6 (A.A) - iyi ma· 
lômat alan mehafilden bildiril-
diğine göre, Italyanın Londra 
elçisi Grandi sıhhi sebeplerden 
dolayı Rados valiliğine tayin 
olunmuştur. Onun yerine ltal
yanın Buenos Aires elçisi olup 
henüz hareket etmemiş olan 
Guara tayin edilecektir. 

Küçük antant 
komitesi toplandı 

Bükreş, 6 (A.A) - 12 llkteş
rinde toplanacak olan küçük 
antant ekonomik konseyi kon
gresinin hazırlığı ile meşgul 
olan komite bugün toplanmış
tır. Bu komite biri ziraat, öteki 
sıhhat, Oçllncüsü de ihracat tili 
komiteleri ıekJinde üçe a1n1· 
mııbr • 
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Antakya Türkleri bir Türk iibidesine 
çelenk koymaktan bile menedildiler 
Beylan okulu öğretmeni olan kahran~an bir Türk 
kızı bize karşılaştığı bir vak'ayı anlatıyor 

~~~--~~~~~~~~~~~~~-&:3~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

BEYLAN YOLU üzerindeki MEHMEDÇIK ABİDESİNiN YAZILARINI hain MEHMED ALI çi~ento 
ile örtmüştü.GENÇLER BU YAZIYI MEYDANA ÇIKARDILAR. Beylan okulu öğretmeni ABiDE

YE BiR ÇELENK KOYDU DiYE koskoca bir hadise oldu. Kırıkhana jurnallar 
yazıldı. Öğretmen vazifesinden kaldırıldı. O şimdi lzmire gelmiştir 

~~~~~~~~~~~~~---... . 
Sancak Türkleri" Atatürk bizi sen kurtaracaksın.Ancak senin yükseklerden 
saçtığın ışıkla üstümüze örteceğin Albayrak altında yaşıyabiliriz" diyorlar 
şeflerinin bana böyle bir vazife 
vermeleri gibi bir yanlışlıkta 
bulunduklarına şaştım. 

MUKADDES VAZiFE 
O zaman kendime düşen 

mukaddes bir vazife vardı : 
Öksüz Türk yavrularının ruh
larında heran Türklüğü can
landırmak, onun büyüklüğünü 
iyice tanıtmak .. 

BEYLAN MILLIYETÇIDIR 
Beylana çabuk ısındım.Halkta 
gördüğüm milliyetçilik hissi 
pek derindi. Antakyada olduğu 
gibi burada da iki yaşındaki 
çocukların bile ağızlarında yal
mz Atatürk'ün adı vardar. 

Esaretin türlii işkenceleri 
albnda ezilen zavalh Sancak 
Türkleri yavrularına .. baba, 
anne" kelimelerinden evvel bu 
eşsiz adı öğretmekle teselli 
buluyorlar. 

BARBARCA BiR HADiSE 
Beylinda 936 yılına kadar 

öğretmenlik yaptım. Türlü ka· 
yatlar albnda ezilirken bile 
mukaddes gayem üzerinde 
yiirümeğe azmetmiıtim ve yOrü
yordum. Ne çare ki beni ve 
kardeşlerimi son derece mütees-

• sir eden bir hadise azmımı 
yanda bıraktı. 

Vak'ayı olduğu gibi yazıyo-
rum: 

Bastığımız yeni yılda yine esa
retin bitmez zehirlerini içmek
ten başka ne bekliyebilirdik. 
MEHMEDCIKLERE HÜRMET 

VAZiFESi 
Öksüz kahraman Mehmed

çikler hatırımdan çıkmıyordu. 
Yılbaşında bu illerde onların 
ruhlarını kimler taziz edecekti? 
Kalktım. Güzel bir çelenk ha
zırladım. Çiçekleri, yaprakları 

yaldızla süsledim. ŞaPlı bayra
ğımızın renklerini taşıyan beyaz 
kırmızı kordelilarla üzerine 
yaldızla .. Yeni yılınız kutlu ol
sun, mutlu yatın yüce şehitler " 
cümlelerini yazarak çelenge 
bağladım. Bay Mebmed Akifin 
Çanakkale şehidleri için yazdı-

1 
içimde bir isyan kabardı. j 

Yürüdüm. Bir de bakbm ki 
polis evimizin kapısında .• 

--- Hanım eve geçemezsiniz. 
Kanun namına daireye buyu-
runuz ••• 

Neye uğradığımı bilmedim 
yalnız: 

--- Sizin kanunlarınızda bir 
genç kızı keyfi olarak evine 
girmekten menetmek madde
si de mi var. Öyle ise ben si
zin bu kanununuza itaat ede-

miyeceğim, diyerek komşulara 
girdim. 

Neticeyi tamamile yazsam 
pek uzun sürecek. Hülasa edi
yorum: 

BiR TÜRK ABiDESi Beyldn kasabası 
Beylin yolu üstünde bir Türk ğı manzumeyi beyaz kırmızı 1 HADiSEYE SiY ASI BiR 

abidesi var. iki yanında şimdi kağıdlara yazarak çiçeklerin MAHiYET VERMiŞLERDi 
ıöyle bir yazı okunur : arasana iliştirdim. Çelengi ku· Alevi polisi Mebmed Alinin 
"Harbı umumide vatan caklayıp götürdüm. içimdeki teşvikile aleyhimde bir zabıt 

ve millet için fedayı can h.,,.ecanla abideye koydum. yapmış .• Çelengi olduğu gibi 
eden 41 inci fırka kah- Tam o sırada bir de ne göre- Kırıkhan istihbarat dairesine 
ramanli rının ruhları bu- yim, yanıbaşımda b\r polis • • • götürmüşler ..• Birkaç gün son-
rada medfundur .,, Bunu da Mehmed Ali alçağı ra bu mesele için okula gelen 

Beylanın yabancısı olduğum- göndermiş olacak. kültür ispektör ve direktörle· 
dan son zamana kadar bu ibi- Alevi olduğu anlafllan bir rinin bir takım manasız sualle-
'tienia kimler için dikildiğini ıive ile : riae maruz ),aldım. 
iyice anlıyamamııttm. Çünkü ALEVi POLiSiN Bizim gibi memurlann siya-
üzerindeki yazı o zamana ka- KÜSTAHLIG( setle uğraşmaları memnu imiş, 
dar hükumet tarafından çimento - Hanım buna kim koydu benim bu hareketim Beylan hal 
ile sıvanarak yok edilmişti. buraya?. Bunu kaldınnız ya· kını heyecana getirmiş, onlara 
Bunu yapanlardan biri de, hal.. sakbr. Dedi. önayak oluyormuşum. Bundan 
kan başında bir ifrit gibi hü- O zaman biltüo kanım bey- sonra Beylanda kaJmakJığım ol· 
küm ıüren Adana kaçkanlann- nime hücum etti. Vücudum mazmış. Benim için bir ceza 
dan olup Beylanda on seneden- baıtan bap titredi. vermeleri lazımmış .• 
beri nahiye müdiirlüğü yapan - Ne münasebet . , • Niçin Yalnız şu kadar cevab ver-
Arna-d Mehmed Alidir. F ran- k mekle iktifa ettim : ..... yasak olsun? Bir mezara çiçe 

Öz 7 iiık Allfakyanm tarıhi asarı 
atikasından. bir manzara 

mi yakan bir yaranın sönme
sini istiyorum. Sevgili yeşil 

yurdum. Antakyanın, lskende
run Sancağının kurtulmasını 

sabırsızlıkla bekliyorum. Benim 
gibi her Antakyalının biricik 
dileği budur. 

Düşünilyorum, cihana hürri .. 
yeti aşılamakla övünen Fran
sızlar bir mezara konulan bir 
dal çiçeği atmakla doğrusu 

ne büyük bir medeniyet gös
teriyorlar! Acaba hergün böyle 
yapmakla hakikaten Sancakta 
Türk ruhunu, Türk harsını 
öldürmeğe muvaffak oldukla .. 
rına mı kanidirler? Bilakis on· 
lar böyle yaptıkça her Türkün 
içinde Türklük duygusu daha 
çok kabarıyor ve kalblerinde, 
başlanna beli olan zalimlere 
karşı besledikleri nefret daha 
çok arbyor. 

Alevi polislerin, Türk düş
manı bir takım huysu:z.ların eli 
altında ~zilen biz Sancak Türk
leri şimdiye kadar bu acılara 
katlanarak karanlıklar içinde 
bitkin bir halde sürüklendik. 

Artık tahammülümüz kalma
dı.. Ey ulu önderimiz Atatürk, 
yalvanyoruz .• Bizi kurtar .. An· 
cak sen kurtaracaksın.. Ancak 
senin yükseklerden saçtığın ııık 
la üstümüze örteceğin albayrak 
altında yaşıyabiliriz .. 
Antakyanıa Ordu nahiyesi 

ilk okul öğretmenliğinden 
çekilen ismet Şellk 

Yurdman 
Sl•ların güzide bir •abl'iyeti (?) ld d- - Yapbğım ıeyin siyasetle • .,. koymanın memnu o uğunu un-
olup casusluktan başka bir va- yada hangi kanun emredebilir? bir allkası olduğuna biran dü- e· . 
zifesi olmayan bu adam halka şünmedim. Buna medeni bir 11 arap çetcSl 

Hem bu şehidlerin içinde ak- h k b k d h · 

·-· 
binbir itkence yapmaktan zevk ü ılmetin u a ar e emmı- Sancak TUrklerlnl 

rabam da var.. Mezarlara çi.. b b·ı 
duyuyor. Diğer nahiyelerde ol- yet vereceğini atınma ı e tadhl•• çaıı,ıyor 

çek koymak yasaksa ilin et- getiremem lıkenderun - Sergi mllna-
duğu gibi yalnız halka değil, meli idiniı. Kaldıramam diye ANT AKY ADAN NiÇiN 
bil,,.. ya•alanaa da elini uzatı ıebetiyle lzmire giden isken .. 0 

- bağırdım. AYRILDIM ? 
yor derunlu iki genç gağüslerinde 

M.ONEVVER GENÇLERiN --- Demek polise karşı geli- Nihayet beni vazifeden at- b 
B"lb · b" ir TOrk bayrağı rozeti oldu .. CESARETi yorsunuz. 1 aısa sız ır me- mak iatemiılerıe de hernasılsa 

mursunuz. Böyle ceylerin bir b kt t k ğu halde çarııda gezerlerken 
Bir Türk abidesinin bu halde y unu yapma an u anara ıene b k 

memura daha .. ok zarar verdi- t d b" kıt 1 ir aç arap ıebebsiz yere bu kalmasına daha fazla da'1ana- T or asın a, ıssız ır uy o an 
J b ı ? K 'd gençlere çatmışlar ve hemen to-

P aris'teki karışıklıklar 

Blum 
ciudi 

kabinesi çok 
tedbirler aldı ___ _,..... __________ ___ 

Vahim netice verebUecek bUtUn taplantllar .-me 
dllecektlr. Dahlllye Nezareti bir tebllğ ne,ret 
Paris, 6 ( Ö.R ) --- Dahiliye 

nezareti bir tebliğ neşrederek 
Pariste ve Paris mıntakasında 
bundan böyle karışıklığa se
heb olabilecek mahiyette top
lantılara müsaade etm·yeceğini 
bildirmiştir. Bu tebliğ hükfıme· 
tin asayişi muhafazaya ve ciddi 
bir şekilde ihlaline mani olma
ğa muktedir olduğunu ve bunu 
isbat ettiğini ilave etmektedir. 
Bu sebeble nezaret bütün 
Fransızların para üzerindeki 
yeni rejim tatbik edilirken mil
Jetin bütün menfaa!lerini ala
kadar eden yeni kararlann 
muvaffakıyeti namına sulh ve 
sükun lüzumunu bütün Fran
sızların takdir etmelerini iste
mektedir. Bu sebeble hükümet 
vahim netice verebilecek bütün 
içtima ve toplantdan mennet
meğe karar vermiştir. 

Paris 6 ( A. A ) --- Pare De 
Princes'deki komünist ve cıva
rındaki Ateş haç mukabil nn
mayişlerinden sonra dün gece 
ve bugün başkaca hiçbir hadi
se olmamıştır. Öğleden sonra 
ufak tefek bazı kavgalar ol
muşsa da hiçbirisi ehemmiyetli 
değilc\ir. Tevkif edilenlerin ek
serisi serbest bırakalmıştır. An-

Fransız Dahiliye Nazırı Sale 
cak birkaç hafif yaralı va 

Dahiliye bakanı Sale 
polisi :>oğukkanhhğı sayes' 
iki tarafın çarpışmasına 

olabildiğinden dolayı tebri 
miştir. 

Paris 6 ( A.A) - Mesai 
kanlığanın bir tebliğine g 
henüz Pariste 7428 grevci 
dır. Grevcilerin işgali alt 
da 41 müessese mevcuttur. 

Macaristanda vaziyet 

Başbakanlığa muavi 
Daranyi geçecektir .._ . - . ·-·~i. 

