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İmtiyaz sahibi: ŞEVKET BiLGİN : 

fto. 9395 «IRK iKiNCi iSEN~ ÇARŞAMBA u TEŞRiNiSANi ts:sa ,. -~ 
~....,_~~~~~;..a_~~~~~~~~~~~~ ARAP HARFi YASAKTIR 

Başmuharrir ve umumi neşriyat müdürü: ! il Belgrad, 10 (Yeni Asır) - lstefani 
ajansı Ankaradan istihbar ediyor : HAKKI OCAKOGLU 1 

Türkiye hükümeti, eski Arap harf
lerile yazı yazan:ara k::rşı ciddi ted
birler almağa karar vermiştir. Hususi 
işlerinde bile Arap harflerini kulla
nanlar üç aya kadar hapsedilecektir. 

---~~-- --- --
.A.BC>~ Ş:E~İTİ 

Devam müddeti Türkiye için,Hariç için 1 

Sene/ık . . . . . . . 1300 2500 
_Altı avlık . ... - . . --iöo- /300 

TELEFON : 2697 

-------- Cwmh·uri11ctin Ve Omnhu.riyet Eseriniıı Bekçisi, Saba1ıları Çıkar Si11asi Gazetc<tir Yeni Asır ınatbaasında basılmıştır. 
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llyand;rdığı "Biz Balkan komşularımızın dostluklarından o ~mertçe ~.~.v;..~.~ad•r•ar !\ 
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d•- kadar em~iyet ediyoruz ki başka ~ Fellahlar 
ki ı Paçavra!arla 

';:~~.~\lı~:~··ı,~::.~7e1:~~;:1•:~~ Senetler Ve misa ar yapmağa ÜZUID gÖrmİyOrUz,, Kardeşlerimizi zehir-
y,mu bfr hayata 'kavzışması lemek ve Sancak'nı 
en büyük 1ledefimizdfr. Re;i- Sofya, 10 ( Yeni Asır ) - mek mümkün oluyor. Bulgaris- A 
nıin btt maksatla ne kadcn· Bulgar baş ve dış bakam Köse tanda bu yakınlaşma siyase- rablığına İnandır-
büyitk gcıJJrellei' çall~t1ğını . lvanof, Avala ajansı muhabirini tine tarafiar olmıyan bir ferd mak istiyorlar 
ı. k b 1 d k ~ d k" b yoktur. Milletlerimiz kendilerini rreı·gföı günnekteyi;;. ]steni- a u e ere aşagı a 1 eya· lstanbul 10 ( Yeni Asır 
l N tt b l t büyük bir ulus gibi addedi-cu şey medeni nıilletleı-in na a u unmuş ur: 1 muhabirinden) - Antakyada 

- " Eski ve çok kıymetli yor ar." 
9f!'J•isiHdc 'kalm1yacak 7wyat " Uzun müddet dargın halka hitaben neşredilen 
»a tl 1. 1 dostum Yugoslavya başvekilinin b b ı d ı 
v >· annı n'"!Jtt'mOıı", memle· bulunan karde,ıer ara- ara ça eyanname er e s-
kctin içli dışlı yapısma sağ- Kriçin köşkü mülakatından sonra sında barıf yapddıktan kenderun ve Antakyanm Su-
Jomz.ı7.· ve güzellik veı·mek gazetecilere verdiği beyanata sonra, naall blrbirlerinl riyeden ayrılmaz bir parça(?) 
olduı/mıa göre bundan dalw fazla birşey ilave etmek iste- daha yakın bir sevgi ile olduğu bildirilerek halk Su-
get·e.fli bir mücadele tascıv· memiştim. Son zamanlarda severlerse bu yakınlaş- riye intihabatına iştirake da-
vur edileme::. Yugoslavya-Yunanistan takar· mada böyle bir sevgi vd olunmaktadır. Türk San-

rübünü mes'ud bir hadise ola- seziyorum. ,, cağın asil Türk halkı bu be· 
Saltanat rejimi "Türk kadar 

knvvetJi,, remzini yıpratmaktan 
~ev~ alırdı. Korkunç afetier 
alınde beliren salgınlara karşı 

caniyane bir ihmal, bir kayıt
•ızlık gösterilirdi. Bugün tama
llıen bunun aksi bir yoldayız. 
~erşeyden önce milletin sağlı
r.ııa, hayatiyet unsurlarını ebe-
ileştiren kıymetlere ehemmi

Yet veriyoruz. Türk kadar kuv
;etli, Türk kadar güzel deviz
trinin yanyana yürümesini isti
~~ruz. Cumhuriyet insan var
hgının ifade ettiği zenginliğe 
.erşeyden fazla değer verme-

9•ni bilmiştir. 
Sıhhat ve içtimai muavenet 

~:kiletinin büyük şeften aldığı 
k anıla açtığı mücadeleler hep 

;r •mızı tehdid eden tehlüke
tri Yenmek için yapılmış mü
C.ıtdeJeJerdir. Sağlık işlerine, 
"''nıleketin sıhhatlı bir çehre 
~~letme!line bu kadar hayati 
ır ehemmiyet verildiği bir za
~•nda bizi endişeye düşüren 
~~ vaziyetle karşılaştığımıza 

llteessiriz. 

1 1?6nkü sayımızda lzmir be· 
~:•ye riyasetinin 1936 yılına 
~1 çalışma raporundan, lzmirin 
~hn durumu hakkında alınmış 
~ rakamlar vardı. Baştan· 

I düşündürücü rakamlar ... 
, .. lkönce şunu kayda lüzum 
~~;nıekteyiz ki, rejimin açık
•ttb •n, sarabattan kuvvet alan 

' 
h

u. burada tesir:ini göstermiş, 
t tını· . l b h ltcst.. . ~zın ıs a a mu taç olan 

laltı~ .. ~JYen durumu bütün çıp· 
· it gıyle meydana konmuştur. 
"nlı •kanılara göz gezdirince 
~ Yoruz ki, bmir, son yıl için-
tir ~~lükeli salgınlar geçirmiş
buİ &fteri, kızıJ, kızamık gibi 
llın:şık Çocuk hastalıkları, ya
llıa ~ kara humma, lekeli bum
-.' azıklı humma, Malta hum
l>lr~~'. Menenjit, Şarbon gibi 
llrd:•nd.e~ tehlükeli hastalık
kayd 0d. ıkı yüze yakın musab 

8 e ılrniştir. 
ka u .kara liste, nestim.:Zin vi
di~Yesı bakımından daha az en-

Ye ve · . 1 firen . ~ıtı o mıyan veremlilerin, 
ltab gılılerin l>üyük sayılariyle 
ltYı ~rrn~tır. Fakrü zaruret do
dan s?ı.e belediyenin bakımın
leabi:hfad~ ettikleri. iJin sayısı 
•ay, edılebilen veremlilerin 
Pire: . 1~ört yüze yakındır. 
Ciöru~1 ılet" .1280 den fazladır. 
t~ınu uyor kı lzmirin ljyen du-
)aç lf' büyük himmetlere ihti-

osterecek kadar bozuktur. 
- So,,u 2 11cı sayjada -

ISe-v-

rak, elle tutulur şekilde gör- Sotvadan giizel bır l!Öfii11iiş -Sonu 3 üncü sahifede- 1 -Snmz 3 iineü salıi/ede-
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Şanlı donanmamız lngiliz sularında ı Askerlik mükellefiyeti artıyor 

Maltada büyük Türk - lngiliz dostlu- Onaltı yaşından 60 yaşı
ğunu gösteren şenlikler yapılacak 1 na kadar herkes askerdir 

Pire ziyareti de mühimdir 
...................... , .......................................... . 

Şanlı Yavuzumuz 
Istanbul, 10 (Yeni Asır mu- gemisinden müteşekkil buluna-

habirinden ) - lngiliz donan- ca\ctır. Gemilerimiz Malta sula· 
masanın lstanbul sularını ziya- rında Akdeniz lngiliz filosu ta-
retini iade etmek üzere Türk rafından karşılanacaktır. Gemi· 
filosunun Maltayı ziyaret için !erimizin Maltada kalacakları 

onaltı lkinciteşrin Pazartesi günler zarf ınc:ja Türk - lngiliz 
günü lstanbuldan ayrılacağım dostluğunu tebarüz ettiren 
bildirmiştim. Filomuz Amiral şenlikler yapılacaktır. 
Şükrünün kumandası altında ' Filomuzun Akdenizdeki ge-
Yavuz dretnotu ile dört torpido zisi yirmi gün kadar sürecek-
muhribinden ve dört denizaltı tir. 

l Harb gepıilerimiz Malta dö· 
nüşünde Pireye uğrayacak· 
lardır. 

1 

Son ahnau Tekin ismindeki 
denizaltı gemimiz de donan· 
mamızın bu güzel gezisine işti
rak edecektir. 

Jstanbul, 1 O (Yeni Asır mu· 
habirinden) - Londradan bil .. 
diriliyor: Ingiliz gazeteleri 
Montrö mukavelesinin altı dev· 
let tarafından tasdikine aid 
zabıt varakasının Fransız ha
riciye nezaretinde imzasıyla bu 
mukavelenin Fransız hazinei 
evrakına konması hadisesini 
uzun uzadıya yaziyorlar. Şim· 
diye kadar tasdiknamelerini 
Ke Dorseye göndermemiş olan 
devletler yalnız lngiltere -Fran
sa ve Japonyadır. Bu memJe· 
ketler parlamentolarında da 
muahedenin tasdiki gecikmi· 
yecektir. 

Layihada askerlik mükeJJefiyeti kadınlara da teşmil 
edilecek. 16-20 yaş arasında askeri kur:,lar açılacak 

Türk askeri vazife başmda 

Belgrad, 10 (Yeni Asır) - ) diğine göre, Türkiye Cumhu· 
Ankaradan telefonla bildiril- - Sonu 3 ncü Sahi/ede -
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Kahve hayatına paydos Viyana toplantıları sarpa sardı 

Kahveye ~den talebeyi Küçük Antantın müdahalesi üzerine 
Polis dışarı çıkaracak Habsburglar işi• 2örüşülmiyor 

Kahvehane sahibleri de adliyede 
hesab vereceklerdir 

lstanbul , 10 
(Yeni Asır mu
habirinden ) -
Mekteb talebe-

lerinin kahvetere 
gitmesine mfıni 

olmak için lise 
ve orta tedrisat 
müdürleri bugün 
bir toplantı yap-

mışlardır.Bu me
sele daha ziyade 
polisi alil kadar 
ettiğinden polis· 
mekteb talebe
lerini kah velere 
devamdan mene· Kültür 
decek ve talebeleri kahvelerine 
kabvl eden kahve sahibleri 
haklunda takibatta bulunacak-

Bakam Saf /et Aırkall 
Istanbul, 10 (Yeni Asır mu

habirinden) - Maarif Vekaleti 
yüksek tedrisat müdürü ve 
- Sonu !J ünci4 sa ada -

Muahedelerin tadili hakkında da herhangi 
bir karar alınmasında fayda görülmedi . 