OömbUfUn sıhhati siyasi faaliyete mUsah 
değlldlr. Daranyl Naip Hortl'nln mutemedidir 

Macar naıhi amiral Hoıli 
Budapeşte, 6 (A.A) --- Mun

ben civarında bir aanatoryomda 
tedavi altında bulunan Başba-

kan Gömböş'ün tedavisini 
nda bırakarak siyasi müza 
relere bizzat iştirak et 
üzere Budapeşteye dönece 
dair son günlerde dolaşan f 
alar hakkıoda 9aJabiyettar 
hafilde denilmektedir ki: 

Başbakanın sıhhi vazi 
böyle bir seyahate müsaid 
madığı gibi batta hastalık ı 
zuniyeti bittikten sonra da 
tekrar başlıyacak vaziyette 
ğildir. 

Henüz teeyyild etmi 
bazı haberlere göre Göm 
şün ahvali ııhbiyesi çok va 
eaditeler tevlit etmekte ve 
kında bir kabine buhran 
çıkması da muhtemeldir. 

Şimdiye kadar başbaka 
muavinliğini yapan ve 
Hortinin itimadını haiz bulu 

1 
Daranyi batbakanlığa en k 
vetli namzed telakki edılm 

tedir. 

Yugoslavya tedrici surette demokr 
usulüne avdet ediyor 

Belgrad 6 (Ô.R) - Başbakan Dr. Stoyadinoviç tarafın 
Yugoalavyaoın tedricen demokrasi uıulilne avdeti hakkı 
yapılan vaidin ilk tezahürü yakında yapılacak o!an serbest r 
umumi belediye intibahah olacakbr. Hükümet mahfilleri radi 
birliği partisinin (h0k6met partisi) bu intibabatta ekseriyet k 
nacağandan emin bulunmaktadırlar. Böylece Hırvat parti!li 
anlaşmağa ve umumi dahili vaziyetin tavazzuhuna yol açıl 
olacaktır. 

mıyan Beylanın münevver Türk ğini i miyor musunuz a. •· Ordu nahiyesine kaldırmağa 
gençleri 935 yılında her eziyeti tınız. Aksi takdirde *izi kanun karar vermişler.. kat ve yumrukla tecavnz ederek Hükiimetçiler Toledoyu asilerd 
göz erıne a~ıp gizliden abideyi namına daireye davet ediyo- işte Antakya Türklerinin ha- göğüslerindeki rozetleri kopa-
temizliyerek yazısanı meydana rum. Diye söylendi. yatından acı bir örnek .. Artık rıp çiğnemişlerdir. gerİ almag" a çalışıyor) ar 
çıkarmışlar, intizama koymuş- POLiS ÇELENGi ALDI vazifeden elçekmeğe mecbur BiR ÇETENiN FAALiYETi 
Jardı. Yüce Mehmedçiklerin bu Artık her şeyi g5ze aldım. kaldım Antakya ve lskenderun ara· Roma, 6 (Ö.R) --- ispanya barbı hakkında bildirildiğine ~ 
karanlık illerde öksüz kaldık· " Benim dairede işim yok ., ISKENDERUN VE ANTAKYA ıında bir arap çetesi türemiş- hükumetçiler Toledoyu isi'erden geri almağa teşebbUs etm şl 
lannı görerek diğer Türk kar- diyerek eve doğru yiirüdüm. KURTULUŞ BEKLiYORLAR tir. Bu çete gelip geçen oto- dir. iki gün mütemadiyen çok tiddetli bir harbolmuş ve bü 
deşlerim gibi benim de içim Polis çelengi aldı. Bir oto- Şimdi lzmirdeyim. Uzun esa- mobilleri durdurmakta ve oto· metçi milisler Alkazar dıvarlarına kadar dayanmışlarsa da as 
daha çok yandı. mobile athyarak hükumet dai- ret senelerinin iç:mde biriktir- mobillerin içerisinde araplara rin mitralyöz ateşiyle püskürtülmüşlerdir. Diğer cebhelerde 

YASLI BiR YILBAŞI resine götürdü.. diği zehirleri akıttım.Çok mes- hiçbir tecavüz yapılmadığı hal· hükumetçiler taarruzlarda bulunmuşlardır. 
936 yılbaşı ge)mişti. Acunun Bir Türk kızı bu manzara udum. Kendi ana toprağımda de Türkler soyulmaktadır. Bu Madrid, 6 (Ö.R) --- Asturyada 15000 maden amelesi mut 

bertarafında ıenliklerle kut• karşısında dayana bilir mi? Bu yaşıyorum. lzmir Kız lisesinde hal yirmi gündenberi devam sara altında olan Ovyedoyu asilerden zaptiçin şiddetli bücll, 
)ulanan bugün, biz Sancak muhitte böyle yaşamaktansa tahsilimi ikmal edeceğim. An- ettiği halde bir türlü failler larda bulunuyorlar. Şehrin cenup mahalleleri bükumetçilcrin eli 
Türkleri İçin yaslı bir criln~d~ü.~~ö~lm~e~k~d~ıt~h~a~b~a!1yl!:ır~~d~e~i~ilc...:m!!!!!!i?~.-~ca~k~h~er~:.l..!!d~en~e:..!.v.!..vel~h~e~ra~ ... i!Jl!;;i·;......_h:::l=ıl=i~m=::e:.&..=d:an~a=---~cı~k:::a=..n~lm=•=m==ıs:.:t:::ı~~· ....._..a.:::~m=ilL,...:lia!E:!eE....Zld=e--uıiloz:..r.....,.:.=&" · de tutun orl r. 
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Londra 6 (Ö.R)- Edinberg 

şehrinde yapılan senelik Labur 
Parti konferansı lngiliz iç siya
setinin en mühim hadiselerin
den biridir. Müzakereler bu 
sabah açılmış ve ilk olarak şu 
karar sureti üzerinde cereyan 
etmiştir: 

"Diktatörlükle idare edilen 
devletlerin mütemadiyen silah-

lanmak suretiyle takmdıkları 
müşterek tavr1hareketi takbih 

eden konferans şu fikirdedir ki 
hulus ile hareket eden ve ... 
Milletler Cemiyeti paktına sa-
dık olan milletler, tecavüz kuv

vetlerinin muhtemel bir taarru
zuna karşı müsellih kuvvet-

lerini artırmalıdırlar. Bu pren
sibe dayanarak Lnbur Parti 

lngiltcrenin kuvvetlerini, Millet
ler cemiyeti azası sıfatile hu-

dut mesuliyetlerini karşılaya
cak ve milletin hak ve hürri-

yetini ve demokratik müesse
seleri teminat altına alınacak 
bir dereceye çıkarması lüzu
ınunu kabul eder. Fakat harici 

siyasete verilen ve silahlanma 
Yarışını teşvik eden istikamet
ten dolayı bir mesuliyet kabul 

edemez. Bu sebeble parti silah
lanma programı teferruatı üze-
inde ve sulhun menfaatlerine 

hadim bir şekilde tenkit etmek 
hakkını muhafaza eder. 

Bu karar sureti ıı!ra komi· 
lesi namına genç meb'uslardan 
Dalton tarafından verilerek 
ınUnakaşa açılmıştır. Dalton 
Ingilterenin bugünkü variyetini 
beş sene evvel Henderson 
hariciye nazırı olduğu zamanki 
vaziyetile mukayese etmiş ve 
demiştir ki: 

- 1931 de lngiltere bu-
günden daha fazla ekalliyete 
malikti. Şimdi tamamile silah
lanan bir dünyadayız. Her millet 
harpten korkmakta ve silah
larını artırmaktadır. Milletler 
cemiyeti zayıflamıştır. Beyoel
nıilel hukuk hergün tecavüze 
Ui?rıyor. Japonya Çinde, Jtalya 
Habeşistanda, Almanya Ren 
bölgesinde buna taarruz etmiş
lerdir. Muahedelerin ihlaline 
karşı hiçbir tedbir ahnmıyor. 
Bu vaziyet daha ne kadar de
~nı edecektir? İngilterenin 

Yazan : Tok Dil 

- Efendi hazretleri valde 
sultanın selamları var ben ve 
to ' runum Mehmed han camie 
kadar gelemeyiz, adet böyle 
de~'td· 
d
. gı ır, onlar saraya gelsinler, 
ıyor. 

b" Herkes sustu, beş on dakika 
ır vakfeden sonra müftü kür-

.ksüden indi, gef eni ' yanına çe
erek: 

- Peki ! dedi valde sultan 
da ne yapıp yapıp padişahın 
sarayına kadar gelsinler, onu 
Ve y . d' h . enı pa ışa ı orada göre-
lırn k d'I · · · , en ı crıne ccmaatımın de t . 
azımatını ulaştır. 

llU!iliz Balıriye nazm Sir Samııcl Hoare aiinva Kayak şampiyoniyle 
bir Kayak müsabakasında 

emniyeti zail olmuştur. Koı:ek- { Milli emniyet de, birkaç saat 
tif emniyet teşkil edilmemiştir. içinde İngiltere havalarını kap-
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Balkanlarda dördüncü olduk 

Yunan kral nın locası 
sefirimiz de vardı 

da 

Jıyabilecek mütezayit hava kuv
vetleri ~ebebile zail olmuştur. 

Hatip bilhassa Alman silah
larının artmasına dikkati çeke
rek ilave etmiştir: 

- Sulha bağlı hükfımet'er, 
Faşist devletlere her şeyin bir 
haddi olduğunu söylemek ce
!;aretini duymahdırlar. Onlara: 
" Olan ol iu, fakat daha öteye 
gitmenize müsaade etmiyeceğiz, 
artık taarruzlara tahammül et
miyeceğizl,, demek lazımdır. 

Bir sosyalist hükümet iş 
başına gelince böyle bir vazi
yetle karşılaşacağından silahlara 
arhrmağa mecburuz. Fakat 
kollektif emniyet sistemi teş
kilat altına alınmalıdır. 

Arthur Henderson (Ogul) da 
kollektif emniyet sistemine iti
madını bildirdikten sonra Sos-

yalist kabinesindeki Bahriye 
m:ızm silahlanma zaruretini ka
bul etmiş ve hükumet başına 
gelecek bir sosyalist kabinesi 

zayıf silahlı ise, faşist devletlerin 
tehdid ve tahriklerine maruz 
kalacağım ileri sürerek bunu 
istemediğini bildirmiştir. 

Lansbury, mutad fikirlerini 
teşrih ederek Avrupa, Ame
rika ve Çinde yaptığı seya
hatte yeni bir harbın mede
niyetin sonu olacağını inkar 
eden hiçbir devlet adamı gar
mediğini söylemiştir. Bu hati
bin fikrince milletleri birbir
rinden ayıran siyaset değil, 

ekonomik sebeblerdir. 

Londra belediye meclisi reisi 
ve labor partinin sol cenah 
lideri olan Her berst Morrison 
demiştir ki: 

- Parti takib edilecek en 
iyi hareketin hakimi olmalıdır. 
Verilen karar sureti silahlanma 

Atina, 6 ( Yeni Asır ) - Yedinci Balkan olimµiyadlarıoın son programının bütün teferruatiyle 
müsabakaları da bugün yapıldı. Merasimde Yunan kralı Yorgi, kabulü demek değildir. Bu 
başvekil Metaksas ve Yunan kabine erkanı hazır bulunmuştur. program bir inşa ve sulh teş-
Kralıo hususi localarınrla General Şükrü Naili ile Atina sefirimiz kilih ruhuna bağlı olmalıdır. 
Ruşen Eşref de vardı. Parti bir zarureti kabul etmek-

Yapılan müsabakalar neticesinde Yunanistan 161 puvanla . tir. Fakat buna müstenid olan 
birinci, Romanya 71 puvaola ikinci, Yugoslavya 69 puvanla siyaseti tasvib etmemektedir. 
üçüncü. Türkiye 21 puvanla dördüncü, Bulgaristan 15 puvanla Konferans müzakerede iken 
beşinci oldu. Romanyanm Yugoslavyayı son günde geçmesi salona giren lspanyol dt:lege-
büyük heyecan uyandırmıştır. leri hararetle alkışianmıştır. 

Bugün 1500 metre koşuda üçüncü, üç adımda altıncılık, diskte Söylendiğine göre bunlar Is-
beşincilik, 4Xl00 bayrak yarışında beşincilik aldık. Yunanistan panyadaki vaziyet hakkında en 
atletizmde zafer denecek kadar parlak bir ne~ice almıştır. yeni malümatı getirmiş bulunu-
Atletlere müsabakalar sonunda madalyalar verilmiştir. yorlar. 

Tefrika No: 9 

Valde sultand~m gelen elçi f cağını şaşırıp Süleymaniye ya-
gerı döndü, gitti. kınlarında bir dostunun evine 

uğramıştı. 

Vezir Ahmet paşa koca göv
desini çekemiyecek derece yo
rulmuştu. Sarayından kaçarken 
yanma kendi İç oğlanlarından 
Abdi Çelebi ile Halili almış, 
hepsinin koyunlarına, kucakla
rına kese kese altınları doldur-
muş, kendi koynuna da birkaç 
bin kadar flor alıp tebdili kı-
yafetle, betibenzi almış bir hal
de saskınlıktan nereye kaça-

lstanbul sabahtanberi padi
şaha ve vezire karşı olan kı
yamı çoktan haber almışlar ve 
hatta herhangi bir panik ve-
ya kıyamet zuhurunda yağ
maya uğramıyal.m diye her
kes dükkanlarını, mağazalarını 
kapatmışlar, bazıları evlerine 
çekilmişler, bazıları cami etra
fına toplanmışlardı. Vezirin Sü
leymaniyedeki dostu da bun
dan haberdar olduğu için 
vezırın kapısını çalma -

sına bile cevab vermemişti. 

Ahmed Paşa tokmakladığı ka
pının açılmadığını gorunce, 
gözleri fal taşı gibi açılarak, 
kapının eşıgıne çökmüştü, 
adamlarının yüzüne afal afat 
bakıb : 

- Ne yapalım şimdi? Dedi. 
Abdi Çelebi telaşla : 
- Aman devletlu ! Oturma

nın sırası değil, arkamızı takib 
ederler. kaçalım. 

Ahmed Paşa korku içinde 
kalkıb, yine koşmağn basladı. 

Vezir muhakemesini tama
men kaybetmişti, lıu şaşlunlıkla 
aklına, evi oralara yakın olan 
kardeşi deli ve ayyaş Ahmed 
ağa geldi: 

- Ko~un! Koşun! Biraderin 
evine .. Diye heyecanlandı .. 

Palaspandıras Ahmed ağanın 
evini tuttular. Kapıyı yıkarca
sına çaldılar. Vezirin kardeşi, 

korkusundan bir oda)•a çekit
miş ve fakat önüne içkisini alıp 
İçmcğe başladıktan sonra da 
dünyaya vız! Demişti, etrafına 

Kral Aleksandr abidesi .. 
•• •• 

eısi tara ında 
sı 

çıl yo ______________ _... ______________ ~ 
Yugoslav Harbiye Nazıl9ı Parls'te karşalandı. Ted· 

hlşçiler hakkında bir konferafis toplanacak 

Yugoslav /ia1biye Nazm, /tıgi/ız I r11·onlatı/e {Jll 01ada 
Belgrad, 6 (Yeni Asır) - J suçlularının beynelmilel bir ce-

Müteveffo Yugoslavya kralı za mahkemesinde muhakeme-
Aleksandrm adına Pariste leri ) mes'e!esi görü~ülürken 
rekzedilen abidenin açılma tö- Yugoslavya ve lsveç delegele· 
reni, Fransa cumhur başkanı ri birbirlerini hırpalıyacak söz-
S.E. Lebrön tarafmdan cuma )er söylediler. 
günü yapılacaktır. Bu törende lsveç murahhası tedhiş suç-
bulunacak Yugoslav heyetine luları haklnndaki müzakerele· 
riyaset eden Yugoslavya bar- rin gayri muayyen bir tarihe 
biye nazırı general L:.ıgo Bir- talikini teklif etmiş, buna ce· 
maric bugün Parise vasıl ol- vab veren Yugoslav murahhası 
muştur. demiştir ki : 

General Pariste trenden - Muhterem Isvec murab-
inerken Fransız büyük erkanı hası Yugoslav ulucıunuo geçir-
harbiye reisi general Gamelin, mekte olduğu matemden bey-
Frnnsız harbiye müsteşarı,Fran- nelmilel vicdan namına biç mü-
sız cumhur reisi katibi umu- tee~sir olmadılar mı.. lsveç 
misi. bir askeri kıt'a ve Yu- ulusu bu hadise önünce taına-
goslav sefiri kendisini karşıla- men lakayt mıdır .. Kral Alek-

sandrın akibetine ikinci ve 
mışbr. General derhal Fransız üçüncü kurbanların da katıl-
meçhul abidesine giderek çe- masını arzu ederler mi? 
lenk bırakmıştır. 

lsveç delegesi bu suallerin 
Belgrad 6 ( Yeni Asır ) - hiçbirine cevap vermemiştir. 

Bugün Cenevrede, birinci ko- Neticede reye geçilerek Yu-
misyon toplandığı zaman hiç gos!avyanın teklifi büyük bir 
beklenmediği halde gürültülü ekseriyetle kabul edilmiştir. 
münakaşalar olmuştur. Komis- 937 yılında beynelmilel bir 
yonda ( Tedhiş teşkilitlanoın konferans toplanarak bu hu-
faaliyetlerini kontrol ve tedhiş susta kararlar ittihaz edecektir. ............ 

Cenevrede faaliyet var 

lngilterenin ilk maddele 
hakkında bir teklifi 

Cenevre, 6 (Ö.R)- Harici siyasetin büyük aktörleri Cenev

reden ayrılmış olmakla beraber ekoncımik komisyonda alaka 
verici bir tasrih işi görülmüştür. Bastid ve Morrison tarafından 

dün söylenilen nutuklarla açılan müzakere busabah ikinci komis
yonda devam etmiştir. Romanya hariciye nazm Antonesko ve 
Holanda delegesi dinleomişlerdir. 

Öğleden sonra da devam eden müzakereler yarın nihayet 
bulacaktır. 

Komisyona birçok karar suretleri teklif ed:lmiştir.Ingiliz karar 

sureti ilk maddelere her milletin el uzatabi!mesi imkanı hakkın
dadır. Müşterek bir Ingiliz - Fransız karar sureti de müzakere-

lerin neticesini çıkarmaktadır. Üçüncü bir lcarar sureti, Fransız 
hiikümetinin talebi veçhile, Milletler cemiy"!tinin vergi karan 

meselesini yeniden tedkik etmesini teklif etmektedir. Bununia 
beraber bu tedkike ait olan metin Jıenüz Fransız öelegasyonu 
tarafıodan verilmemiştir. 

birçok oğlanlar toplamış bu 
heııgame arasında miilevves 
zevklerle demgüzar olmağa 
koyulmuştu. Kapının yıkılırca
sına vurulması sırasında ken
dinden geçmiş bir halde olan 
Ahmed ağa birdenbire toplandı 
ve bağırdı. 

- Kimdir o bakın. sar.:yın 
kapısı yıkılıyor, duymayormı
:sınız? Koşun, gizlice bakıp 

bana haber verin! 
Ahmed ağanın uşakları ka

pıya bakan pençerelere üşüş
tüler. Vezir Ahmed paşayı gö
rünce ses çıkarm:::dan geri dö
nüp, deli Ahmede kardeşinin 

geldiğini haber verdiler. Ayaş 
herif, homurdanarak: 

- Ne deme gelmiş, canı 

çıkası, ne demeye gelmiş bu
raya, vezirken beni aramıyor
du ya! 

Diye diye indi ve kendi 
elile sarayının kapısını açtı .. 

- Ne var? 
Dedi. 
Açılan kapıdan ıçen ken-

dini dar atan vezir, kardeşinin 
ellerini lutub, hüngür hüngür 
ağlamağa koyuldu: 

- Aman kardeşim, amanı 
bilir misin aman! Canım elden 
gidiyor bini sakla. 

Deli ve ayyaş herif, vezirin 
bağrına bir sumsak vurarak: 

- Bu zamana kadar halin 
nicedir diye gelib beni aradın 
nıı? 1-fiç şu saraya adım ath
ğın oldu mu? Kaf dağlarım 

sen mi yaratmıştın, halin nice 
ise kenrlin gör! Beni karıştır
ma bu tehlükeli işe .. 

Diye cevap verince, vezir 
Ahmed paşa yere atıldı, kar-
deşinin ayaklarına sarılıp öp
mcğe başladı: 

- Aman diyem, aman di
yeyim, beni bırakma! Beni öl-
dürecekler, malım mülküm se
nin olsun, ne kadar param 
varsa sana bağışlıyorum, beni 
sakla! 

- Vallahi mi? 
- VaHahi de, 

tallahi de, sakla 
senin olsun .. 

oiUahi de, 
beni, hepsi 

- So11:l Var· -



Sahife & YENi A&IR .. 
Bir lngiliz diplomatına gtire Rusyada 
Aristokrat bir sınat yetişiyormuş •• 

. 

J;p;~y;J;kr .... ;üfrit .sol hareketi 
BulS?ar ... _ Dimitrof idare ediyormuş 

Rusya Avrupa işlerinde mühim rol oynamak istediğin
den üçüncü enternasyonalden uzaklaşıyormuş.. ayşver e 
Kızılordu arasında bir mukayese-Diplomatın tavsiyeleri 

Augur imzası altında çok 
ehemmiyet verilen makaleler 
neşreden maruf logiliz diplo
mall, Rusyanm bugünkü vazi
yeti hakkında şu mütalaaları 

serdediyor : 
Rusyayı resmi rehberlerin 

idaresi altında ziyaret eden 
ecnebi seyyahlara askeri aka
demilerden hiçbirisi gösteril
mez, böylece ecnebiler yeni 
bir aristokrasiyi teşekkül dev
resinde görmek fırsatını kaçı
r1yorlar. Kızılordunun müstak
bel kumandanları ailelerinden 
başka şartlarla yaşarlar .. Burı
lara "efendi,, gibi yaşamaları 

ve hareket etmeleri öğretilir. 
Lenin zamanında Rus yı

ğınları Burjuvadan nefret eder
lerdi. Stalin rejimi altında ise 
•mühendise,, karşı mırıldanıyor-
lar. Mülkiyet Moskova tarafın
dan eski haklarına nail kılınmış-
tır{!). Fakat bu vaziyetin in
kişafı yavaştır ve yeni bir 
Burjuva sınıfının teşekkülü 

için zaman lazımgelecektir. 

ini kaybetmiştir. Zira Stalin 
dahilde buna muhtaç değildir, 
Zira dahili siyaseti miJJiyctper
verliğe dayanır. 

!)imitrof ve komite istikbal 

Ociiııcii e11temnsvonaldaıı Bul[!tır 
Dim·lro/ 

için endişede idiler. Enternas
yonalın kuvvetini göstermek 
için ispanyanın müsaid bir ze
min olduğuna hükmettiler. Za
ten Lenin bu memleketi Av-

Alkazar nuida/ileri kı11t11ld11ktaı1 soma 

ŞimdiJik hususi imtiyazlara 
dayanan bir Aristokrasi vardır. 

ispanyadaki Bolşevik sergü
zeşti bir kuvveti işaret değil, 

zaaf emaresidir. Vaktile bütün 
kudreti elinde toplamış olan 
bu teşekkülün mukadderatmı 
eski hafine getirmek üzere, 
üçüncü enternasyonalın reısı 

oJan Bulgar ekstremisti Dimit· 
rof'un giriştiği bir teşebbüs
tür. Diğer milletler gibi Rus
lar da muvaffakıyet önünde 
eğilirler. Enternasyonal bir 
müddettenberi Rusyada mevki-

rupada muhtemel bir karışıklık 
ocağı olarak göstermişti. Ispan
yol cumhuriyetçileri kuvvetli 
bir hükumet kurmağa mukte
dir olamadılar. Eğer işler isten
diği gibi cereyan etseydi, ga
liba enternasyonal merkezinin 
Madride nakli mutasavverdi. 
Böylece ihtilal hareketi için 
olgunlaşmış olan Portekiz ve 
Fransaya yaklaşmış olacaktı. 
Stalin entnnasyonaJin Mo~ko
vadan u!aklaşmasmı memnuni
yetle görecekti. 

Mevcud haberlere göreLitvinof 
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Evimln kapısı, dokunuyorum. Siyahlara bUrUnmUş, 
gözleri yaşh ihtiyar bir kadın kapıyı açıyor. Dikkat 
ediyorum. GtizlerJnde ufak bir şlklyet izi bile yok .. 

Öıür diledi Semiha hanım
cığım .. Kusura bakma, hata et
tim; dedi. Ayol sen epeyce 
zevk .sahibi imişsin, Semih bey. 
inci gibi bir kızın var da ne 
diye benim gibi kaldırım şıllık-
larmın bulunduğu barlara neli
yorsun. Hanımımın yanında 

bir dakika bulunman bütün bir 
hayata bedeldir. 

- Sakın benden bahsettin 
mi? 

- Önce söylemiştim sana .. 
Gücenmece yok. Uzaktan ta
nıyorum, Semih beyi, dedim. 

- Ne yaptın ince kız? 
- Her halde kôtü bir sey 

yapmadım. Bunu söyleyince ba
na muhabbeti arttı. 

Gece.. Karanlık sokaklar .• 
Ölü camlar arkasında uyuyan 
mesud insanlar .. Köşe başında, 
ayakta dimdik kalan bir zavallı. 

Bekçi .. 
Başkalarının rahatı için uy

kusuz kalan adam dikkatle 
gözleri araştırıyor. Başkalarının 
huzurunıı bozan birini arar gibi 
teredJüd ediyor .• Yüzüne bak· 
mı yorum. 

Evimin kapısı.. Dokunuyo
rum .. Siyahlara bürünmüş, ih
tiyar bir kadın kapıyı açıyor .. 
Gözleri uvkuıuzluktan kızar-

ispanya işlerine karışılmamasını 
Staline ihtara çalışmıştı. Rusya
nm Avrupada kazandığı büyük 
devlet mevkiine bundan zarar 
gelmesinden korkuyordu. Lit
vinof diyordu ki : Rusyanm 
amansız hasmı Hitlerdir vc- Al
manların yeniden Bolşevik teh
lükesi hı:.ıkkında feryatlar ko
parmalarına fırsat vermek teh· 
lükelidir. 