Belgrad, 10 (Yeni Asır) -
Paris rad~osu, Küçük antant 
devletlerinin müdahalesi üzerine 
Viyanada Habsburg'Jar mese
lesinin görüşme mevzuu hari
cinde tutulmasına· karar veril
diğini bildiriyor. 

Viyana, 10 (Ô.R) - ltalya 
hariciye nazırı kont Ciano Vi
yanada temaslarına devam et· 
mektedir. Naıır sabah askeri 
akademiyi ziyaret etmi~, öğle 
yemeğini aşağı Avusturyada . . 
yemiştir. Milli müdafaa nazırı 
Habsburg şatosunda kont Cia
no şerefine bir ıiyafet vermiş
tir. Hükümet azaları bu ziya
fettıe hazır bulunmuşlardır. Öğ· 
leden sonra kont Ciano Viyana 
etrafını ziyaret etmiştir. Akşam 
saat 18 de Avuaturya-Italyao 

Avustruramn Roma se/in 
Berger Valdem•g 

. müzakt-releri yeniden baştamış
tır. 

Pariı, 10 ( Ö. R ) - Kont 

Cianonun Viyana ziyareti hak
kındaki haberleri tefsir eden 
Fransız yarı resmi mehafil va
ziyeti şöyle gösteriyorlar: 

"l~alyan gazetelerinin tefsir· 
lerine göre bu Viyana ziyare· 
tinden so'l derece merak ve he· 
yecan uyandm~ı neticeler bekle
mek lazımdı. Hatta merkezi Av· 
rupada Alman-Avus\urya • Ma
caristan ve lta'ya arasında bir 
blok teşkilinden bile bahse
dildi. Bu neticenin ne derece· 

· ye kadar elde edileceğini şim
diden tahmin etmek vakitsiz 
olur. Müzakerelerin devamın

dan bazı sürprizler çıltması 

muhtemeldir. Bilhassa Macar 
hariciye nazırı De Kanya da 
bunlara iştirak ettikten sonra •• 

- Sonu 4 ü11rli ~av/ada -



----. 
1 Rakamlarını -· -

Uyandırdığı 
düşünceler ... 

,ŞEDiR~&ABER.LE'Ri 
- Baştaıafl l ind salıi/ede -

lzmir gibi bir şehirde bulaşık 
hastalıklara musab olanlann sa-

yısı yukarıda gösterilenler ka
dar kabank olduğu zaman en
dişe çanını çalmak, sağlık şart· 
larını düzene koyacak tedbir
lerin bir an evvel alınmasını is· 
temek bir zaruret olur.Filhakika 
bu tedbirler, belediyemizin fa .. 
kir büdçesi, hususi muhasebe
nin ondan daha parlak olmıyao 
mali vaziyetiyle başarılması güç 
hem de pek güç olan ted
birlerdir. Sosyal sefalet yüzün
den tahaddüs eden bu anormal 
durumu nasıl önliyebiliriz? iz
mire sıbhileşmiş bir şehir man
zarasını nasıl verebiliriz? Bu 
muazzam bir program işidir. 
Şehrin ve şehirlilerin hayatiyle 
alika~ar olan bir program işi .. 
Sıhhiye ve içtimai muavenet 
vekaleti hmirin sıhhi durumunu 
eyice gözden geçirmeli, alın
ması zaruri olan tedbirler üze
rinde direktiflerini vermelidir. 

Şevket: :Bilg:h:ı 

. ·-·· ···-· 
Enstitü binası 
Kız enstitüsü akşam kursları 

ve sipariş atölyesi olarak Gazi 
bulvarında kiralanan binada 
bütün huırhklar tamamlan
mıştır. Cuma günü saat 17,30 

da kurslar ve sipariş atölyesi 
Linasmm açılma merasimi ya-

pılacakhr. Merasime Vali Fazlı 
Güleç reislik edecektir. 

•••••••••••• 
Ağaç faaliyeti 

Belediye reisi doktor Behçet 
Uz, dün yanında Ziraat müdü-

rü Nadir olduğu halde belediye 
fidanhğına giderek tedkikler 
yapmıılardır. Şehrin ağaç.lan-

dınlması için faaliyete geçil
miştir. Kültürpark bu yıl fev
kalade bir şekilde tcşcir edile
cektir. Bunun için şimdiden 

faaliyete geçilmiştir. 
tim ••••• ,,, 

Kaza 
Karantina tramvay cadde

sinde Mehmed oğlu Nevzad 
idaresindeki 409 numaralı oto
mobili Emin oğlu Haşime çarp
tırarak yaralanmasına sebebi
yet verdiğinden yakalanmıştır. 

Görünmez kaza 
Gü:r.elyahda Eşref oğlu şoför 

Cemil idare ettiği otobüsten 
yere düşerek sağ gözünden 
yaralanmıştır. ............. 

Yeni neşriyat 
Fuzuliye dair . 

Büyük Türk şairi Fuzulinin 
şahsiyeti, eserlerinin mesnedi 
hakkında Tahir Olgunun birin· 
ci kitabı çıkCı. 

Edebiyat tarihlerinde Fuzu
liye dair verilen yanhş veya 
eksik malümat -Tahir Olgun 
tarafından incelendikten soara
aydınlanmıştır. Edebiyat tarib
lerile alakadar okuyucuJanmıza 
ve edebiyat öğretmenlerine 
tavsiye ederiz. 

~ 

-" ~ I • 

Tütün satışları eyidir 
Dün akşama kadar onaltı buçuk 

milyon kilo tütün satıldı. 
Türkofis tarafından tütün mıntakalarındaki 

ticaret odalarından, piyasanın açıldığı günden 
düne kadar satılan tütün mikdarlarının sorul· 
duğunu ve bunun için odaların bazılarından 
gelen cevabları dünkü sayımızda yazmıştık.Dün 
gelen cevabları da bugün yazıyoruz: 

340 bin kilo, Kırkağaçta 236 bin, Turgutluda 
500 bin kilo, Salihlide 195 bin kilo, Manisada 
bir milyon kilo. 

Böylelikle dünkülerle beraber sahlan tütün 
mikdarı 16,5 milyon kiloyu bulmuştur. 

Ay sonuna kadar bütün rekoltenin tükene
ceği umulmaktadır. Menemende 336 bin kilo, Milasta bir milyon 

Valimizin 
Çok isabetli bir kararı 
Umanda tahmil ve tahliye 

işlerinde çahşan ameleler üze
rinde reis adı altında onlan 
jdare etmekte olan bazı kim
seler vardı. Cumhuriyet Halk 
partisi başkanlığı, biç çalışma
dan para alan bu gibi reisle
rin de diğer işçiler gibi tahmil 
ve tabliye işlerinde 'bizzat ça• 
hşma1armı ve reislik vazifesinin 
de bütün işçiler tarafından 
nöbetle görülmesini tensib et
mit ve bu hususta alikadarlara 
emir vermiştir. 

Parti başkanı vali F azh Gü
leçi bu gedik usulüne son ver
miş olması hasebile de alkıı
larız. 

Bir aylık ihracat 
Şehrimiz Ticaret odası tara

fından hazırlanan bir rapora 
göre Eylül ayı içinde lzmir 
limanından dış ülkelere 15,089,4 
ton ü~üm gi>nderilmiıtir. Ayni 
ay içerisinde 10,22,3 ton fo .. 
cir, 205 ton pamuk, 847,1 ton 
palamut gönderilmiştir. 

Beraet 
Torbalıda Şehid köyü Muh· 

tarı Seyfeddinin zimmet ve 
ihtilas suçundan şehrimiz ağır
ceza mahkemesinde devam 
eden muhakemesi neticelenmiş 
ve suçu bulunmadığı anJaşıla· 
rak beraetine karar verilmiştir. 

Tasarruf 
Cemiyeti kongresi 
lktısad ve tasarruf cemiyeti

nin yıllık kongresi, dün akşam 
Ticaret odası salonunda yapıl
mıştır. Valimizin riyaset ettiği 
kongrede belediye reisi de ha
zır bulunmuş ve eski heyetin 
çalışma raporu okunarak ka
bul edilmiştir. 

Bundan sonra iktısad ve ta-
sarruf cemiyetinin yeni çalış
maları hak kmda konu~malar 

olmuş ve eski heyet aynen 
ibka edilerek kongreye son 
verHmi~tir. Yeni heyet iktısad 
haftası programını hazırlamak 
üzere yakında parti binasında 
toplanacaktır. 

1 Bir tamim hazırlandı 

ır ahkikat evrakını gecik
tiren nıemurlara ceza var 

Memuriyet vazifeleri dolayı
siyle işlenen suçlardan maznun 
memurlann cezai tatbikat kar· 
şısındaki hukuki vaziyetlerinin 
en kısa bir zamanda tesbiti 
ve bu suretle maddeten ve 
minen mutazarrır 6lmalarına 

meydan verilmemesi ve ka
nun hükümlerinin derhal tat
biki idarenin menfaatinden 
olduğu kadar bu memurların 
şübbeli vaziyetlerinden biran 
evvel kurtulmaları da şahsi 

haklarından olduğu halde ge· 
çen senenin çalışma hasılası 

tedkik edildiği zaman iyice 
görülmüştür ki bu büyük adli 
gayenin tahakkukuna bir takım 
sebebsiz engeller çıkarılmıştır. 
Tutulan rakamlara göre, lSvili
yetten Ankaraya gönderilen 
tahkikat evrakının bozma nis· 
beti yüıde 25 i geçmiştir. Bu 
bozmalar itiraz arzuhallerinin 
kayılına, şahidlerin dinlenme
sine dair usulen yapılması la
zım olan formalite noksanların
dan ileri geldiği gibi ekse
riya memurların müdafaası alın
madan karar verilmek ve dev
let şurasının fes h ve iade maz .. 

hatalarını dosyada bulundur
mak, tekemmül eden evrakı 

uzun müddet aid olduğu mer
ciine göndermemek, mühürsüz 
evrak göndeimek gibi esaslı 
noksanlara da tesadüf edilmek
tedir. 