Fakat Stalin Avrupa işlerini 
bilmez. Belki sıhhatinin sarsıl
ması basebile tavsiyeleri asabi
yetle karşılamıştır. O, Rayştag 
meclisinin sözde kundakçıları 

davasında Dimitrof tarafından 
gösterilen cür'ete hayrandır ve 
ispanya Moskovadan uzaktır J 
Böylece Dimitrof Madridde 
serbest hareket imkanını ka
zanmıştır. Onun plinı anlaşılan 
lspanyol ordusunun tamamile 
ilgası ve yerine kızıl millet mu
hafızlarının ikamesiydi. Bunlar 
Portekizin istilası için kullanı
labilecekti. O vakit Siberya ya
rım adasında Sovyet cumhuri
yetleri birliği kurulacaktı. Ve 
Madridde yerleşecek olan en
ternasyonal F ransada Sovyet 
reJımı kurmağa çahşacakb. 

1920 de Lehistan üzerinden Av
rupaya yayılmak teşebbllsü akim 
kalmıştı. Şimdi ispanya vasıta
siyle geniş bir ihata hareketine 
girişilecekti. 

Dimitrofun projesi iki se
beple akim kaldı. lspaııyadaki 

müşavirleri askeri generallerin 
cür'etini ve halkın bunlara mü
zaheretini hesaba katma -
mışlardı. Rusya hükumeti de 
bu davaya knlbden alakadar 
değildir. Tam ayni dakikada 
Stalin gizli zabıtayı Troçkist 
muhalefete karşı harekete ge
çirdi. Troçkist sui lcasdnın 
doğru mu, uydurma mı olduğu 

bizi alakadar etmez. Şayanı 
dikkat olan cihet teşebbüsün 

beynelmile!ci unsurlara karşı 

olmasıdır. Leninin eski "muha
fızları., arasında yapılan tasnife 
enternasyonalın zararına olmuş

tur. Hükumetin gelecek teşeb
büsü hiç şüphesiz Dimitrofun 
idaresi altındaki t~şekküle karşı 
olacaktır. Moskova Avrupa 
işlerinde rol oynamak istiyor. 

Suikast kurbanı olarak gizli 
polisin Voroşifof adanı Stalin 
adı ile birleştirmiş olmasına 
dikkat edilmelidir. Bu kızılor-

mış.. Siyah bir pınarı andıran 
o gözler, gözlerimi arıyor .• 

Dikkat ediyorum: Orada bir 
şikayet izi arıyorum . • Öyle 
şeyler yok .. Yalnız, yanılmıyor
sam • Çok derinlerde yanmak 
istidadında olan beyaz paral
tılar var. 

Göz yaşları .. 
Bu ihtiyar benim annem .. 

Beni doRuran kadm.. Gece 
yarılarından iki saat sonrasına 
kadar pencerenin yanında bek
lemiş.. Bu intizar her zaman
kinin ayni.. Biraz içi ezilmiş 
gibi, bir düşünceli gibi yerleri 
araştırıyor ve tereddüdle so
ruyor: 

- Yemek ister misin? 
- Hayır .. 
- Duş yapacak mısın? 
- Hayır .. 

Yorgunsun oğlum .• 
- Biraz .. 
- Semih çocuğum, anlat 

bana.. Bu vaziyet ne.. Ben ıe
nin annen değil miyim. Hiçbir 
,af'YJf'; .... --: ~-t-A._" -
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Zil o ti 
Kıymetden 
düşürülmiyecek 

Paris, 6 (Ö.R) - Paris bor
sası, devalüasyon kararından 

beri dün ikinci defa olarak 
toplanmıştır. Taleblerin fazla-

lığından ileri gelen izdiham ha
sebile daha önce içtima müm-

kün olamamıştı. Bu taleb faz · 
lalığı henüz tamamile zail ol-

mamış ise de, bazı fiatlerin tes
ciline imkan hasıl olmuştur. 

Bütün banka eshamı üzerinde 
yüzde 30 - 40 arasında bir te-

zayüd vardır. Sanayi eshamı 
yüzde 30 derecesinde yüksel
miştir. 

ZİLOTINİN V AZlYE'fri 
Varşova, 6 (A.A) - Zilotinin 

kıymetten düşürülmemesi hak
kında maliye bakanının verdiği 

kararı kabine ittifakla tasvib 
etmiştir. 

Doktor Şarkotun 
• 

ceeazesı 

Paris, 6 (Ô.R) - Kutub sey
yaht doktor Charcot iJe birlikte 
"Pourkua - Pa., vapurile batan 

kutub gemicilerine milli cenaze 
merasimi yapılacaktır. ilk önce 

merasimin Sen Malo şehrinde 
cereyanı düşünülmüştü. Şimdi 

cenaze merasiminin Pariate ya
pılmasına karar verilmiştir. 

Kurbanların cesedleri 11 T eş
rinievvelde Parise nakledilecek 

ve cenaze merasimi 12 Teşrini
evvel Pazartesi günii yapıla

cakhr. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
dunun yeni Rus yapısında tut
tuğu mevkii gösterir. Stalin ve 

Hitlerin devletleri bir çok ci
hetçe birbirine benzer.Rayşver 

ve kızılordu iki memlekette 
aynı mevkii tutmaktadırlar. 

Aralarındaki fark şudur ki 
Rusyada ilk maddeler boldur. 

Almanya ise bunlardan mah
rumdur. 

Şimdi lngilterenin Rusyaya 
karşı siyas~ti ne olmalıdır? 

Eğer, ispanya ihtilaline rağ
men, dünya ihtilali temayülle-

rının Moskovada azaldığını 

kabul edersek bu memleketle 

eyi münasebetler temenni edi
lebilir. Eğer Hitlerin dedikle
rine inanırsak iş aksileşir. Uzak 
şarkta Rus-Japon rekabeti de 
ihmal edilmiyecek bir unsurdur. 
Rus piyasası inkişaf edebilir 
ve lngiliz malları buraya gire
bilir. Bolşevik propagandasına 
gelince bu ancak yerli iğtişaş 
unsurlarını karşılamakta zaaf 
gösterildiği takdirde tehlikeli 
olabilir. 

Augur 

Senin bu halini gördükçe içim 
eriyor. Derdin ne .. Anlat bana 
hepsini? 

- Ben gidiyorum, anne .. 
- Sen mi, nereye ? 
- Yarın sabah hareket edi-

yorum .. Sofyaya ? 
- Sebep ? 
- Sebep, sebep ne olabilir .• 

iş bu., Vazifem değil mi, ne
reye gönderirlerse giderim .• 
Belki bir hafta, belki bir ay 
kalırım.. Fakat en fazlası iki 
ay sürebilir. 

- Semih, gitme çocuğum .. 
Anneni yalnız bırakma., Yahut .. 
Git te bana bol bol mektup 
gönder .. Sağlık haberini bek
lerim. 

Mektup: 1 
Semiham .• 
Sana Sofya yollarından se

lamlarım var Semiha.. f,abah 
erkenden konvansyonelle lstan
buldan ayrıldık.. Şimdi saat 
onbir •• Tren etrafı zengin bah
çeler, tarlalarla döşeli zengin 
---'···-' ---·-'---· .. , __ :..1_ P..··-· ·• 
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Sovyetler ateş püskürüyor 

sözleri Eden'in 
lspanyol asilerinin cürüm arkadaş

larına taraftarlık mı? 

Ha/ta/arca gii11cş yiizü görmiyen AJkazar mii.dafileti, muhasaradan 
k111tulduktan soma giifleşe hasretle bakworlar 

Moskova, 6 (A.A) - Pravda karnocu devletleri bir konfe-
gazetesi bir bekleme salonu rans halinde toplamak için vu-
halini almış olan Milletler cem· kubulan teşebbüslerin karşı· 
iyeti siyasetini bir an evvel de- laşhğı müşkülat mütemadiyen 
ğiştirmek hususundaki zarureti Fransayı yalnız bırakmak için 
yeniden kaydetmektedir. Tehir uğraşan Almanyanın takındığı 
ve kaçma siyasası harbı körük- kat'i ve değişmez vaziyet Sov· 
leyen mütecaviz mildahalecile- yetler Birliği mümessillerinin 
rin sitemli yardımını ishal Cenevrede yaptığı ihtarların 
eden meşru lspanyol hüküme- ne derece haklı olduğunu gös· 
tinin memurandomu bir tarafa teren hadiselerdir. 
atılmış bulunmaktadır.Kollektif Ancak bulunmaz bir sulh 
sulh ve emniyetin koruyucusu ol- prensibinin tatbikidir ki müte-
duğunu söyleyen büyük bir arrızı harbın inkişafı için ku-
devletin dış işleri bakanı rulan tecavüz planlarından vaz 
lspanyol lisilerinin cürüm ar- geçirebilir. 
kadaşlarına tarafdarhktan baş- Sovyet birliği diğerlerinin ve 
ka bir şekilde tefsir edile- bilhassa küçük devletlerin em-

miyecek olan beyanatta bu- niyet zararına olarak mütear-
lunmuştur. rıza karş' kendisini korumağa 

Bunu söylemekle Eden İngi- çalışanların aksine olarak Mil-
liz işçi bürosunun telgrafname- Jetler cemiyetine tamamen bağ-
sine verdiği cevabı Alman - lıdır. 
ltalyan - Portekiz ve müdaha- Biz sözde bitaraf kalarak 
lecilere İspanyol işlerine ade- Milletler Cemiyetini zaafa dü· 
mi müdahale hususundaki ta- şürenlerin aksine olarak bu 

kurumun kuvvet bulmasına ta· ahhütlerin içiğnemeye teşvik et-
mektedir. raftarız. Milletler Cemiyeti an

cak evvelinden tasarlanmış bir 
Alman faşistleri emniyeti planı tatbik ve müdafaa etmesi 

şarki ve garbi olarak ıun'i şartiyle sulhun hakiki bir mü-
bir şekilde ikiye ayırmak su- dafii olabilecektir. Bu şekilde 
retiyle sulh taraftarlarını da- bir tarzı hareket ani vaziyet-
ğıtmak hususunda büyük bir ter karşısmda kalınmasını ber· 
diplomatik faaliyet sarfetmek- taraf edebilecektir. 
tedir. Bu itibarla lngilterenin Sulh için bir mücadele pro-
şarktaki emniyeti bir tarafa gramının derhal meydana gel-
bırakarak bir garp paktını mesi lazımdır. Milletler cemiye-
imzalamaya hazır bulunduğu tinin kuvvetlenmesi işinin ancak 
hususunda Eden'le N eville şimdiki kaygulardan kurtulmuş 
Camberlain tarafmdan söyleni- siyasal hava içinde hadiselerin 
len sözler Almanya tarafından kötü gidişini değiştirmiyen in-
memnuniyetle karşılanmıştır. kişafı sulhun ve emniyetin mü-

Elyevm Cenevrede cereyan dafaası için derhal faal tedbir· 
etmekte olan müzakereler Lo- ler alınmasını emreder. 

yor. Geride kalan yalnız mem
leketimin en sevgili parçaları 

olsa acım bu kadar sreniş ol
mıyacak .• insan birden fazla 
sevgilisini ayni ande terkedip 
giderken ciddi surette teessüre 
kapılmaktan kendisini alamı
yor .. 

Gözümde tilten izler o kadar 
kuvvetli ki.. Tatil günleri bizim 
birleşik sevgimize yuva olan 
kızılçullunuo katil deresini, 
Buca tepelerini şenlendiren ye
şil renkleri ve Çatalkayaya 
giden tepeleri hatırlıyorum. iz. 
mir, oradan ayrılan için nazlı 
bir sevgili heyecaniyle gözleri 
dolduruyor. 

İzmirden ayrılışıma bir çok 
manalar vermek istiyeceğini 
ve belki de gıyabımda bazı ih
timallere yer vereceğini sandı
ğım için bu noktayı aydınlat
mak isterim. 

Sana ötedenberi biraz hava 
almıya, yeni renkler ve yeni 
ışıklar görmeğe ihtiyacım ol
,.ı •• .::........ .;;,,1,.vih dnruvordum. 

Çok yorulmuştum. Herşey, bü
tün t;nıdıklarım, sanki beni 
yormak hususunda istical edi-
yorlardı. Bütün bu dekorları 
bir an için kafamdan silmek 
arzusile katlandığım bu deniz
ler, karalar aşırı seyahati, şim
dilik üzer· mde sandığım tesiri 
yapmaktan çok uzak bulunu· 
yor. Gözlerim önünde, beni 
lzmirde olduğu kadar rahatsız 
eden biri, bir sevimli gölge 
var .. Bu gölgenin sahibini sen 
de tanıyacaksın. Zaten tanı
maman ihtimali var mı ... Bana 
bütün oyunlarını birleşik bir 
arzu ile hazırlayan siz değil 
misiniz? 

Çok yorulmuştum. Gfıya bu 
yorgunluğumu izale için böyle 
bir seyahate kendimi kandır

mıştım. Kendimi kandırmıştım, 
diyorum. inan ki bunu bile 
arzumla yapmış değilim. 
Düşündüm ki ben, bir müd

det için senden uzak kalmak· 
la kendimi yoklamış olmak im
kanını bulacağım. Bu tecrübe, 

- PilnıNIİ -
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Jonata salkal hiddetle hançerini ekmeğe sapladı 

El•mekten hemen kan akmağa başladı 

Junatao ne yaph? 
1290 senesi paskalyesine 

müsadif pazar günü, bazı tel
kinatJa ikna ettiği bir kadmı 
berayı ibadet Notrdam kilise-
sine gönderdi. Bu kadm, veri
len mayasız ekmeği alarak 
yiyeceği yerde heyetiJe yahudi 
Junatana getirdi. 

Junatan saikai hiddetle müd
hiş küfürler savurarak hançe-
rinin ucunu bu ekmeğe sapla
dı. Ekmekten hemen kan ak-
mağa başladı. Evet, hançer 
darbesiyJe bu mayasız ekmek
ten kırmızı kan çıkh. 
Kadın bu mucizeyi görünce 

ınüdhiş korkarak papasların 

ayaklarına kapanmağa koştu. 
"Bu Manastırın papasları böyle 
şahadet edıyorlar.,, 

Yahudi junatana gelince: 
Kanın akması Hıristiyanlara 

karşı olan kin ve garaz ve 
hiddetini teskin edeceği y~rde 
büsbütün arttırdı. Hazreti Me
sihi asmak için yaptıkları gibi 
bir çekiçle bir çivi alarak ek
meği ayni vaziyette çakmak 
istedi. Çiviyi ekmeğe mıhlar, 
mıhlamaz "Yeni bir mucize da· 
ha,, tekrar kırmızı kan akmıya 
başladı. 

Junatan bu defa ekme~i 
kuvvetli bir ateşin üstünde su 
dolu kaynayan kazana ath. 
Lakin, ekmek dağılacak yerde 
beyaz ve saf bir halde kaldı. 
Yalnız mütemadiyen kan akhğı 
için kazandaki su kıpk1rmızı 
oldu. 
Eğer o esnada tutulmamtş 

olsaydı, kimbilir Junatan daha 
ne gibi denaet ve hakaretlere 
cür'et edecekti. Papaslar Ju. 
natanı bir odun yığını üzerine 
koyarak bu yığını ateşlediler. 

Junatan yanıp kül olduktan 
sonra malikanesi mukaddes 
sularla temizlenerek manastıra 
ilhak olundu. Bu günahı ta
mamiyle izale etmek için Re
niye Flaming isminde bir zen
gin (Muc.izat evi) namiyle bir 
küçük kilise inşa ettirdi. Bura
ya da ( Allahın kaynatıldığı 
manastır) namı verildi. 

Yahudi Junatanın hakikaten 
mayasız ekmeği kazana attı

ğını bilmiyor isek de Junatanın 
ateşte diri, diri, yakıldığından 

ve güzel bahçelerinin manas· 
tıra ilbak edildiğinden eminiz. 

1290 senesinden 1572 sene
sine kadar ve muahharen bu 
rnahalde bir çok mucizeler 
zuhura geliyordu. Arasıra ma
vasız ekmeğin kaynatıldığı ka· 

zan, içine konula" suyu kırmızı 
kana tahvil ediyordu. Umumi-

yet itibariyle bu mucizeler 
Parislilere verilt-n bir emri ilahi 
nıakamında telakki otunuyor
du ki bu emir dahi: yakı!acak 
bazı kafir dinsizlerin mevcud 
olduğunu iyma ediyordu. 

1572 senesi 17 Ağustosunda 
dahi yine böyle bir mucize zu· 
hura geldi. Hanri dü Bearn ile 
Margrit dü Fransın izdivaç me

rasiminin icra olunduğu gün
den bir gün evvel bir Pazar 
günü öğleden sonra saat be, 
raddelerinde sokaklar ahali ile 

' dolu iken birdenbire kilisenin 
~üyük kapısı açılarak elleriy!e 
•şaret eden ve: 

- Mucize! Mucize! Diyt! hay
kıran iki papns göründü. Bun
hırdan biris:: Evvelce tanıdığı· 
n11z, fakat, eskisine nisbetle 
daha şişmanlamış, daha aza
met kesbetmiş rahib Tibu ve 
diğeri onun kendisinden ayrıl
nıaz refiki rahib Loben idi. 

Loben evvelki romanımızda 
gördüğümüz veçhile muvakkat 
br z · · aman ıçın manastırdan 

ayrılarak Deviniyer lokanta
sında garsonluk etmek emrini 
almış; ve bu vazifesi hitam 
bulunca tekrar mana~hra av
det etmişti. Vakıa, artık Devi
niyer'de Kiz'in rüfekası içtima · 
etmedikleri cihetle kendisine 

)üzum kalmamıştı. Manastırın 
başrahibi: 

- Vazifei cismaniyeniz hi· 
tam buldu. Bu uzun memuri· 
yetiniz esnasında hakikaten 
büyük bir muvaffakıyet kazan· 
dınız; fakat; insanlar günah 
işlemiye meyyal olduklarından 

Şeytanın sizi iğfal yollu tebli
gatlarına belki kapılmış olma· 
mz da muhtemeldir. Bu mu
vaffakıyetli hizmetinizden do
layı sizi kazgan başılığa terfi 
ettik ki; bu da gerek sizin ve 
gerekse refikiniz olacak rabib 
Tibu için büyük bir şereftir. 

Lakin Deviniyer'de irtikab 
etmiş oJmaklığmız muhtemel 
günahlar için her akşam ken
dinize işkence edeceksiniz; 
bundan maada; onbeş gün et, 
sebze yemeğe ve şarap içme
ğe perhiz eyliyeceksiniz. Dedi. 

Loben eğilerek: 
- AJlaha şükrolsun! Sözle

rini mırıldandı. Fakat, aynı 
zamanda derin bir teessürle 
içini çekti. Kendi, kendine: 

- Onbeş gün ekmek ve 
su ile geçineceğim. Ah .. .! Öle
ceğim muhakkaktır. Sözlerini 
söyledi. 

Rahip Loben yeis içinde 
hücresine gidince, evvefce iş

den haberdar olduğuna şüphe 
edilmiyen, rahip Tibuyu orada 
buldu. Rahip Tibu kendisini 
medhalin yanındaki bir odaya 
götürdü. 

Biraz kiliseye benziyen bu 
odada birkaç iskemle ile mu
kaddes resimler bulunup dip 
tarafında dahi büyük bir sali-

bin asılı bulunduğu bir mihrap 
vardı. işte, meşhur kazan bu 
mihrabın iistüne konulreuştu. 

Eyyamı adiyede, siyah bir 
örtü ile örtülü iken alel'ekser 
dindarların bunu tavaf etme

sine müsaade edildiği cihetle 
üstü açılıyordu. 

Bu kazan döyme bakırdan 
yapılmış adi bir kazan idi. 
Arasıra, acaba mucize husule 
gelecek mi, yani su, kan'a ta
havvül edecek mi diye kazana 
su koyuyorlardı. 

Rahib Tibu, Lobeni kazanın 
yanına kadar götürerek dizleri 
üseüne çöktüler. O vakıt, pa
pas Tibu: 

- Neye içini çekiyorsun? 
Diye sordu. 

Meyus Loben: 
- Ahi Biraderim; ahi.. De· 

viniyer lokantasındaki nefis ye
mekler... Ahi Dam Höketin 
yaptığı ve arasıra bir iki tane· 
sini mideme indirdiğim küçük 
börekler! Ah, sofralarda terk
ediJen şaraplarla beraber yedi
ğim domuz sucuklanl Bilhassa 
Borgunya şarabı ne kadar en
fesdi... Cevabmı verdi. 

Dililc dudaklarını yalayan 
rahib Tibu: 

Sus birader! Dedi. 
- Ne istiyorsunuz! Cismen 

ve ruban oburluk şeytanına 
tabi olduğumu hissediyorum; 
zira muhterem başrahib güzel 
baharat ile yanan boğazı, biraz 
Jfıtif şarapla teskin etmek saa· 
detine buna mı veriyor ... 

Rah!b Tıbu daha ıiyade da
yanamıyarak: 

- Ağzımı sulandırıyorsunuz! 

Diye ba~ırdı. 
- Bitmedi -

Dün Borsada 

Çu. 

Yapllan Sallşlar 
~ 

Uz Um 
Alıcı Fi at 

aşağı yukarı 

1101 F Solari 8 50 19 
483 Ş Riza H 10 18 50 
477 Vitel 10 75 16 25 
413 Y 1 Talat 8 75 13 
294 M B Koo. 9 19 
386 P Paci 6 10 25 
375 336tor. S Sü.11 25 21 50 
263 H Alanyalı 10 14 50 
245 J Taranto M 6 50 13 75 
224 inhisar ida. 6 875 7 
220 Beşikçi M 9 50 16 
153 H Alyoti 13 50 16 50 
113 AR Üzümcü 10 75 13 25 
117 F Z Abdullah 9 75 16 
62 Ş Remzi 10 50 15 50 
60 P Klark 11 25 14 
50 K Kazım 13 15 75 
26 Ş Be~cuya 10 25 10 25 
28 S Emin 14 875 14 875 
19 S Gomel 15 15 
13 Albayrak 9 9 
9 F Feher 11 50 11 50 

19 J Kohen 14 50 14 50 
20 M J Taranto 13 75 16 50 
25 S Bayazit 12 75 16 50 
21 B Alazraki 11 50 13 25 
6 K Ak. 11 14 50 

36 J Taranto M 9 25 11 50 
34 ER Roditi 7 10 25 
27 S Süleymano12 05 12 50 
27 L Alharal 9 14 
17 J Kohen 9 25 9 25 
34 Kaptan M 16 19 
5393 Yekun 

205657 Eski yekun 
211050 Umumi yekun 

incir 
Çu. Alıcı Fiat 

aşağı yukarı 

818 T ile T 1 Şir. 7 14 
250 H Şeşbeş 7 50 7 50 
228 M J Taranto 9 9 
216 A Muhtar 9 14 
201 A Lafont 1 25 10 50 
111 T Debas 8 875 11 
110 B Franko 10 10 
100 Benmajor 9 25 9 25 
98 F Z İzzi 8 50 14 
73 O Egli 6 875 9 25 
57 A Haydar N 9 875 11 
50 A Karako 7 25 7 75 
36 S Gomel 9 9 
2489 Yekun 

156613 Eski yekun 
118102 Umumi yekun 

Zahire 
Çu. Alıcı Fiat 

aşağı yukarı 
603 Buğday 5 125 5 785 

41 Bakla 4 75 4 75 
11 Nohut 5 50 5 50 

136 Susam 14 50 14 50 
463 B. Pamuk 46 47 

197000 ki. P Çek. 2 90 2 90 
22 ke. Palam. 370 370 

.. '. . . . . . . 
Zabıta Jıahcrleri: 

Yaralanma 
Ş,ükrü Kaya bulvarında Ali 

Raif oğlu Celal ile Mustafa 

oğlu Hakkı arasmda kavga 

çıkmış, Celal tabanca ile Hak· 
kıyı başından yaralamışhr. Ce· 

lal tutulmuştur. 
Zehirlenme 

Şamh sokağında 6 sayılı ev

de oturan Hasan oğlu Hamdi, 

yidiği kavun ve peynirden ken

disinde Zt:hirlcnme arazı belir· 

diğini zabıtaya şikayet etmiş 

ve tahkikata başlanmıştır. 
Coyayı fakir etn iş 

Keçecilerde Kuzuoğlu çarşı· 
sında Mustafa oğlu Mehmed, 
evvelce araları açık bulunan 
Avram kızı Coyayı tehdit ve 
tahkir ederek dövmüştür. Meh· 
mı!d tutulmuştur. 

Hırsızhk iddia{jı 

Keçecilerde Inkılab soka
ğında kunduracı Mehmedoğlu 
.Salih Polis karakoluna müra· 
caatle dükkadından iki çift 
kalıp, b: ı · çift iskarpin yüzü 
çalındığını zabıtaya şikayet et
miştir. 

Atina 
Oliınpyad neticeleri 

Atina olimpyadlarında muh
telif müsab<ıkalarda alınan ne
ticeler şunlardır : 

200 Metrelik koşu (Tasfiye): 
Sakellariu (Yunanistan) 23·8 

Oletersek ( Yugoslavya ) 24, 
Corrlake ( Romanya) 24 - 3. 

5000 Metrelik koşu : 
Kriste (Romanya) 15 - 51 • 8 
Maksut (Türkiye) 16 - 00 - 2 
Arvanitis (Yunanistan ) 16 -

00 - 4, 
Brtzan (Yu<Jnslavya) 16 • 10 
Vartzakis (Yunanistan) 16 -

24 - 6. 
200 metrelik koşu (final) : 
Frang-udis (Yunanistan) 22-9, 
Sakellariu (Yunanidan) 23-2, 
Liese (Romanya) 23-6, 
Pletersek (Yıı~osJavya) 24 
Bal'' an bayrak koşusu: 
Yunanistan 3-24-7, 
Yugoslavya 3-28-4, 
Romanya 3-31-4, 
Türkiye 3·37. 
Bulgaristan 3-40-4, 
Serbest disk atma müsa-

bakası: 
Sillas (Yunanistan) 48-44, 
Havelets Romanya 44-25, 
Kleut (Yu~oslavya) 43-04, 
Floros (Yunanistan) 42-51, 
Veysi (Türkiye) 41-24, 
Uzun atlama: 
f onnesku ( Romanya ) 6·82, 
Lambrakis (Yunanistan) 6-73, 
Buradoviç (Yugoslavya) 6-59, 
Keizel (Romanya) 6/39, 
300 metre koşu: 
Mandikas (Yunanistan)54-4 
Skiatlas (Yunanistan) 52-2 
Maeskiut (Romanya) 58-3 
Bantzak (Yugoslavya) 58·6 
Puan olarak netice: 
Yunanistan: 102, 
Yugoslavya: 51 
Romanya: 46 

l .. DOKTOR -· 
Ziya Götşin 

Operatör aranıyor 
Fethiye şirketi maden iyesi 

Türk Anonim şirketinin F et
hiyede "Yürek" mevkiind~üi 
hastanesi doktorluğu münh:ıldır. 