Pek tabiidir ki devlet şurası 
bu nevi eksikliklerin tamamlan
ması için dosyaların geri gön
derilmesine karar vermektedir. 
idare heyetlerinin bu ihmalleri 
tahkikat işlerinin yersiz uza
masına ve adaletin çabuk ve 
müessir şekilde tecellisine mAni 
olmaktadır. 

Diğer taraftan işler de 
haddinden fada çoğalarak 
şimdiki kadro çerçevesine sığ
maz bir hale gelmektedir. Baş
vekalet bu hal üzerinde 
ehemmiyetle durmuş ve vazi
yetin derhal normal seviyeye 
getirilmesi için vilayetlere bir 
tamim yollamıştır. Bu tamime 
göre tahkikat evrakı üzerinde 
her nevi ihmal ve dikkatsizliği 
görülecek alakalı memur
lar hakkında hemen ce
zai muamelenin tatbiki emre
dilmektedir. 

Meneıııen belediye meclisi 

Kahvelerde kağıt 
oyununu yasak etti 

Karşıyaka Orta nıektebine giden 
talebeler çoğalıyor Menemenli 

Menemen, 10 (Özel) - Me
nemenin 50 den fazla kahvesi 
vardır. Her adımda bir kahve .. 
Bu kahveler sabahtan itibaren 
hklım tıklım dolar, boşalır. 

dertle mücadele için daha esaslı 
bir tedbire başvurmuşlardır. 
Belediye meclisinin karariyle 
kahvelerde hernevi kiğıd oyun .. 
ları yasak edilmiıtir. 

MENEMENLi TALEBELER 

Elhamra Sinemasında 
13 birinciteşrin cuma günü matinelerden itibaren 

Kahvelerde poker masaları 
sabahtan gece yarılarına ka
dar cayır cayır işler. Menemen 
:r.abıtasının ciddi takibatına 
rağmen kumarın önüne geçile
memittir. Cürmü meşhud yap
mak için ortada para bulun
ması lazımdır. Halbuki açıkgöz
ler tebeşir hesabiyle bu i§in 
de çaresini bulmuşlardır. ilçe
bay Emin ve belediye reisi 
halkımızı için için kemiren bu 

Menemenden Karşıyaka orta 
mektebine gitmekte olan elli 
kadar talebenin tren ücretini 
Menemen belediyesi vermek
tedir. Menemenli talebelerin 
göaterdilderi muvaff akıyetten 
memnun kalan belediye meclisi 
1937 büdçesinde daha faıla 
tabıisat kabul ederek orta 
mektebe gitmek istiyenlcrin 
mikdarını çoğaltacaktır. Bitmenıiş enfoni - Maskeli Kadın 

Filimlerioi yaratan 

W 1 L l~ Y l., () R S 1~'un 
En muazzam filmi 

Kiiçiik san'atlar 
kongı·esi 

12 lkindteşrinde Ankarada 
akdedilecek küçük san'atlar 

kongresine şehrimizden iştirak 
edecek olan san'atkar ve mu· 
rabhaslar Ankaraya hareket 
etmişlerdir. 

Kongreniıı yedi gün devam 
edeceği tahmin edilmektedir. 

ı Bir karar 
Urlanın Yelki köyünden am· 

cası Aliyi bıçakla be~ yerinden 
yaralayarak öldüren Zeybek 
oğullarından Hüseyin oğlu Meh
medin şehrimiz ağırceza mah-
kemesinde, haôisede şiddetli 
tahrik bulunduğu nazarı dik
kate a!ınarak bir sene bir ay 
onbeş gün ağır hapsine karar 
verilmiştir. 

Bir çocuk 
Denize düşerek 

boğuldu .... 
Zavalh çocuk, Romanya 
gaz şirketi müdürUnUn 

çoc"ğu idi 
Turan' da Romanya · gaz şir

keti direktörü F res'in çocuğu 
bir buçuk yaşında Fasi deniz 

kenarında dolaşırken ayağı 
kayarak denize düşmüş ve 
boğulmuştur. Cesedi bilahara 

çıkarılmıştır. Adliyece tahki· 
kata başlanmıştır. Hadisede 
bir kasd olmadığı, bir dikkat· 
sizlik neticesi olarak kazanın 

vukubulduğu zannedilmektedir. 

Su saatleri 
değişecek 

lzmir su şirketinin aboneman· 
ları tarafından kullanılan su 

saatleri kırk senelik eski su 
saatleridir. Halk bu saatlerden 
daima şikayet etmektedir. 

Haber aldığımıza göre lzmir 
Nafıa şirket ve mllesseseleri 
komiserliğinin teşebbüsü ile 
şirket Almanyadan 6987 aded 
yeni su saati almağa karar 

vermiştir.Bu suretle balkin çok 
haklı olarak şikayetini mucib 
olan yarım asırlık su saatleri 
ortadan kaldırılmış olacaktır. 

Su şirketi su saatlerini ayar 
etmek üzere bir de modern 
ayar istasyonu tesisine mecbur 
edilmiştir. 

Gelen göçmenler 
Bulgaristandan gelmiş olan 

1764 mnhacir bugünlerde mü
retteb mahallerine sevkedile
ceklerc!ir. Bunlardan 120 kişi 
Kuşadasında, 68 kişi Berga-

mada, 40 kişi Karaburunda, 
556 kişi Sökede, 980 kişi de 
Manisada iskan olunacaklardır. 
Bunlarm beraberlerinde 222 
Öküz, 194 Manda, 59 inek, 50 
Buzağı ve Malak, 80 Koyun ve 
alh beygir vardır. Yakmda 
Romanyadan 804 muhacir daha 
gelecek, Foça, Karaburun, Ke
malpaşa ve Çeşmeye iskan 
edileceklerdir. 

· ·-·····-incir yüzünden 
cinayet 

T epe-cikte bir incir bahçesin
den bir kilo incir toplamak 
meselesinden bahçe kiracısı 

Rasimi döverek ölümüne sebe
biyet vermekle maznun lsmail 
ve Cavidin ağırcezacta devam 
etmekte olan muhakemeleri 
sona ermiş ve gayri muayyen 
fail olması itibariyle ikiıer bu
çuk sene ağır hapislerine ka-

rar verilmittir. Diğer maznun 
Ramazan yalnız kavgaya dahil 
olmak auçuodan üç gün hapse 
mabküm olmu~tur. 

·~ .. &>11..-~ 
Tuilt. yüzünden 

Halkapınarda ıimeodifer fab
rikasında çahıao Mehmed oğlu 
Ahmed Fevzi makineyi temiz
lerken arkadaşı Osman tara
fından kazaen ahlan bir tuğla 
yüzünden yaralaomııtır. Ha
disede kasd olmadığı anlaşJ
mııtır. 

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

-~EGEP ALAScz 
Kışlık salonu açıldı ' 

~ ................. . 
Hergün öğle. akşam ye· 

mek ve içki servisleri ve 
tabldot bulunmaktadır. 

(S.2) 4 - 8 
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r KÖŞEMDEN 1 ·- . 
Kadın, erkek farkı 

Kadınları birçok. zamandır, 
birçok yazılarımla müdafaa et· 
tiğim halde bazıları bana kadm 
düşmanı diyorlarmış .. Görenler 
allah için söylesin. Ben Nas· 
reddin hoca gibi: 

- Karım basta olacağın• 
ben hasta olay•m, ben ölece· 
ğime, karım aısnn . 

Yabud: 
-- Karım ö ürse küçük kı· 

yamet, ben ölürsem büyük 
kıyamet kopacak! 

Sözlerine kulak asan adaoa 
değilim amma, ne çare ki, 
!>irçok işlerde olduğu gibi, 
adım dokuza çıktı, inmiyor 
sekize .. ..... 

Dün çok sevdiğim bir zat, 
)lif açtı da kııını kim~ verece· 
ğini şöylece anlattı: 

- Ben dedi! şimdi vasiyet 
ettim. 

- E? 
- Kızımı kime veririm, kiıne 

verdiririm biliyor musunuz? Ku· 
mar oynasın, müptelası ofına· 

sın, içki içsin müptelası olması11, 
herşeyi yapsın, müptelası ol· 
masın, hovardalık etsin ve bu 
hovardahkta hakk1yle meşhur 
olsun... Hulasa herşeyden gaıP 
a!mış bir hayat adamı olsun, 
işte ona kızımın elini uzatnıa" 
sına izin veririm. 

Ben bu adama yarım ağııla 
hak verirken dilim;n ucuna ge· 
len şu suali sorsaydım, her 
halde ben, ben olmazdnn .. 
Farzı malıal deseydim ki: 

- P~ki! Damadını böyle 
istiyorsun, ya oğlun olsaydı da 
ona bir kız almıya paçala~ı 
sıvasaydın! Oğluna; kumarı bı· 
len, içki içmesini beceren ~e 
evleneceği güne kadar b~ll 
aşk macerası geçirmiş, bıll 
hovardalak yapmış bir kızı rP1 

bu sana layıktır diye seçe
cektin? 

Buna müsbet cevab verecek 
bir kabadayı içini:r.de beoüı 
yoktur zannederim. 

- Ne hodbindir bu erkek• 
lcr değil mi kadın okurlarııP·· 

TOK.:0 i :ı:,... 

80 crbaşııınz köy 
öğretıneni olarak 

yeti~ tiler . 
Maarif vekaleti köylülerioıı· 

zin en çabuk yoldan kült~; 
sahasında kalkınmalarını teoı• 
için ordudan hizmetini bitire" 
rek terhis edilen çavuşlarıınııJ 
Eskişebirde Çifteler çiftliğirıd' 
pratik ve nazari bakımlard•: 
tom köye faydası dokunaca 1' 
şekitde köy öğretmeni olar• 
yetiştirmektedir. ~ 

Öğrendiğimize göre, bu ba ' 
sonunda 80 muvaffak arb-..; 
mız köy öğretmen diplooıaJI 
alacaklardır. 