MERKEZ hastanesi 
KULAK, BOGAZ 

BURUN ŞEFİ 

istekli doktorun - Operatör 
olmak şartile - şer:ıili tesbit 
İçin F ethiyede şirket genel di-

rektörlüğü vasıtasile şirketin 
baş doktoru Purşah Halit Ak
tanla muhabere etmesi. 

ikinci Beyler sokağı Beyler 
hamamı karşısında No. 41 
Telefon Numarası: 

Muayenehane : 3686 
Ev : 2505 

Hastalar hergün saat üç
ten altıya kadar. 

Diş tabibi 

s. 8 4 - 4 (2002) 

SALİHLi SULH HUKUK 
HAKIMLIGINDEN : 

Tereke Dosya No. 7 
~Perbend köyünden Muslih 

kızı Haticenin vefatile miras

cısı Halim tarafından tereke
sinin tahriri istenmiş ve tereke 

yazılmış olup müteveffada ala

cağı olanlar ile borcu ofanlann 
bir ay içinde subut vesikalarile 

birlikte sulh mahkemesine mn-
Muayenehanesini 2 ıncı racaat ile alacak ve borçlarınt 

Heyler So. Hamam karşısın- t"i 
'"" kaydettirmeleri aksi takdirde 

da 37 No. ya nakletmiştir. ~ ne terekeyi ve nede mirascıları 
Telefon: 3774 ~ 

7-26 (]924) ı şahsan takip edemiyecekleri 
f727.7..;rzz7777777J2ZZZ77..ZZZZ7Z7J ilan olunur. (2028) 
~mEmSl=zlillllmmc.1~.-ma;::mııaA11 ...... __ ımım.~~ 

•• 
Oğretmenler, öğrenci babaları 
AHMED ETiMAN [(itap Evi 
Liselerle orta ve ilk okul kitaplarının satış yeridir. 

AH1\1ED ETiMAN Kitap Evi 
Kısa bir zamanda dürüstlüğü i!e sayın müşterilerinin ala

kalarını kazanarak ( lzmir ) e yaraşır bir şekilde _genişle
tilmiştir. 

Kültür bakanfığınm kitapları ile çıkan eserleri günü gü
nüne takibeder ve müşterilerine sunar. Ahmed Etiman ki
tap Evi lzmirin yegane kitap ve kırtas:ye deposudur. Ha
riçten siparişler !>ür'atle gönderilir. 

lzmir Hükumet Caddesi No. 58 - 60 Telefon: 2535 
Türkiye ve Burgaristan: mam=a=========-=====·' 

lzmirin 

En 

Kıymetli 

. . . -I" • • se ı 
Yat.il - Gündüzlü : KIZ v~ ERKEK 

Müessisi : Eski Kız Jisesi direktörü 
HAYDAR CANDANLAR 

Oğretmenlerl 

Burada 

Ders verirler 

Orta :ve Lise sınıflarına talebe kaydı başlamıştır. Ecnebi dillere hususi bir mevki verilmi~
tir. Sınıflara 40 dan fazla talebe alınmaz. Kızlarla erkeklerin yatı daireleri ayrıdır. Çocukla
rım sağlam bir Türk terbiyesi ve olgun bir malumat ile yetiştirmek istiyenlerin hergün sa
bahdan akşama kadar Kemeraltmda Birinci Beyler, Numan zade sokağında 6 numarada 

Kardıçalı Bay lbrabim konağmda Kültür Lisesi ne müracaatları. 
Derslere Blrlnclteşrinln on beşinci gUnü başlanacaktır. 
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IZMi e 
Türk A. Şirketinin 

- m 
1.,arafından mevsim dolayısile yeni çıkardığı kumaşlar: 

SAGI~All 
- - - - - - - ID 
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-VE UCUZJ >UR 
Y 
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eni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 
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Birinci Kordonda SA 
186 Numarada 

3 

Mimar I<.emaled- FAH 
din caddesinde 

YERi E 
................. . 
•••••••••••••••••• 

• •••••••••••••••••• 
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DBISTOL 
BEYOOLUNDA 

Bristol Oteli ....... , ...... . 
SiRKECiDE 

Osmaniye 
OTEL l 
••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteciri 
Türkiyenin en eski otelcisi 

BAY OMER LUTFIDIR 
••••••••••••••• 

Kırk iki senelik tecrübeli ida
resile bütün Eğe halkına ke.n-

• disini sevdirmiştir. 
Otellerinde misafir kalanlar, 

kendi evlerindeki rahata bu· 
Jurlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten 
fiatlar müthiş ucuzdur. 

Bergama icra Memurluğun-
dan: Dosya No. 9351281 

Gayri menkul malların açık 
arbrma ilinı 

Açık artırma ile paraya çev
rilecek gayri menkulün ne ol
duğu : 2757 M. M. mikdannda 
bir tarla ile bir avlu bir ahır 
bir mutfak bir çamaşırlığı altlı 
latii ikiıer oda ve bir tatfığı 
havi bir ev. 

Gayri menkuliin bulunduğu 
mevki, mahallesi, sokağı, nu
maraıı: Tarla Kınık kuru çay 
mevkiinde, ev Kınık aıağa ma
halle Sığır alanında. 

Takdir olunan kıymet: Tarla 
180 lira, ev 700 lira değerin
dedir. 

Artırmanın yapılacağı yer, 
glin, saat 11-11-936 Çarşamba 
saat 11/12 Bergama icra dai
resinde. 

1 - Iıbu gayri menkulün 
artırma ıartnameai 1-11-936 
tarihinden itibaren 9351281 No. 
ile Bergama icra dairesinin 
muayyen numarasında berkesin 
görebilmesi için açıktır IJinda 
yazılı olanlardan fazla malumat 
almak istiyenler, iıbu prtna
meye ve 281 dosya numarasile 
memuriyetimize müracaat et
melidir. 

2 - Artırmaya iıtirik için 
yukarda yazılı kıymetin yiizde 
yedibuçuk nisbetinde pey veya 
milli bir bankanın teminat 
mektubu tevdi edilecektir.(124) 

3 - ipotek sahibi al~cakla
larla diğer alikadarlann ve ir-
tifak ~kkı sabiblerinin gayri 
menkul üzerindeki haklannı 
hususiyle faiz ve masrafa dair 
olan iddialarını iıbu ilin tari-
hinden itibaren yirmi gün 
içinde evrakı mO.biteleriyle 
birlil..te memuriyetimize bildir-
meleri icabeder. Aksi halde 
haklan tapu siciliyle sabit ol
madıkça sabt bedelinin paylaı
masmdan hariç kalırlar. 

4 - Gasterilen g6nde art
brmaya ittirik edenler arttır
ma prtnameıini okumuş ve 
llbumlu malümab almıı ve bun
lan tamamen kabul etmiş ad 
ve itibar olunurlar. 

S - Tayin edilen zamanda 

gayri menkul üç defa bağıral· 
dıktan sonra en çok arttırana 
ihale edilir. Ancak arttırma 
bedeli muhammen kıymetin 

yüzde yetmiş betini bulmaz 
veya satış isteyene ruçbanı olan 
diğer alacaklılar bulunup ta 
bedel bunların o gayri menkul 
ile temin edilmiı alacaklannın 
mecmuundan fazlaya çıkmazsa 
en çok gtinün ayni saatte ya
pılacak arttırmada bedeli iste-
yenin alacağına rücbaoi olan 
diğer alacaklıların o gayri 
menkul ile temin edilmiş ala
cakları mecmuundan fazlaya 
ç1kmak ıartile en çok arttırana 
ihale edilir. Böyle bir bedel 
elde edilmezse ihale yapıla
maz ve satış talebi düşer. 

6 - Gayri menkul kendi· 
sine ihale olunan kimse derhal 
veya verilen mühlet içinde 
parayı vermezse ihale karan 
fesholunarak kendisinden evvel 
en yüksek tekJifte bulunan 
kimse arzetmiş olduğu bedelle 
almağa razı olursa ona razı 

olmaz veya bulunmazsa hemen 
on beş gün müddetle arttır-

maya çıkarılıp en çok arthrana 
ihale edilir. iki ihale arasın
daki fark ve geçen günler 
için yüzde beşten hesap olu-
nacak faiz ve diğer zararlar 
ayrıca bükme hacet kalmaksı· 
zın memuriyetimizce alıcıdan 

tahsil olunur. Madde (133) 
Satış 2280 Nu. lı kanuna 

tlbi değildir. 

Bir tarla bir ev yukanda 
gösterilen 11-11-936 tarihinde 
Bergama icra memurluğu oda
sında işbu ilin ve gösterilen 

arttırma ıartnamesi dairesinde 
satılacağı ilin olunur. (2022) ... . 
Hususi muallim 

ikmale kalan ilk ve orta 
mektep talebeleri süratle im
tihana hazırlanır. Şekerci Ali 
Galip ticarethanesi yanında 
Mebmed Ali tuvalet salonuna 
(Z.M) rumuzile mllracaatlan. • • 

Maliye Vekiletinden: 

fENI DM 

En faydalı hediye şüphesiz 

GRiPiN dir 
Çünkü her ağrıyı keserek 

şifa ve neş' e getirir 

" Radyolin " müesseselerinin maruf kimyagerleri tarafından 
harikalı bir tertible hazırlanan müstahzardır. Menşe ve sebebi 
ne oluraa olsun bütün ağrılarla soğukalgıhğından mütevellid 
rahatsızlıkları sliratle geçirir, hastalığı şifaya, ısbrabı neş'eye 
çevirir. 

KREM BAL SAMIN 

. \ """'"1 1 

Kumral, sarışın, esmer her tene tevafuk 
kremlerdir. Cildi besler, çil, leke ve sivilceleri kimilen izale 
eder. Yarıll) aıırdanberi kibar mahfellerin takdir ile kullandıklan 
sıbht güzellik kremleridir. 

Krem Balsamin dört ıekilde takdim edilir: 
1 - Krem Balsamin yağlı gece için penbe renkli 
2 - Krem Balsamin yağsız glindOz için beyaz renkli 
3 - Krem balsamin acı badem gece için penbe renkli 
4 - Krem Balsamin acı badem giindüz için beyaz renkli 

lngiliz Kanzuk eczanesi Beyoğlu latanbal 

ZAYi 
Tilkilik orta mektebi birinci 

aınlfmdan 1934 senesi 8 mart 
tarihinde almıı olduğum tas
diknamemi kaybettim. Y eniaini 
alacağımdan eskisinin hllkml 
yoktur. No. 43 Mustafa oilu 

Nazım Yqar 
716 (2024) 

Zayi şahadetname 
39 Atiye Handan 927 ·sene• 

ıinde almıt olduğu Darlllftloun 
hukuk fakiilteıi ıabadetname• 

sini kaybetmittir. Yuiıini çı· 

karacağından hiikml yoktur. 

(2025) 

Teslim edilecek mabaUeri 1SOX80 140X70 120X65 K&tpühane Tahmin Muvakkat teminatlan 
Yazıhane Yazıhane Yazı masası Y ek6n bedelleri 

Adet Adet Adet Adet Adet Lira K. Lira 
Ankara 9 33 157 32 231 5327 00 400 
lstanbul 18 81 491 194 784 19794 20 1485 
lzmir 8 58 295 55 416 9716 00 729 
lçel 6 36 201 47 290 9855 00 740 

1 - Kapalı zarf eksiltmeleri için tehir edildiği ilin olunan beş arnekte yazıhane ve saire meyamnda bulunan dosya dolaplan 
münakasadan çıkarılarak yukarada teslim edilecek mahallerile mikdarlan ve her birinin muhammen bedel ve muvakkat teminatları 
yazılı dört örneği ayr1 ayn dört şartname ve kapalı zarf usulile tekrar eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Ankarada teslim edileceklerin eksiltmesi 12-10-936 Pazartesi güoO, lstanbulda teslim edilecekler 13-10·936 Salı günü ve 
lzmirde teslim edilecekler 14-10-936 Çarşamba günü lçelde teslim edileceklerin de 15-10-936 Perşembe günü saat 15 te Vekilet 
Levaz1m MüdürJıiiğünde toplanan eksiltme komisyonu tarafından yapılacaktır. 

3 - Şartname ve resimleri Levazım Müdürlüğü ile lstanbulda Dolmabahçede maliye evrakı matbua anbarı memurluğunda ve 
lzmir ve lçel Defterdarlıklarında görDlebilir. 

4 - IstekJiler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgeler ve yukanda yazılı muvakkat teminat makbuz veya 
banka kefalet mektuplariJe birlikte kanunun tarifatına ve ıartnamedeki ıeraitine tamamen uygun ve noksansız olarak yazacaklan 
teklif mektuplarını havi kapalı zarflarını eksiltme saatlerinden birer saat evvel komiıyon reialipe vermeleri. 3-7 664 (1998) 

o 

RADYOLIN 
Sıhhatinizin bekçisidir 

unutmayınız ki 
Ağız bütün 
mikroplara 
açık bir 
kapıdır 

FC..A. ı >Y-C>LIN9 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Fevkalade kuvvetli terkibile mikropları öldllrür ve sade 
dişlerinizi değil; vücudllntizü de korur. Fakat günde iki 

defa diılerinizi . Radyolin ile fırçalamağı kat'iyyen 
ihmal etmeyiniz. 

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

HÜSEYiN KAYIN 

.. ,xx~~ ~,,., ' 
.... ;..:.,.;.ı::,; 

' ~ , •' 
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Mobilve evi ŞEKERCiLER No.26 
LÜKS VE SAGLAM 

Yemek ve yatak odalan takımları sipariş üzerine kabul edilir 

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

Turan fabrikalan, yüzde kırk beş mevadı gıdaiyeyi haiz 
kabuğu çıkarırmış pamuk çekirdeğinden mamul un ha
linde küspeleri emrinize amade bulundurmaktadır. 

Hayvanlannıza ( Ôktiz başı) markalı Turan mamuJAb 
küspe yedirerek onlann şayanı hayret derecede ıemiz
leyip kuvvetlendiğini ve ineklerinizin verdiği siltün fazla 
mikdarda çoğaldığını göreceksiniz. 

Meccani numune ve tarifname için fabrikalanmız ma
mulAta lzmir ve civarı umum acenteliji Nef'i Naci ve 
J. C. Hemıiye milracaat ediniz. 

Posta kutusu No. 224 
Telefon - lzmir 3465 

Açık Eksiltme ilanı 
Tire Şarbaylığından : 

1 - Aboneler tesisatında kullanılmak ilzere 300 adet su ıa· 
ati açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltmeye konulan saatlerin : 
Muhammen Adedi Cinsi 

bedeli 
Lira Ku. 
4500 00 300 Türbin sisteminde 

su saati 

% 7,5 muvakkat 
teminat parası 

Lira Ku. 
337 50 

3 - Şartnameler bedelsiz olarak Urayımızdan veriHr. 
4 - lıteklilerin teklif edecekleri saat nümunelerini eksiltme 

giinilnden en az üç giln evvel Urayımıza teslim etmeleri ve mu· 
vakkat teminat mektub ve makbuzlariJe Ticaret odası sicil ka• 
yıt vesikalarını hamilen 16 - 10 - 936 günlemecine rastlayan cu• 
ma giinü saat 15 de Uray daimi eocllmenine müracaatları gere• 
ii ilio olunur. 1-7 (1981) 590 



7 Te,rınıeveı ıese 

Fratelli Sperco 
Vapur Acentası 
ROYALE NEERLANDAIB 

KUMPANYASI 

CERES vapuru 2 Birinci teş
rinde gelip yükünü tahliyeden 

soua Bu;gas, Varna ye Kös
ten için yük alacakhr. 

SA TURNUS vapuru 11 bi
rinci teşrinden 14 birinci teş-

rine kadur Anvers, Rotterdam, 

Amsterdam ve Hamburg için 
yük alacaktır. 

CERES vapuru 21 Birinci 
teşrinde gelip 25 birinci t~rine 

kadar Rotterdam, Amsterdam 

ve Hamburg limanları için yük 
alacaktır. 

SVENSKA ORIENT Lmıen 
VASALAND motörü 13 bi

rinci teşrinde gelip Rotterdam, 
Hamburg, Bremen, Copenhage 
Goteburg. Oalo ve lskandinavya 
limanları için yük alacaktır. 

Servici maritime Roumain 
SUÇEA VA vapuru 20 birinci 

teşrinde gelip 21 birinci teşrin
de Pire, Malta, Marsilya ve 
Cezair için yük alacaktır. 

ZEGLUGA POLSKA 
SARMACJA vapuru 2 birin

ci teşrinde doğru Anvers, 
Dantzig ve Gdynia için yük 
alacaktır. 

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

Telefon: 2004-2005-2663 

lzmlr Beledlyeslnden: 
1 - Belediye za9>ıta amir ve 

memurlan için yapılacak yetmiş 
alta adet kasket beheri iki lira
dan yüz elJi iki lira bedeli mu
hammenle başkitiplikteki nü
mune ve şartname veçhile 
16-10-936 cuma günü saat orı 
altıda açık eksiltme ile ihale 
edilecektir. iştirak için on bir 
lira kırk kuruşluk muvakkat 
teminat makbuzu ile söylenen 
gün ve saatte encümene gelinir: 

2 = Zabıta amir ve memur
lanna yaptmlacak yetmiş altı 
takım elbise, beher takımı on 
altı liradan bin iki yüz on altı 
lira bedeli mubammenle baş• 
katiplikteki nümune ve şart
name veçhile 16-10·936 Cuma 
günü saat on altıda açık ek
siltme ile ihale edilecektir. iş
tirak için doksan bir lira yirmi 
lruruşluk muvakkat teminat 
nıakbuzu veya banka teminat 
mektubu ile söylenen gün vc
saatte encümene gelinir. 

3 - Zabıta amir ve memur
lanna yaptırılacak yetmiş altı 
çift fotin beher çifti be~ lira
dan üç yliz seksen lira bedeli 
nıuhammenle başkitiplikteki 
nümunc ve şartname veçbile 
16-10-936 cuma günü saat on 
altıda açık eksiltme ile ihale 
edilecektir. iştirak için yirmi 
sekiz buçuk liralık muvakkat 
teminat makbuzu ile söylenen 
gün ve saatte encümene ge
linir. 

4 - Gündoğdu mevkiindc 
denıir çenber caddesi ile Fran
sız hastanesi önündeki mey
danlığın eski döşemesi sökü
lerek belediyece verilecek kts· 
nıe ve paket taşlarile döşen· 
nıesi jşi 16-10·936 cuma günü 
~aat onaltıda açık eksiltme ile 
ıbale edilecektir. işin bedeti 
keşfi bin dokuz yüz elli liradır. 

Keşif ve şartnamesini gör
~ek üzere başmühendis!iğe, 
ı~tirak için de yüz kırkaltı lira 
Y1rmi beş kur1Jşluk muvakkat 
te · nıınat makbuzu veya banka 
t:.minat mektubu ilen söylenen 
gun ve saatte encümene gelinir. 

5 - Beher metre murabbaı 
YÜ7. elli kuruştan iki yüz dok

. san dört lira bedeli muham-

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

Zee & Co. 
DEUTCHE LEV ANTE LINIE 

G. m. b. H. 
KYPHISSIA vapuru 6 birinci 

teşrinde bekleniyor. 10 birinci 
teşrine Rotterdam, Hamburg 
ve Bremen için yükalacaktır. 

GERA Motoru 15 birinci 
teşrinde beklenmekte olun 20 
birinci teşrine 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 alacaktır. 

American Export Liııes 
Nevyork 

EXMOOR vapuru 17 ilk teş
rinde bekleniyor. Nevyork ve 
Boston için yük alacaktır. 

EXMINSTER vapuru 30 ilk 
teşrinde bekleniyor. Nevyork 
ve Boston için yük alacaktır. 
~ 

Pire Aktarması Seri Seferler 
EXOCHORDA vapuru 9 ilk 

teşrinde Pireden Boston ve 
Nevyorke hareket edecektir. 

EXCALIBUR vapuru 23 ilk 
teşrinde Pireden Boston ve 
Nevyorka hareket edecektir. 

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

-· 181 ... 
Den Norske Middelbavslinje 

BOSPHORUS motörü 22 ilk 
teşrinde bekleniyor. Le Havre 
Dünkerk, Dieppe, Anvers Di
rekt ve Norveç limanlarına yük 
alacaktır. ....... 
S. A. Royale Hongroise de Na
vigation DanulJienne- Maritime 

Budapest 
SZEGED motoru 13 ilk teş

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

Service Maritime Roumain 
Bükreş 

DUROSTOR vapuru 28 1 ci 
tesrinde bekleniyor. Köstence, 
Sulina,Galatz ve GaJatz aktar
ması olarak Belgrat, Novisad, 
Budapeşte, Bratislava, Viyana 
ve Linz için yük alacaktır. 

Vapurlann isimleri, gelme 
tarihleri Ye navlun tarifeleri 
hakkında biç bir taahbOde gi
riıilmez. 

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

Birinci Kordon Tele fon No. 
2007 - 2008 

·-------.w-----·· Doktor operatör 

Ceva~ Alpsoy ı 
Merkez hastanesi 

Operatörü 
Hastalarını hergün saat 3 

ten 6 ya kadar ikinci Beyler 
sokak şerbetçi karşısı No. 81 
de kabul eder. 
Telefon muayenehane 3315 ,1 

Telefon evi 3203 1 • •• 
menle 56 sayılı adanın 34-35 

YENi ASIR 

o 

ı ı ., oo 00 

·'~:r1ııl ı KÇYll\U 

TRAS --

Ihlamur, Salep, Çay 
içmenin mevsimi geldi. 

Bunları alırken kutulardaki 
firmamıza dikkat ediniz. 
Ambalaj içine alınmı~ çe· 
şidlerimiz şunlardır: Siyah 
ve kırmıı.ı biber, darçıo, 
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. 

BUTUN. 

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 yurdlan talebeleri için çiçek 
ve meyva boyalan, flitre kağıdı, zamkı Arabi, alkol, jela
tin, ilk okul talebesi için adresli diş fırçalan ve macunlan, 
tebeşir, kokulu sabun, krem ve traş bıçaklan, memedeki 
çocuklar için nestle südü ve unu, fosfatio, Kars südü, yassı 
ve JAıtik don ve muşamma, emzikler, sanayi ve ziraatta 
kullanılan hertnrlü zerbirli maddeler benzin, göktaşı, 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 ... '-. . .. 
. . . . .. 

Hususi 
Bu mükemmel 

gıda ve deva baı 
mahsuldür. Gıda 
kudreti yüksek, 
saf. temiz daima 
tam raodman 
veren 

Şifa Bahk 
yajını 

tercih ediniz 
tam bir istifade 
temin edersiniz. 

Muhtelif hususi 
şişelerde: safi 
kilo 70 kutUş 

Şif A BALIK Y AGI 

Um. Dep. ŞiFA ECZANESi 
Hükumet sırası 

·Devlet Demiryollarından: 
Haydarpaşa dalga kıranının takviyesi için lüzumu olan ve 

Hereke istasyonu civarında 66+450 kilometrede bulunan taşla

rın ocağandan lağımla çıkarılarak kaldırmak saretile M. 3 8500 
blok ve blokların ihzarı esnasında hasıl olacak taşlardan M 3 
4000 balastın ihzarı ve hat kenarında idarece gösterilecek yere 

nakli ve vagonlara kolaylıkla tahmil edilecek tarzda ve ölçül

mesi kabil hendesi şekillerde idare memurunun vereceği talimat 

dairesinde kordon dahilinde depo edilmesi ve vagonlara tahmil 

ve teslimi 24457.5 lira tahmin bedel üzerinden 26-10-936 pazar

tesi günü saat 15 de Haydarpaşa'da Gar binası dahilindeki 

sayılı arsaları başkatiplikteki 
şartname veçhile 16-10-936 
Cuma günü saat on altıda açık 
artırma il~ ihale edilecektir. 
iştirak için yirmi iki liralık mu
vakkat teminat makbuzu ile 
söylenen gün ve saatte encü
mene gelinir. 

30-3-7-10 616 (1979) 
- 7-10-936 tarihinden iti

baren birinci nevi ekmeğin ki
losunun yirmi para tenziliyle 

1

1 nci işletme Komisyonu tarafından kapalı zarfla eksiltmeye . 

konmuştur. 

Bu işe g:rmek istiyenlerin 1835 liralık muvakkat teminat ver

meleri ve kanunun tayin ettiği vesaikle ve ayrıca ehliyet vesi· 

9 kuruş 30 paradan, ikinci nevi 
ekmeğin kilosunun da yirmi 
para tenziliyle 7 buçuk kuruş· 
tan satılacağı alakadarlarca 
bilinsin. 719 (2023) 

kalarını muhtevi teklif mektublarını eksilt.ne günü saat 14 de 

kadar ko'misyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe aid şartname ve genel şartname ile mukavele projesi 

Haydarpaşa'da komisyon kaleminden 62 kuruş bedel muk<ıbi-
linde verilmektedir. 7-12-17-22 [626] [2027] 

5ahate g - .. 
Olivier Ve Şü. • •• 

LlMlTET 

Vapur Acentası 
BİRiNCİ KORDON REES 

BiNASI TEL. 2443 
DIDO vapuru 29 eyJule ka

dar Londra ve Hull içtn yük 
alacakbr. 

DRAGO vapuru 30 eylülde 
Londra, Hull ve Anversten ge
lip yük çıkaracaktır. 
• LESBIAN vapuru 9 teşrini
evvele kadar Londra ve Hull 
için ylik afacakbr. 

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

Liverpool battı 
DRAGO vapuru 7 birinci 

teşrine kadar Liverpol ve Glas
gov için yük alacaktır. 

EGYPIAN vapuru 15 birinci 
teşrined Liverpool ve Svause
adan gelip yük çıkaracaktır. 

Deutcbe Levante - Linie 
HERAKLEA vapuru birinci 

1 teşrin ortasında Hamburg,Bre
' men ve Anversten gelip yük 
~ çıkaracaktır. 