Bu öğretmenler Ankar•0
'" 

köylerine bilhassa Ayaş Pl1~.·· 
kasına tayin edilecekler .. '': 
Şimdiden vilayet sekıen k0 1 

tır .. 
de gereken hazırlıkları y•~uar 
maktad•r. Beri tarafta kaJ ... 
direktörlügw Ü bu büyük tect" .,e· 
benin tam muvaffakıyetle ol 
ticelenmesi için köy okulla" l· 
lizım olan bir çok çeşid "':tı 
zemeyi yerlerine gönder.., 
üzeredir' 

•••••••••••• 
Sıhhat mecllel .... 

ı . · bug"" 
Vilayet sıhhat ınec 151 

• .f aıb 
sıhhat müdürlüğünde valı l•" 
G··ı . . , ... ltnda toP u eçın re ısıig1 a ı ·oi 

·1ıerı narak vilayetin sıhhat 1 

görüşecek tir. - . 
Göçmen işlerı 

- - t{ıf 
lstanbul, 10 (Hususı) •""" 

•· nıeP 11 
yaklaştığından goç . R.,, 

· ı ektır. 
liyatına fasıla verı ec ÖÇ .. eO 
manyadan daha 2500 g 
gelecektir. 



YENi A::SIR l..!' Te,rınısanı teae 

ErkAnıharblyeler 
görUşmelerl 

Bükreşte 
s Telgraf Haberlerf -

Beş devlet arasında 

Müşterek hareket 
kararı verildi 

Yugosla11ya lza1bıyr. nazuı 
genoal Manç 

lstanbuJ, 10 (Yeni Asır mu
habirinden)- Londradan bildi
riliyor : lngiJiz gazeteleri Bük
~eı nıubabirlerinden aldıkları 

........ IE!:~llll!!~B 

Adaln- dolu ife ı 
Bütün binaların petıçereleri kırıldı. 
E ~ ıı-e~ ,·ra t leri 

-=~c::ıır.ıır.ı:ill!E:z:s:D111ams:a:::::.aa:S1S1 .. mmc:;:ıı:mı;ıEZ:Zm;:;:zı::ıı=;ı;:uı:::.::r.:ıs~ıım:ı:;;s:sa 

Adana, 10 (A.A) - Dün saat 15,20 de şeh
rimize yağmur ile karışık ceviz büyüklüğünde 

müdbiş bir dolu yağmuru düşmüştür. Do!u tam 
19 dakika devam etmiş ve şehrin bertarafını 
11 santimlik bir tabaka halinde kaplamıştır. 

Şehirde garba miiteveccih bütün binaların 
pençere camları kırılmış, bir buçuk saat kadar 
şehirde münakalat kesilmiştir. 

Telgraf, telefon, elektrik telleri kopmuş, biri 
büyük camiin saika direğine ve diğeri de şehrin 
dışına olmak üzere il<i yıldırım düşmüştür. 

Şehir parkı~m çiçekleri harab olmuş ve 
portakal, limon, sebze bahçeleri de hasara 
uğramıştır. 

Dolu hinterlandın büyü'.c bir lusmma dü'$· 
rnüştür. •o .. •• ...-.ant• ______ _.._ __ _ 

Prens Pol Londraya gitti -
Bu ziyaretin siyasi, çok mühim mina-
lar taşıdığı Londradan bildiriliyor. 

Belgrad, 10 (Yeni Asır) -Yugoslavya salta
nat naibi Prens Pol ve eşi Prenses 01ga dük 

ve düşes Kenl'in misafiri olarak Londraya ha
reket etmişlerdir. Yarın akşam saat beşde 
Londrada bulunacaklardır. 

Londradan alınan haberlere göre, Belgrad 
mehafilinde bu ziyarete verilen hususi mahiyet 

Londra siyasi mahfillerinde daha geniş nıanada 
alınmıştır. Filvaki bu ziyaret, geçenlerde Dük 
ve Düşes dö Kent'in Yugoslavyaya yaptıkları 

ziyarete dostça bir mukabele maksadiyJe yapı
hyo~ •. A~cak Dük of Kent, Kral Sa Majeste 
Sekı11ncı Edvard nezdinde yaptığı teıebbüsler 
ü~erioe ~u. ziyaretin daha acele yapılmasını te
mm etmıştır. 

. . Lon~ra mebafili Yugoslavya hükümet naibinin 
zıyaretmden mühim neticelere intizar edilebile-
ceği kanaatindedir. Ingiliz ricaliliyle de siyasi 
temaslar yapılacak ve aglebi ihtimal Yugoslav 
Başvekili de tayyare ile Londraya davet 
edilecektir. 

~C/J3V'..7 /7..Z.7.2.29'.211.I..:>.ZJ~ 

~ Fellihlar 
Paçavralarla 

Kardeşlerimizi zehir
lemek ve Sancak' ın 
Arablığına İnandır- ,. 

mak istiyorlar 
- Baş!a1afı 1 nci Sa/ti/ede -

yannameleri istihfafl:ı karşı
Jamışhr. Suriye intihabatına 

!\ iştirak edilmemesi için veri-
len kararda bütün Sancak 
halkı müttehiddir. 

Iskendt~rundaki Fransız 
mümessili Suriye fevkalade 
komiseri Martelle görüşmek 
üzere Beyruta gitmiştir. Zan· 
nedildiğine göre Antakyada
ki Türk kız lisesinin kapan
ması hadisesini görüşecektir. 
Antakya erkek Lisesi talebe
leri grevlerinde devam edi· 
yorlar. Kız Lisesi açılmadıkça 

' mektebe gitmiyeceklerdir. 
li2'1GUt:ZZZZZCZZ7f.L7...T.OJJ.:7Z7~ 

Emden Istanbul
dan ayrıldı 

Istanbul, 10 (Hu~usi) - Em
den kruvazörü bugün limam
m1zdan ayrılarak açık deniz-

lerde altı ay sürecek olan bir 
gezintide bulunacaktır. Alman 
mektebi talebeleri gemiyi ha
reketinden evel ziyaret etmiş
lerdir. 

aberlere atfen dört Balkan 
devleti büyük erkanıharbiye 
reislerinin Bükreşte akdettik
leri toplantılarda çok mühim 
~eseleler görüşüldüğünü, Kü
çuk Antant ve Balkan antan
lanı teşkil eden beş devlet ara
sında, yani Türkiye - Yugos-

.................. ···iş .. ··d~·i;~~i ..... k·~;~i'~i'~ .............................. A~k~;i·ir··;üi~~i'i~fiy~·ti .... ;;t~y·~; .... . 
lavya .. Yunanistan - Romanya 
•e Çekoslovakya arasında müş
terek bir faaJivet hazırlandığını 
Yazıyorlar. 

Elişleri sergisinde kaza-_ Onaltı yaşından 60 yaşı-

l\iiltürel mübade]e 
nanlar madalya alacak nakadarherkesaskerdir 

Ankara 10 (Hususi)- iş kanununun dokuzuncu maddesi mu-
b• L.i~~?n 9 (A.A) - Sovyetler cibince Ankarada bir iş dairesinin kurulduğu alakadarlara bil· 

,.ırlıg.ı ılim akademisine merbut dirilmiştir. Bu dairenin on yerde şubeleri olacaktır. Sanayi ve 
ürk ")j b 1 mesai müdürleri timdilik bu işle meşgul olacaklardır. 

ıye ı m münase et erini 
tetvik komisyonu Türk dil ku- Ankara 10 (Hususi) - Ev ve elişleri sergisi ayın on beşinde 
ru kapanacaktır. Sergide beğenilen eserlere ikramiye verilecektir. 
. nıu ile ziraat ve jeoloji ens-titilJ ikramiye alacak olan eserleri tesbit için Iktısad vekili Celal Ba~ 

1_. eri tarafından neşredilen ~•t l yarın başkanlığında bir heyet toplanmıştır. lzmirden eserleri 
h ap ardan bir seri almış ve beğenilenlerin ikramiyeleri lzmirde tevzi olunacaktır. 
una karşılık olarak Ankaraya KÜÇÜK SANATLAR KONGRESi 

•
1
.0 n zamanlarda Sovyetler bir-1... Ankara 10 (Hususi) - Ankarada küçük san'atJar kongresine 

• gınde neşrediJmiş olan jeoloji iştirak edecek oJan murahhaslar peyderpey geliyorlar. lstanbul 
~ dil kitaplarmdan 65 eser ticaret ve sanayi odası kongreye takdim edeceği raporu hazır-

!~ndermiştir. lıyarak Ankaraya göndermiştir. 

·rehi'Si&D"'kUVVe'ti'f "OiUrsa·"'" 
lngiltere-Rusya ve Almanya arasında 
daima kuvvetli bir sed teşkil edebilir 

lngiltere bu maksadla kolonel Bek'in Londrayı 
ziyaretine büyük bir ehemmiyet veriyor 

8
Paris, 10 (Ô.R) - "Temps,, f letesinin istihbaratına göre 

ciOtıdrada Leh ve lngiliz hari-
lll~~ ~az1rları arasındaki görüş
•ila erın mevzuu: Almanyanın 
it h!annıası, Ren mıntakasının 
liıt~lı, Dantzig şehrindeki güç
lllü erk gibi meselelerdir. Fakat 
nokta aşasız kabul edilen bir 

ı a vardır: 
rı · ı ,, gı tere - Rusya ve Alman,,. ar 

biat asında bir scd olan Le-

Layihada askerlik mükellefiyeti kadınlara da teşmil 
edilecek. 16-20 yaş arasında askeri kurslar açılacak 

- Başlarafı 1 lnd sahi/ede - ı liili:lir. 
riyeti hükümeti, askerlik ka- Mükellefiyeti askeriye müd-
nunlarında mühim bazı tadilat deti de tamamen değişmiştir. 
yapmaktadır. Bu hususta ha~ Her Türk vatandaşı onalh 
zırlanan layihada onaJtı yaşın· yaşından altmış yaşına kadar 
dan yirmi yaşına kadar her askeri mükellefiyetini ifa etmek 
Türk genci ihzari mahiyette mecburiyetindedir. Askerlik mü-
askerlik hazırlık kurslarına kellefiyeti, ayni yaştaki Türk 
devam edecektir. Bu devre, kadınlarına da teşmil edile-
resmi askerlik müddetine da- cektir. 

lngiliz siyaseti 
lngiliz diplomatları bu siyasetin 

anahtarını açıyorlar 
Paris, 10 (Ö.R.) - Vinston 

Cburehill "Paris- Sori,, gazete
sinde lngilterenin milli müda
faasını temin için ne yaptığını 
ve silahlanma programının tat
biki ve hava kuvvetinin arttı
rılması işinin ne safhada oldu
ğunu araştmyor ve diyor ki: 

" Deniz kuvvetleri müstesna, 
bütün lngiliz harb kuvvetleri" 
nirı zayıflığını gidermek için 
daha ne kadar beklemek la
zımdır? Şimdiye kadar yapı
lan gevezelikler yeter 1 lngil
terenin emniyeti ve Avrupamn 
sulbü bir kuvvet mesele.sidir. 
lngiltere buna göre hareket 
etmelidir. 11 

logiliz i'çi partisi reis vekili 
Thomas Grecnwod da "Pelit 
Danphinos,, gazetesinede ln
gilterenin Avrupa memleketle
rine karşı vaziyeti şöyle hulasa 
ediyor: Rusyaya kartı ihtiraz, 
merkezi ve şarki Avrupa dev
letlerine gayri faal bir sempati 
(tavsive), ispanyaya karşı 

tam bitaraflık ve her şeye rağ
men Almanya ve Italyaya karşı 
sonderece emniyetsizlik. Bu 
tabloda Fransa ve Belçikadan 
bahsedilmemesi lngilterenin bu 
memleketlere olan emniyetinin 
asla sarsılmamış olmasından 
ileri gelir. lngiltere Almanya· 
nın Belçikayı Fransadan ayır-

aanlle a 

Bulgaf 
•••••••••••• 

Başvekilinin 
mühim beyanatı 

- Baş tarafı 1 ind sahifede -
" lnsanlar geçicidir. Milletler 

ve dostluklar ise daimi ve ba
kidir. Ben mevkiimden çekile
bilirim. Benden sonra resikira 
gelecek o1an herhangi bir 
Bulgar hiıkümeti Yugoslavya 
ile dostluk siyasetini takibede· 
cektir. 11 

"Balkanlarda sulh için çalı-

şıyoruz. Esasen Balkanlarda 
sulh fikrini takibetmem~k, çok 

canavarca bir teşebbüs olur. 
Bu teşebbüsü ise yetmiş mil-

yona yakın Balkan gençliği 
tel'in eder.;, 

"Yugoslavya ile Bulgaristan 
arasmda halledilmemiş bir 
mesele yoktur.,, 

Avala ajansı muhabiri, bazı 

ecnebi gazetelerin Türkiye -
Bulgaristan - Yugoslavya ara-

sında bir misak yapılacağına 

dair verdiği haberler hakkında 
iıabat isteyince Bul~ar başve

kili beyanatına şöyle devam 
etmiştir: 

"Bu şayialar tamamen esas
sızdır. Kriçin mülakatında böyle 

bir mesele müzakere mevzuu 
olmamıştır. Böyle bir misak için 

sebeb mevcud değildir. Türkiye 
ile aramızda bir dostluk misakı 
mevcuddur. Vakıa Yunanistan 
ve Romanya ile bazı pürüzler 
varsa da bunlar da yakında 
ortadan kalkacaktır.,. 

"Yegane endişemiz ve gaye-

miz hududlarımızda barışı kol
lamaktır. Bu da temin edilmiş
tir. Biz dostJarımza o kadar 
bağhyJz ki ve onlardan emni-

yet duyuyoruz ki, başkaca se

netler ve misaklar aramaya 
lüzum görmüyoruz.,, 

Kahve ........... 
Hayatına paydos 

- Baştmaıı 1 irıcı saı•ıada -
teftiş heyeti reisi Cevad dün 
şehrimize gelerek üniversite 
işleriyle meşgul olmuştur. Bay 
Cevad orta tedrisat muallimle
rinin devam edecekleri kurslar 
hakkında da tedkikat yapa
caktır. Bu hususta iki fıkir 

vardır. Bir fikre göre bu kurs· 
lara devam etmeleri iycab eden 

muaJlim!cr İstanbul muallimleri 
değil, Anadolu muallimleridir. 
Diğer bir fikre göre de mu

allimlerin birer sene müddetle 
Avrupaya gönderilerek orada 
etüdlerini yapmaları mürec
cabtır.Maamafib Sosyoloji mu
aUimi henüz Avrupa'dan ~el
mediğinden kurslara daha. baş• 
!anmamıştır. 

Teftiş heyeti reisi bu mes
eleyi de ün:versite rektörü ile 
görüşecektır. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ! 

mağa teşebbüs etmesme ve 
Fransaya, hükümetin;n mahiyeti 
ve Sovyet Rusya ile paktı se
bebiyle, husumet beslemesine 
teessüf etmektedir. 

~u., lltıı~ nıümkün olduğu kadar 
th "etlı olmasına bü) ük bir 

e111 • 
dra'd nııyet vermektir. Lon- A YY ARE SiNEMASI 
tı.... a Lehistaoın iştirikile 

..,.Urni b" h lini al . ır al ve tesviye şek-
~····································!\ 

TELEFON : a1s1 ~ 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

tu abılecek olan garbi Av-
k Pa ı .. k en L r.~za ercJeri hazırlanır-
bu ehıstanla fikir teatisine 

sebeble IH •• •• ı .. t·· ''D uzum goru muş ur. 
l 0 .. d c:bat ,, gazetesine göre de 
,. .. ra ·· . 
~"rup dgoruşm erinin mevzuu 
tem . a a sulhun muhafaza ve 
k.d ını işine L h" l . . A ir. 1 . e ıs .anın ıştıra-
raf~ ngıltere Lehı .tanın cogw -

l Va • • ' 
Şebbo zıyetı s cbi}I~. bu te-
bııatin~e f~ydalı olabileceği ka-
11,,11 edı~. Fakat bu iştirakin 
•dır. olabıleceği araştırılmak-

Dan!ziırden bir ınörü11Ds 

TELEFON : aısı 

····································~ "' \....••································· işittiğimiz şaheserler şaheseri 

L 1 
Charles Boyer, Danielle Darriex ve diğer yüksek Fransız artist erinin yaratıb 

sinema ilemine hediye ettikleri bir san'at fıhidesi 
Ayrıca : Paramuııt ( Dünya havadisleri - Ağustos böceği - Renkli Miki ) 

SEANS SAATLERi : l FIATLER : 
Hergün 3,15 - 5,15 - 7,15 - 9,15 30 - 40 - 50 kuruştur 

Cumartesi ve Pazar günleri 1,15 ilave seans Cumartesi 1,15 - 3,15 talebeye tenzilat vardır 
. . . --- ~·~ , . 
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Arab memleketlerl~d• 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Iraktaki hükümet darbesi 

Lavransın ekmiş olduğu 
tohum filiz e k ed·r 

Panarab hareket 
endişeler vermiş 

Fransaya da 
•• •• •• gorunuyor 

.... --...-.------~~ 
lrak'ta bif kaç gün Bnce 11ukaa gelen hükümd daıbesi Fransız gazetele-

rinde hararetli tefsirlere yol açmaktadır. BiUıassa hu harckdın manda 
alevhdart 11e milliyetçi bir nıalıi}'e/i balunduifa ıleti süıüloefı, bütün arab 
tilemindeki kavnaşmava, biıç.ok arab nüfusla ülkelerde lzlikmeaen Fransa· 
nın kayıdstz kalmıyacağına işatet ediln•ektedir. 

Le Temps (Tan) gazetesi ğundan bahsetmelerinde şa• 
Irak hükümet darbesine tah- şılacak birşey yoktur. Esasen 
sis ettiği bir makalede diyor ki: Filistine sevkedilmiş olan çok 

Blltün hadicıeler General Sıd- mühim takv;ye kıt'alannın lngil· 
kının şefliği albnda bir askeri terenin hakimiyeti altında olan 
diktatörlük kurulması mevzuu· Arab topraklannın herhangi 
bahs olduğunu teyid edecek birinde bir karışıklık çıkması 
mahiyettedir. Parlamento fesh- ihtimaline karşı oraya toplan-
edildiği için, yeni kabinenin mış olduğu kanaati daima ileri 
ilk hareketi, her türlü yabancı sürülmüştür. 
nüfuzuna karşı mutlak bir Arab Bağdad askeri hükümet dar-
istiklali siyasetini müdafaa için besinin hakiki mahiyeti nedir? 
kuvvetli bir milli kuvvet ya· lngiliz·lrak muahedesine muha-
ratmak maksndiyle mecburi lefetleriyle tanınmış olan ge· 
askeri hizmeti vaz'etmek ola- neral Sıdkı ve Bekir Süleyma· 
cakbr. Yani Bnğdad'da iktidan nın şahsiyetleri doJayısiyJe, Irak 
ellerine alan şahsiyetlerin 1930 hadiselerinde y hancı tesiri ara-
lngiliz-lrak muahedesine pren- yanlar görülmektedir. Bazıları 
sib itibatiyle muhalif olduklan Alman entrikalarından şübhe-
ileri sürUlmektedir. Bu da, in- lenmekte, diğerleri bir ltalyan 
gilterenin lrak'taki rejim deği- manevrası mevzuubahs o!du· 
şikliği karşısmda kayıdsız ka- ğunu düşünmekte, Türkiyenin 
lamıyacağını gösterir.30 Haziran parmağı olduğunu söyliyenler 
1930 Ingiliz-lrak muahedesi, Lon· de görütmektedir. Bütün bunlar 
dra ve Bağdad bükümetJerinin muhayyilenin büyük bir rol 
müşterek menfaatlerini alaka· oynadığı faraziyelerden ibaret· 
dar edebilecek bütün mesele- tir. 
lerde birbirlerile danışacaL la- Hakikatte, memleketin mut-
rını zikreder; devletlerden birj lak istiklalini isteyen milliyet 
harbettiği takdirde diğeri der- çiler tarafından organize edil-
hal imdadına gelecektir; Irak miş yabancı tesirinden azade 
topraklarının müdafaası Irak bir milli hareket mevzuubahs 
kuvvetleri tarafından temin olduğunu hadiseler teyid ede· 
edilecek, fakat imparatorluk cek mahiyettedir. Burada rol 
m6naka\~lerini temin zarureti oynamış otan tek umumi tesir 
dolayısilc, ittifak mllddetioce, Filistin hadi eleri nefü:esiode 
lngfüz hava kuvvetleri için Arab birliği lehinde uvanan 
topraklar ayrılmıştır. Bundan temayüller olabilir. Miralay 
başka lngiltere, frakın bazı mın- Lavrensin ekmiş olduğu tohum 
takalarında memleketin iç işle- filizlenmektedir ve lngilterenin, 
rine mildahalede bulunmamak diplomasinin imkanları ve işgal 
şartile askeri kuvvetler bulun- ettiği mevkilerio sağlaml:ğı ne 
durabilecektir. olursa olsun, imparatorlukla-
Görüldüğü gibi bu muahede rında Müslüman nüfusa sahib 