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

Paris fakültesinden diplomalı 
oı, tablpleri 

Muzaffer Eroğul 
Kenıal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan başlıyarak 

Beyler - Numan zade S. 21 
numralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
Cuma ve sah 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 

Doktor - Operatör 

Arif N. Y urcu 
Merkez Hastanesi Operatörü 

Hasta'arını pazardan başka 

her gtın ikinci Beyler sokağı 

Müıayede salonu karşasmda 

78 numaralı muayenehane· 
sinde kabul eder. 

TELEFON: Muayenehane 3393 
Evi 4042 

Ev adresi : Karantine köp
rüde Berat apartımanı No. S -Doktor 

Kemal Şatir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane: ikinci Bey
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Evi: Köprü ,-apur iskelesi 
Berat aparbmam No. 6 

Ev, Telefon No. 2545 

10iletimi 
• 

MITAT OREL 
Adres - Beyler Numan 

zade sokağı Ahenk mat-
baası yanında. 

Numara: 23 
Telefon : 3434 

(229) 
~U2Z22*WZE.UJA 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
TAZE TEMiZ UCUZ 

llAÇ 

HAMDİ NÜZ~IET 
Sıhhat Eczanesi 

BAŞ DURAK 
Büyük Salebçioğlu hanı karşuında 

. . . . . . . . . . . 

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

Fenni Gözlükcülük 
ECZANESi 

HİLAL ECZANESl 

HER NEVi FENNi GÖZLÜK 
Altın, nikel, yal elektroviz, seUoJoit bas baga her türlü çer· 

çevelerle pantoıkopik, silindirlik, siferik, iki mihraklı, uzaktan 
veya yakından her tilrlü gözlükler, tayyare ve şoför gözlüklerile 
güneş ve toz gözlükleri, ile bütün opkAtmin bütün icabatı. G6:ı 
hekimleri için muayene kutuları, alit ve edevat deposu 

TOPTAN ve PERAKENDE 

No. 8638/40 N :>. 8651 No. 8651 
Bu numaralı foner Daimon ve iki pillidir. 120 metre me· 

safeyi tamamen gösterir ve aydınlatır. iki pilli ve ayarh 
fenerlerin en küçüğüdür, kullanış itibarile çok iyi ve çok 
sağlamdır. Sahiplerini memnun eden bu fenerleri heryerde 
arayınız. Yalnız Daimon marka olmasına dikkat ediniz. 

. . ,•fi.,...... . ' 
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Italyadaki tlevalüasyonun mahiyeti Fransadan ağırdır 
-~~~~~~~~~~~~~~~~~ .. -~~~~~~~~~~------~ 

• 
mı 

lngiliz delegesinin nutkundan çıkarılan neticeler 
T·caret 
i eride 

büdçe 
• 

ve 
paranın 

müvazenesinde daha büyük bir inhitat göze çarparsa 
bir düzeltmeye daha tabi tutulması muhtemeldir yenı 

• 

lngiltere mandalarının yeni bir tevzie tabi tutulması meselesini tahrik etmek istemez - Polonya muhacerete' 
imkanların açık olmasını istiyor-Çekoslovakya klearing hesabına para kabul etmiyecek ve tediyatta bulunmıyacak : 

Roma, 6 (Ö.R) - Nazırlar 
.neclisi tarafından liretin kıy

metinin düşürülmesi ve buna 
bağlı tedbirler hakkında veri
len karar hayretsiz öğrenilme
miştir. Bu içtimadan evvel 

._öyle zannediliyordu ki, devletin 
salahiyettar kurumlariyle te-

ma~tan sonra devalüasyon 
meselesi hakkında kararını 
olgunlaştıran Mussolini İtalyan 
liretini ya evelki kıymetinde 
tutmak veya diğer paralarla 
ayni seviyeye indirmekle iktifa 
edecektir. 

PAHALILIGA KARŞI 
TEDBiRLER 

Halbuki bundan başka son 
derece mühim olan bir çok ted
birler de alınmıştır. Bunların 
ekserisi hayat pahalılığıyla ala
kadardır. 

1 - ltalyan liretinin paritesi 
(47) miligram altın olarak tes
bit edilmiştir. Bu da kıymetinin 
yüzde 41 derecesinde düşürül
mesi demektir. Bununla beraber 
parite yüzde 10 derecesinde bir 
hudut dahilinde yapılabilir. Yani 
yüzde 31 - 41 arasında temev
vüç edebilecektir. 

2 - Salahiyettar milli ku
rumların ruhsatı olmaksızın iki 
sene müddetle hiçbir suretle 
artılamıyacak olan fiatler üze
rinde mutlak bir kontrol tesis 
edilmiştir. Havagazı, elektrik, 
nakliye ücretleri ve kiralar da 
bu kayda tabidir. 

3 -Gümrük tarifelerinde ıs
lahat: Ekser idhalat maddele-

ltalvall kabillesi toplantı halinde 
rinden alınan yüzde 15 ad va
lorem resim lağvedilmiştir. Bu 
suretle idhalat resmi buğday 
için yüzde 40, hayvanat için yüz
de 65, kömür için yüzde 60 
azaltılmış oluyor. 

4 - Emlak üzerinden amorti 
edilecek mec
buri bir istikraz 
tesis edilmek
tedir. Bu istik
razın amortis
manı içio gay
ri menkullerden 
her sene mun
zam bir vergi 
alınacaktır. 

6 - Yüzde 
altıyı aşan te
mettü hisseleri 
gittikçe artan 
nisbetler dahi· 
)inde vergiye 
tabidir. 
ITALYAN KA 
PİTALIZMI 
AGIR YÜK
LERALTINDA 

Paris, tı (Ö. 
R)- "Oeuvre" 
gazetesi İtalyan parasının de
valüasyonu hakkında mühim 
bir makale neşrederek şunları 
yazıyor: 

MDuçenin devalüasyon kararı 
sermaye için hakiki bir tehlü
ke teşkil edecek şekildedir. 

ltalya hükumeti, emirnamenin 
intişarı tarihinden itibaren fiat
lerin muhafazası için bir kont
rol tesis etmektedir. iki sene 
müddetle perakende satış fiat-

!erinde, gaz, elektrik, nakliyat 
ücretlerinde hiçbir yükselme 
olamıyacak, kiralar da artırı· 
lamıyacaktır. Fazla olarak de
valüasyon kararının tesiri hari· 
cinde kalan mülk sahipleri bir 
istikraza iştirake mecbur edili-

R.onıadan bir 
yorlar. Yüzde altıyı aşan te
mettü hisselerine gittikçe artan 
nisbetler dahilinde bir vergi 
tahmil ediliyor. Bütün bu ted
birler Italyan kapitalizmi için 
ağırdır. Herhalde sözde 
"Marksist" olan Fransadakiler
den çok daha ağırdır. Acaba 
Fransız " faşistleri ,, buna ne 
derler?. 

ALMANLAR MEMNUN 
DEGİL 

Berlin 6 ( Ö.R ) - Liretin 

FURUNLANMIŞ VE TAM KURUTULMUŞ 
• 

URG~ L 
1 >..A. ::13-c..J:C.... "'(J:N'""'CJFt 

Rutubet ve sıcakta kat'iyen şeklini değiştirmez kereste ararsanız 

ZINGAL G.. E 
..A.I.....I~IZ.. . 

Mobilya, Karoseri imalatı için idea) kereste G U R G E N D 1 R 
Satış mahalli - Hilal kereste fabrikası - Kerestecilerde Telefon No. 3776 1 ,_ _' ____________ ,, 

devalüasyonu hakkında Alman 
tefsirleri pek müsaid değildir. 
"Berliner Tageblat,, Italyan ka
rarının ltalyan harici ticaretine 
yeni imkanlar açacağını ve hü
kümetin tedbirleri sayesinde 
ltalyan müstehliklerinin fiat 

manzara 
yükselmesi tehlükesine maruz 
bulunmıyacağını kaydetmekle 
iktifa ediyor. 

FRANSIZ GAZETELERiNiN 
TEFSiRLERi 

Roma, 6 (Ö.R)- Sağ cenah 
Fransız gazeteleri ltalyanın 
parasını diğer paralarla ayni 
hizaya getirmek hususunda 
verilen kararı memnuniyetle 
karşılamışlardır. 

"lntraungeant,, daima realist 
bir siyaset takib eden ltalyamn 
parayı ayni hizaya getirmenin 
önüne geçilmez bir zaruret 
olduğunu anlamış olduğunu 
yazıyor. " Paris - Soir ,, ltalya 
tarafından ittihaz edilen kara
rın vaziyeti aydınlattığını ve 
mantıka yer bıraktığını bildiri· 
yor. Bu gazete Mussolininin 
sözlerini naklederek istikrarlı 
bir ekonomik vaziyet ihdası, 
para harbına nihayet verilmesi 
ve milletlerin sulh yolunda da
ha büyük bir iş birliği için 
ltalyaya itimadını bildiriyor. 

lngiliz gazeteleri de memnu
niyetlerini gizlemiyorlar. "Mor
ning Post,, ltalyan hükumetinin 
devalüasyon kararivle göster-

Venedık saı ayı öııüııde bir top/arılı 
diği dirayeti takdir ediyor. 
" Evening Standard ,, lire
tin bir lngiliz lirası doksan 
liret esasına düşmesiyle bey
nelmilel ekonomik mehafildeki 
gerginliğin zail olduğunu ve 
ltalyan eshamının Londra bor

sasında hiçbir 
tenezzüle uğra· 
madığını kayd
ediyor. 

"Times,, ltal
ya tarafından 

alınan tedbirle
rin turizm l:ıa

kımından ne 
kadar ehemmi
yetli olduğunu 

gösteriyor. 
MUSSOLINI 
NIN SÖZLERi 

Roma 6(Ô.R) 
Mussolini bu· 
gün Almanya 
sefiri Von Has
se! ile görüş

müştür. 

Roma6 (Ö.R) 
ltalyan liretinin 

devalüasyonu münasebetile Mus
solini,Roma protokollarını imza 
eden devletler arasında ticari mü
nasebetlerin asla değişmiyeceğini 
söylemiştir. Verilen bu teminat 
karşısında Avusturya hariciye 
nazırı Schmidt memnuniyetini 
bildirmiştir. 

INGILIZ MEHAFILI 
NE DiYOR? 

Londra, 6 (A.A) - Londra 
maliye mehafili liretin kıymet
ten düşürülmesi ve bazı eşya 

üzerinden idhal resminin azal
tılmış olmasını memnuniyetle 
karşılamıştır. ltalyanın lngilte
reden kömür mübayaatının bu 
suretle artacağı ümid edilmek
tedir. Liretin düşmesi ecnebi 
paranın iizerinde hiçbir ltısiri 

olmamıştır. 

Altın sıkleti 100 liret için 4 
gram 677 dir. Adaptasyon için 
bırakılan pay yüzde ondur. Bu 
kararı müteakib ltalyan hüku
meti yeni vaziyetin icabettir
diği tedbirleri derhal almıştır. 

Mali hususatta herhangi bir 
spekülasyon teşebbüsünü ten
kil etmeğe karar vermiştir. 
Ekonomik ve siyasi hususatta 

da ekonomik otarşi devam ede
cektir. Çünkü hu milli müda· 
faa için elzem görülmektedir. 

BASTIDIN MALI 
SuLH TEKLiFi 

Cenevre, 6 (Ö.R) - Cenev
rede bulunan ticaret nazırı 
Bastid ağzile Fransa, milletlere 
bir sulh ilanında bulunmuştur: 

Para sulhu .. 
Birinci komisyonda lngiliz 

delegesi olan Morrisonun nut
kundan şu mülahazalar çık· 

maktadır: 
1 - lngiliz hükumeti para 

tedbirlerinden dolayi Fransız 

hükumetini tebrik eder ve 
kendi parasını temevvüç ettir
memeği vadeder. 

2 - Bununla beraber şim

diden açık vaziyette olan tica
ret ve bütçe müvazenelerinde 
daha büyük bir inhitat !{Öze 
çarparsa ileride yeni ajustman 
(düzeltme) lere im!tan vardır. 

3 - lngiliz hükumeti müs
temleke mandalarının yeni bir 
kuruma tabi tutulması mesele• 
sini tahrik etmek istemez. 

4 - lngiliz hükiimeti muh
telif memleketlerin ilk madde· 
)eri kolayca ele geçirebilmeleri 
meselesini tahrikten de içtinab 
eder. 

Bunun üzerine Leh delegesi 
müdahale ederek ilk maddeler 
tedariki imkanının tediye 
usulü bulunmadıkça bir faydası 
olamıyacağını söylemiş ve mu
haceret meselesini de ileri 
sürmüştür. Zira Lehistan do
ğumları yüksek olan bir mem· 
lekettir ve hersene ahalisin· 
den bir kısmın ecnebi memle· 
kellere hareketini görmektedir. 

ÇEKOSLOV AKY A KLEA· 
RiNGi TEDIYATTA 
BULUNMİY ACAK 

Prag, 6 (A.A) - Çekoslo· 
vakya bankasının bir tebliğine 
göre mezkiır banka bugünden 
itibaren ve iş' arıahire değin 

kleringe dahil memleketlerle 
klearing hesabına para kabul 
etmiyecek ve tediyatta buhrr 
mıyacaktır. Binaenaleyh aşağı· 
daki memleketlerle klering mü· 
nasebatı iş' arıahire değin inkı· 

taa uğramıştır: 
Almanya, ltalya, Yugoslavya, 

Yunanistan, Avusturya, Tür• 
kiye, ve kısmen de Macarista• 
ve Romanya. 