biilün logiliz menfaatlerini ma- olan bütün imparatorluklar için 
sun bulundurmakla beraber lra- büyük bir endişe kaynağı ih-
km tam istiklal ve hükümran- das eden bu panarab hareke-
lığıoı tasdik eden bir anlaşma· tini kendi menfaatlerine uygun 
dır. Hakikatte ise, Irak bükü- bir şekilde sevk ve idare ede· 
meli dış politikası kadar, as- bilmesi şübhelidir. 
keri siyaseti itibariyle de in- La Republique ga~etesinde 
giltcreye tabi kalmaktadır. in- Jcan - Pierre Gerard da ayna 
giliz kuvvetleri lrakın İç işle· mevzu üzerinde diyor ki: 
rine müdahale edemezler. Ni· Bağdad hadiselerini, Arab 

d~nyasımn diğer kısımlariyle ir· 
zamı muhafaza etmek onlara 

tibatlı olarak telakl<i etmek 
düşmez. Fakat imparatorluğun lazımdır. Ancak bu şekilde· 
bayati menfaatlerinin muhafa· dir ki, bir logiliz himaycciliği-
ıasiyle mükelleftirler. Şu halde ne karşı orada yapılmış olan 
bazı telgrafların Mısır ve Filis- askeri ihtilali anlamak mümkün 
tindeki lngiliı: kıt'alannın olur. 
lraka sevkedilmekte oldu· Mısır hfıdiseleri, Suriye ha· 

& MWMIWW·· .. 
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Osterdlk inledl : Gözlerimi yumanca ayafiıma bir 
taş baölıyarak cesedimi denize atanız ! 

Bir daha.. Bir daha.. Gene 
boş .. Rovelveri güzelce muayene 
edince kurşunların nemli oldu
j'?unu gördü. Vakit geçiyordu. 
Biran evel bu işi başarmak 
Jôzımdı. Kurşunla11 değiştirin
ceye kadar vakit kaybo!acakh. , 
Cavaya doğru dönerek bülün 
kuvvetiyle: 

- Ateş Cava! Diye bağırdı. 
Gecenin sessizliği içinde bir 
kurşun sesi ve acı bir feryat 
işitildi. 

Malaylardan biri yere yuvar· 
lanmıştı.. Cava mütemadiyen 
ateş ediyordu. Fakat Osterdik 
ve adamlar& derhal kayalann 
arasına saklandılar. Cavanın 

attığı kurşunlar mütemadiyen 
kayalara çarpıyor ve or· 
tahğı inletiyordu. Osterdik 
ve adamları bu ani hü-
cum karşısında şaşırmakla 
beraber mulrnbil l\leşe geçtiler. 
Şimdi artık Blak'm tabancası 
da işlemeğe başlamıştı. Oster
dik elinde tuttuğu rovelverle 
adamlarına emirier veriyordu: 

- Kaçan olursa bir kurşun
da temizlerim. Eyi nişan alınız.. 
Bu iş zaferle neticelenirse her 
kese beşyüzer dolar vereceğim .. 

Tabancalar mütemadiyen iş
Jiyoı, herkesde heyecan artı· 

yordu. Osterdik büylik bir kor· 
lcu icinde titriyor ve mücevher 

YENi 

Viyana toplantıları 
sarpa 

- Ba.ştara/ı 1 ind say/ada -
"Fakat şimdilik şu his hasıl 

oluyor ki ltnlya .. Avusturya 
devlet adamları arasındaki mü· 
zakerelerde cic\di müşhülAt 
kendini göstermiştir. Bunların 
başında Habsburg hanedanmın 
saltanabnı iade meselesi gelir. 
Küçük Antant devletlerinin 
açıkça buna karşı vaziyet al
maları Viyanayı düşündüımüş ve 
ileri gidilmesine imkan bırak· 
mamıştır. Bugün gelen haber• 
lere göre, Almanya da Avus· 
turya hükümetine Avusturyada 
krallığın iadesine kat'i şekilde 
muhalif o!duğunu ihsas etmiş
tir. Diğer taraftan Macar kral
lık naibi amiral Horti'nin de 
Habsburg'ların tahtta avdetine 
muhalif olduğu haber almıyor. 
Demek ki; bu mühim noktada 
Avusturya şansölyesi ve Italya 
Hariciye nazm, Almanya ve 
Macaristan'm kararlarile ihtilaf 
halindedirler. 

MUAHEDELER MESELESi 
Ayni güçlükler Macar reviz

yonizm (muahedelerin yeniden 
tedkiki) meselesinde de ken
dini gösteriyor. Evvela küçük 

antant devletleri, yani Çekos· 
lovaltya, Romanya ve Yugos
lavya buna müsaade etmemek 
karnrındadırlar. Diğer taraf· 
tan Avusturyada bu meselede 
sergüzeştçi bir siyasete mua· 
rızdır. Nihayet Almanya Buda
peştenin arazi iddialarma pek 
o kadar tarafdar görünmemek
tedir. 

KOçük itilaf devletleriyle iş 
beraberliği meselesine gelince, 
Avusturya bu üç devletJe (Ro· 
manya, Yugoslavya, Çekoslo· 
vakya)ekonomik sahada faal bir 
işbirliğine hazırdır.Almanya ise 
bu devletlerden her biriyle 

ayrı ayn müzakereye hazırdır. 
Fakat bu bilhassa siyas\ ba
kımdandır ve merkezi Avru· 
pada Alman nüfuzunu arttır· 
mak içindir.Mncaristan bil'akis 

küşük antant devletleriyle iş 
birliğine kat'iyyen hasımdır.Ni
hayet ltalya şimdilik bilhassa 
Yugoslavyaya nlilka göster· 
mekte ve bu devleti diğer iki 
müttefikinden, Çekoslovakya 
ve Romanyadan ayırmağa ça· 
hşmaktadır • 

Görülüyor ki alakadar dört 
devlet: Almanya, ltnlya, Avus· 
turya ve Macaristan arasında 

fikir birliği pek sağlam değil· 
dir. Esas meselelerde dört 
devletin niyetleri birbirine uy· 
gun olmaktan uzaktır.Şu halde 
acaba Viyana müzakerelerinden 
hiçbir netice çıkmıyacak mı? 

Bu hiç şübhesiz iddia edilemez. 
Üç devletin anlaşabilecekleri 
bazı mevzular vardır. Keza bu 

oktalarda Almanya ile de 
uyuşabilirler. Zira Avusturya 
şansölyesi artık Almanyanın 

muvafakati olmaksızın hiçbir 
şey yapmamak kararını vermiş 
gibi görünüyor. 

Bu dört devlet, Almanyanın 
pek bağlandığı ve ôhiren ltal
yanın da iştirak ettiği bolşe-

vizme karşı mücadele tezini 
beraberce ele alabilirler. Kont 
Ciano, Almanya gibi, belki 
Avusturya ve Macı.ıristanm da 
Habeş ilhakını tasdik etmelerini 
temin edebilir. Nihayet Burgos 
hükümetinin tasdiki meselesin· 
de müşterek bir karara varıl
ması imkanı vardır. Şimdiki 
halde sıkınh içinde olan eko· 
nomileri arasında bir birlik ka
rarını. da ilan edebilirleı. Ni· 
hayet belki Macaristanın yeni
den silahlanması içio bir an· 
laşma olur. Bu neticeler-
den hiçbiri ihmal edile· 
cek mahiyetde olmamakla 
beraber şu hakikat ortada ka
lıyor! Merkezi Avrupada Al
manya ve ltalya arasındaki 
rekabet azalmış değildir. ihti
yar dünyaya iradelerini kabul 
ettirmek iddiasında olan iki 
memleket hralarında tam bir 
birlik temin etmiş olmaktan 
uzaktırlar. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
<liseleri, Irak hadiseleri, bütlin 
bunlar, baş:ıca karakteristiği 

mistik birlik ve tesanüd olan 
müslümao dünyasında geçmek
tedir. 

Avrupaya karşı kurulmakta 
olan "Müslüman cebhe~i .. nden 
burada bahsetmiştim. Bu bah

se teknır dönmeliyim. Bağdad 
· hadiselerinin önce Şamda, ve 

hatta belki Fasta veya Tunusda 
tesirleri görliletektir. islim 
dünyası "kafirJerin boyunduru· 
ğu,, odan kurtulmıya çalışıyor, ve 
vesayetini ilga etmek için in· 
gilte re ile F ransanıo zaafından 
istifade ediyor. 
Şark garba karşı bin yıllık 

mficadclesioe yeniden başlıyor. 

sandığını elinde sıkı sıkı tutu· 
yordu. Adamlarına "Kaçmak 
yok1 " dediği halde kendi 
burarlan biran evvel uzak
laşmak ıçın yol ve çare 
arıyordu. Bir elinde sandığı 
ve diğer elinde de rovel· 
veri tutarak yavaş yavaş 
gerilemeğe b:ışladı. Kurşun
lann isabet etmediği bir yere 
gelerek ) ukarı tırmandı.Burası 
tam Cava, Nora ve Kalagamn 
bulunduğu mevkiin birkaç met· 
re gerisine düşüyordu. Haydud 
onları görünce bir an için du· 
rakladı. 

Sonra tam Cavnnın lrnfasına 
nişan alarak tetiği çekli. Fakat 
Blak birdenbire bu vaziyeti 
görmüş ve bir saniye içinde, 
rovelverini Osterdiğe çevirerek 
ateş etmişti. Osterdik acı bir 
fer}'ad kopararak elinde tuttu
ğu kasa ile beraber kayalardan 
aşağı yuvarlandı. Reislerinin 
akıbetini gören Malaylar bir-
denbire neye uğradıklarını şa· 
şırdılar ve hepbirden kaçmağa 
başladılar. 

Kübada 
ölüm cezası kalktı 

Havana, 10 (Ö.R) - Küba 
adası mebusan meclisi ölüm 
cezasının ilgası hakkındaki ka
nun layıhasım kabul etmiştir. 
Nüfuzlu bazı mehafil bu kanu· 
nun tasdik edilmemesi için 
iiyan meclisi nezdinde ısrar et
mek fikrindedirler. 

Bir hava hattı 
Atina, 10 (A.A)- SeJanikte 

nihayt"t bulan Alman hava hattı· 
nm Atinaya ve oradan Rados 
ve Bağdada kadar uzablmas\ 
hakkında bir bava mukavelesi 
imzalanmıştır. 

Blak derhal aşağı koştu. 
Ostcrdik can çekişiyordu. Başı 
kayalara çarp.anık yaralanmıştı. 

Hertarafı kan içinde idi. Öl
mek üzere olduğu halde mü· 

cevher kasasını bili elinden 
bırakmamıştı. 

Ah 1 Para ve zengin olmak 
hırsı.. Blak bu manzara karşı

smda ideta titredi. Yerde ya

tan adam düşmanı olduğu hal
de şimdi ona acıyordu. 

Osterdik son sözlerini söy
ledi : 

- Beni yaktınız ! Belki yap· 

bğım fenalıklttrm cezasını çe

kiyorum. Sizden son olarak 
birşey rica edeceğim. 

Birazdan gözlerimi yumunca, 
ayağıma bir taş bağlayarak ce
sedimi denize atınız .. 

Burada böyle köpekler gibi 

kalarak malaylarm maskarası 
olmak istememi 

Blak yavaşça cevab verdi: 
- Dediklerini yapaca2'ız 

1 

tt Yefrlnlsanı ıe a 

Iran gazeteleri ve Türkiye 

Iranla sıkı bir 
· rliği kurulaca 

• 
ş 

t r .. 
Ittilaat heyetimizi selamlıyor 

Irandan gelen haberlere g5re 1 
Türkiye - İran arasında yeni 
başlıyan müzakereler iktısadi 
sahada bir işbirliğine zemin 
hazırlıyacak mahiyettedir. iki 
memleketin toprak mahsulleri 
birbirinin aynidir. Bu işbirliği 
muhtelif siyasalarda Türkiye -
Iran müstahsillerinin emeklerini 
daha iyi koruyacaktır. 

Iran gaıeteleri heyetimizi sa
mimiyetle karşllamışlardır.Tah· 
randa çıkan "lttilaat,. gazetesi 
25 ilkteşrin tarihli sayısında 
şunları yazıyor : 

Türkiycnin eski kültür ba
l,._anı ve Bern elçisi Cemal Hüs· 
nünün riyasetindeki heyet ik
hsadi ve ticari meseleleri mü· 
zakere için lrana geldi. Ticari 
ve iktısadi · meselelerin halli 
için genç Türkiye tarafmdan 
böyle hususi ve resmi bir he· 
yetin lrana gönderilmesi son 
derece memnuniyeti mucibtir. 

Muasır tarih dost ve kardeş 
Iranla Kemalist Türkiye arasın
daki sıkı rabıtaların yakından 

şahididir. Iranla Türkiye yeni 
tarihlerinin büyük seyri üzerin
de bulunmakta ve her iki mem· 
leket te büyük ve sevgili şef
lerinin idaresi altında bu tarihi 
değişikliğin yolunu takib et
mektedirler. 

Türkiyede birkaç sene için· 
de Atatürk gibi bir önderin reh· 
berliğiyle vücuda gelen terakki-

. ler lran milletini daima memnun 
etmiş ve lranhlar Tür ki yenin ge
rek dahilde birbiri ardınca husule 
getirdiği yenilikleri ve gerekse 
beynelmilel siyaset aleminde 
attığı yüksek adımlan her vakit 
takdir gözUyle görmllş ve karşı· 
lamışlardır. 

lran şebinşahlak devletiJe ga
yet yakından ve sıkı rabıtalarla 
bağlanmış ve hatta iki bükü· 
met ve ulus arasmda mevcud 
dostluk alikah.rıuı arttırmak 
hususunda Kemalist Türkiyeyi 

idare edenlerde nasıl bir hüs
nüniyet ve iyi düşünce varsa 
aynen Iranı idare edenlerdeki 
mütekabil hüsnllniyet ve temiz 
duygular sayesinde iki genç 
lran ve Türk milletleri arasın
daki dostluk binasının sağlam
laşması taraftarlığı ve fikri 
ciddileşmiştir. O derecede ki 
arada bulunabilecek bütUn en
geller o irtibatın kuvvetlenmesi, 
genişlemesi ve artması için bu 
yüzden ortadan kaldınlacakbr. 
Şu noktayı da yazmak mü· 

nasib dii'Şecektir ki iki ülke 
arasındaki mevcud samimiyetin 

Oslerdik.. Seni vurduğum için 
beni affet.. Fakat bu işi mut· 
laka yapmam lazımdı! 

Bu sırada Blak kayaların 
arasında bir karaltı gördü. Bir· 
denbire rüvelverini o tarafa 
doğru çevirerek haykırdı: 
-Kıpırdama yoksa yakarım! 
Hiç ses yok.. Blak hayretle 

karaltıya doğru ilerledi ve hay
retler içinde bağudı: 

- Vay canına Mina imiş 

be! 
Zavallı Mina korkudan oraya 

büzülmüş kalmış ve kurşunlar 
inlerken kendini kaybederek 
baydmışh. 

Blak onu kucağına alarak 
yukarı çıkardı. Bu sırada Mina 
kendine gelmiş, etrafa korku 
içinde bakıyordu. Cava'mn 
ayakların kapanarak yalvar· 
mağa başladı: 

- Mücevherin yerini onlara 
söylediğim için beni affediniz. 
Fakat Kalagan'ı kurtarmak 
ıçın bunu yapmak lazımdı. 

aradaki maddi ve manevi 
alakaları esasen kendHiğin

den kuvvetlendirdiği keyfi· 

yetinden sarfınazar, dünyanın 
bugünkü hfil ve valiyetinin de 

bu iki dost ve kardeş milletin 
birbirlerine daha sıkı yaklaş· 

malannı ve karşılıklı hüsnüni· 
yetle aralarındaki iktısadi ve 

ticari bağ ve münasebetlerin 
genişlemesini tabiatile İcab et· 
tirmektedir. 

Iranla Türkiyenin başlann
daki iki şefin karşılıklı itima· 

dına dayanan eyi siyasetleri 
yüzünden yalnız lranla Türkiye 

arasında birlik kapısı açılmakla 
ve iki taraf münasel>atında ye· 

ni bir devir ve tarih başlamııkl& 
kalmamış, aynı zamanda yakın 

şark tarihinde yeni safhalar ve 
sahifeler vücuda getirerek As· 

yanın bu taraflarında sulbü 
sağlam bir temel üzerine kur~ 
muş, hatta • ve belki cihanın 

dikkat nazarını kendi yüksek 
siyaset ve memleketlerinin idn· 
recilik tarzına celbettirmiştir. 

Fırsattan bilistifade bu vesile 
ile de şunu tebarüz ettirmek 

isterizki Iran milleti pek nşi· 
kar olarak daimi Türkiye hak· 

kında kardeşcesine ve dostça· 
sına davranmak suretife tevec· 
cühkar olmuş ve öteki herhang.i 
bir milletten daha önce ve da· 

ha fazla olarak dünyanın bo 
badireler ve hadiseler dolu 
günlerinde Türkiyenin siyasi, 
ikhsadi ve içtimai hayatta yap· 
bğı inkılapları, elde ettiği iyi 
neticeleri daima sevinçle kar

şılamıştır. lranlılar Türk kar· 
deşlerinin başladıkları bugünkü 

bilumum hayati işlerinde ve 
milli gayelerinde ulu önderleri 
Atatürkün rehberliğile son de
rece muvaffakıyetler kazana· 
rak o yüksek hedeflerine var
malarını hervakit yürekten di
lerler. ..... 
Lehistan 
Müstemleke 
istiyecek 

Roma, 10 {Ö.R) - Müsteoı· 
lekeler meselesiıain çok geç· 
meden dünya umumi efkir1 

önünde açıiacağını kaydede0 

"lndepend&int., gazetesi yalnıJ 
Alman müddeiyatiyle değil, 
aynı zamanda Lehistana ınüs
temlekeler verilmesini isteıne" 
için hiçbir fırsatı kaçuınıyaıı 
Leh deniz ve müstemleke ce· 
miyetinin de talebleriyle ınet· 
gul olmak lazım geldiğini ya· 
zıyor. 

Acaba? 
Paris, 10 (Ô.R) - Eski k0 : 

müniat ve şimdi mHliyclÇI 
mebus] Doriot kurduğu f raosı~ 
halk partisi kongıcsinde b~I. 

bb · h""k"" t• • · aı::etto• ce esı u ume ın\n sıy · di 
şiddetJe tenkid ederek ken 
partisinin Moskovayn karşı 
şiddetle mukavemeti, pıogr~· 

v - , 1j.-tır. mana esas yaplıgını soyıen " .. 
Hatibe göre liberal el<onoını 91 

ölmüştür. Bunun yerine 1talyad~ 
olduğu gibi bir idareli ekonoıııı 

b. . .. . ı~zu:ıclıt· ve ır otorıte reJımt a 

Japon yada 
.. t9l5 

Tokyo, 10 (O.R) - .. e 
llkteşrinioden 1936 llkteşnnıo 

.. t mleke" kadar Japonya ve mus e 
leri 'ahalisi 1 milyon artmış~:~ 
Erkek nüfusun tezayüd 1111 

- Bilmedi - • dan 190000 dir. 
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Fransa acaba Sovyetleri avutuyor mu ? 

Fransanın Almanyaya ilk maddeler 
verdiği Moskovaya aksetnıiş .. 

Berlindeki lspanyol maslahatgüzarı Berlinde 
taarruza uğradı. Evrak çantası da kayboldu 

Paris, 10 (Özel) - "Oeuvre., 
gazetesinin Londradan öğren
diğine göre ispanya işlerine 

karışmamak komitesinin hare
ket tarzı işleri sürüncemede 
bırakmak esasına dayanmak
tadır. Böylece ispanya budud
lamıda bir kontrol komisyonu 
tesisine matuf olan Ingiliz
F ransız proıe sının tedkikini 
mümkün olduğu kadar geç bı
rakmak maksadı takib edili
yor. Esasen bu proje bütün 
azalar tarafından kabul edile
cek olsa bile -ki bu hiç mu· 
hakkak değildir· tatbik mev· 
kiine konulabilmek için hafta· 
larca zamana muhtaçtır. 

Bu komitede yer alan diplo· 
matların hissi şu merkezdedir: 
Asıl istenilen ~ey Rusları tut· 
maktır. Hiçolmazsa kafi de
recede tutarak komiteden çe· 
kilmelerine mani olmak. Ruslar 
pek fazla sabırsızlık gösterme· 
dikçe işler uzatılıp gidecektir. 

lngiliz bükümet mahfilleriııin 
kanaatince Ruslar Fransızlara 
pek gücenmişlerdir. Bu da bu 
mehafilin oldukça canını sıkı

yor, zira bunlar ne olursa ol· 
sun bir Fransız • Rus ittifakı· 
nın muhafazasına büyük bir 
eh'!mmiyet veriyorlar. Londra· 
dan bildirildiğine göre Mos· 
kovadaki"Pravda.,gazetesi linci 
sayfasında büyük haflerle"F ran· 
ıa Almanyaya ilk maddeler ve· 
riyor. ,, serlevhası altında bir 

makale neşretmiştir. Bunu ta
kibeden bir telgrafta da Pa· 
riste Schacht ve Bastid ara· 
sın da Fransız maden cevher· 
!erinin Almanyaya ihracı için 
Yapılan anlaşmaya dair meraklı 
malüınat vardır. Makale şöyle 
bitmektedir: " Demek oluyor 
ki; Alınan harb sanayii Fransa 
Ve lsveçe tabi bulunmaktadır. " 

Moskova bükümetinin bu 
makaleyi hiçbir tashihe lüzum 
görmeksizin neşrettirmiş olması 
Moskova ve Paris arasındaki 
havanın ıyiliğine delalet et· 
lDeınektedir. 

* • • 
Berlindeki ispanya maslahat· 

iüzarı yolda bir hücuma uğrı· 
,tarak elinden evrak çantası 

Yazan: Tok Dil 

b ~ edi yatındaki Sultan, kala· 
.: ktan ve karşısında kocaman 

•ınlarm eğilib el, etek Öp• 
llıesinden, el göğüs geri çekil· 
llıele · d " 1• nn en ve mütemadiyen te· 
k a 1 eden bu halden dehşetle 
"or.kınuştu. işte deli lbrahimin 
Jerıne 
Ue T geçen oğlu bu korku 

ahta alınmıştı. . . . . . . . 
ku~it::r~ı~tl~ Haydaroğluna so· 

iıt- Arkadaş dedi 1 Ben bu 
en b· 

ırşey anlamadım. Deli 

ftansız-So"ret ittifakı içill çok ça/ışatı 

eski /-!ansız dış bakanı Fla11di11 
alınmıştır. Bu çantadan Madrid 
hükümetinin şifre anahtar'arı 
vardı. Madrid bükümeti bunun 
üzerine şifresini değiştirmek 
mecburiyetinde kalmıştır. Ber· 
linin ispanyadaki maksadları 
için hiçbir usulden çekinmi· 
yeceği anlaşılmıştır. 

Almanya oyununu gizli 
tutmamaktadır. Almanyada son 
zamanlarda bir kitab çıkdı. 

Bunun müellifi Erkner askeri 
mebafilde çok meşhurdur • 
"Dügrasse Lüge,. adını taşıyan 
bu kitap Nazilerin fütuhat plan· 
ları hakkındadır. Esas bahsını 
teşkil eden "ispanya! lstinad 
ııoktası,, başlıklı muhabbet bil
hassa dikkate değer. Burada 
gelecek barbta lspanya'nın oy· 
nıyacağı rolü Alman askerle· 
rinin nasıl telakki ettikleri gö· 

rülm.-ktedir. Bu kitaptaki ve
sikalar itiraz kabul etmez, zira 
bizzat Alman teknisyenlerinin 
eseridir. Müdafaa ettikleri tez 
şunlardır: Hitler Almanyası 

ispanya işlerinde faal bir 
rol oynıyor, zira gelecek 
bir harb ihtimaline karşı orada 
mevkiini takviye etmek istiyor. 
Almanyanın ehem!Jliyet verdiği 
nokta Pirene dağları hududun
dan ziyade Akdeniz cebhesidir. 
ispanyanın sevkülceyş mevkii 
Naziler için birinci derecede 
ehemmiyetlidir. Bu memleket 
dünya deniz yollarının iltisak 
noktasındadır. 

Kitapta kaydedildiğine göre: 
lspanyol Fas yanında Baleaz 
adaları Alman erkanıbarbiyesi 

için birinci derecede bir ehem· 
miyettedir. Bu babsın ikinci 
kısmında Naziler ispanya· 
nın " dostu ,, tavrını takın

maktadırlar. Tez şudur: ln
giltere ve Fransa tarafından 
tehdid edilmiş ispanya ancak 
Almanya gibi kudretli ve hu
susi menfaat takib etmiyen bir 
dosta dayanarak istiklalini ko· 
ruyabilir. Almanya o kadar 
menfaat takib etmiyor ki lspan· 
yada ve müstemlekelerinde de· 
miryolları yapılması; madenle· 
rin işletilmesi için hizmetlerini 
teklif edecek dt.recede ileri 
gidiyor. 

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

Güzel bir teşebbüs 

Hollanda - Türkiye mü· 
nasebatı inkişaf edecek 

Lahey, 9 (A.A) - Türkiyenin Cumhuriyet rejiminde Sosyal, 
endüstriyel ve entelektüel sahalarda attığı ileri hamleleri vatan· 
daşlarına bildirmek hususunda çalışmış olan Baron Testanın te· 
şebbüsü ve Hollanda Kraliçesinin tasdiki ile Lahey'de bir tica· 
ret cemiyeti kurulmuştur. 

" Nederlandsch Turkacha Hande! En Compensatle Maatsch· 
appy ., ismi altında çalışacak olan bu yeni cemiyet Türk ve 
Hollanda mallarının mübadelesini inkişaf ettirmek uaksadını 
takibedecektir. 

Cemiyet bundan başka grublar ve şahıslar arasında takas 
idaresi rolünü oynıyacaktır. 

Türk piyasasındaki miibayaalannı tevsi etmek kararında olan 
büyük firmalar bu cemiyette aza bulunma!•tadırlar. 

Tefrl!ca No: 33 

sultanı indirib yerine bir çocuk 
çıkardılar. Bu çocuk ne bilirki 
devleti idare etsin !. iş; ağala· 
ra, kadınlara, hele, hele Kösem 
kaltağına kalıyor. Biz bunlara 
fazla alet olmıyalım, ayranım 
kabanb gelir, bir iş çıkarma· 
dan ayrılalım buradan . 

Halk karışmış, velvele orta· 
lığı almış, şenlik ve şaduman 
içinde idiler, müftü ve ağa· 
lar hemen hemen görünmez 
olmuşlar, karışmışlardı. Hay· 
daroğlu cevab verdi: 

- Peki Katırcı amma! Biz 
burava i~ görmeğe geldik, ya· 

rıda bırakıb gidecek miyiz? 
Madamki tahta çıkarılan bu 
Sultan da işe yaramaz bir ço· 
cuktur. Onu da tahttan indirib 
bir adam akıllısını çıkarmağa, 
kadınları saraydan uzaklaştır· 
mağa, Kösem kaltağını gidece· 
ği yere gö11dermeği düşüuüb 
yapalım. 

Dedi. 
Katırcıoğlu: 
- iyi düşGnüyorsun yiğitiın 

amma, şimdi hepsi de bize 
inad gelir, iş kavgaya düşer, 
kan çıkar, hem sonra şunu dil· 
şün ki biz burada şimdi on-

\':ENi ASIR 

Bek 
Buckingham 
sarayında 

Londra, 10 (Ö.R) - Lehis• 
tan hariciye nazırı Bek bu sa· 
bab Dovning Street'e giderek 
Başvekil Baldvini ziyaret et· 
miştir. Müzakere mevzuu Fi
listine yahudilerin muhacereti 
ve şarki Avrupada emniyet 
meseleleri idi. 

Öğleyin Leh hariciye nazırı 
Buckingham sarayında kral 
Edvardın misafiri olmuştur. 

Yeni Irak hükümeti 
•••••••••••••••••••••••• 

Arab 
Müddeiayatına 
iştirake hazırdır 

!:.ski lıiikiimtt reisı Yasin paşa 

Roma, 10 (Ö.R)- Kudüsten 
bildiriliyor: Filistin baş müftü· 
sünün gazetesi yeni Irak hü· 
kümelinin eski kabine derece· 
sinde Filistin milli Arab müd • 
deiyatına iştirake hazır olma· 
sından dolayı memnuniyetini 
bildiriyor. Bu gazeteye göre 
bu hususta Arab yüksek ko· 
ıı:itesine teminat verilmiştir. 
Ayni gazetenin bildirdij!'ine 
göre Filistin karışıklıkları es· 
nasında bin genç Irak zabiti 
Filistinde Arab davası için 
çarpışmağa hazır olduklarını 
bildirmişlerdi. Yeni Irak kabi· 
n~si de kuvvetini mühim mik· 
yasta ordunun müzaberetinden 
aldığından baş müftü Irak ka· 
binesinin Filistin Arablarına 

yardımım yalnız muhafaza et· 
mekle kalmayıp belki de ge· 
nişleteceğini ümid etmektedir. 

!arla birlik olduğumuzdan ötürü 
rahatız. Yoksa, şu kepazeli
ğe bir isyan etsek, lstanbulun 
çoluğu, çocuğu bize ayağa 
kalkar, senin dediğin sırası 

şimdi değildir, bu sıra, ne der
ler, bu sıra, bu sıra ... işte buna 
kafası karpuz sarıklı herifler 
bir şey diyorlar, kullap mı di· 
yorlar, ne diyorlar ne ise .. Bu 
sıra bir deli padişahın idare· 
sinden, başka bir padişahın 
idaresine geçmektir. 

Haydaroğlu Katırcının ağzını 

kapadı: 
- Dur beyahu! Dedi, dur! 

Müftü ile görüşelim, sen de 
cami hocası olmağa başla

dın, demindenberi söyleniyor· 
sun sen ötesini berisini bırak ta, 
ne olacak ? Ne demesini isti· 
yorsun ne yapalım? 

Katırcı hiç düşünmeden: 
- Dönelim geri ! Dedi. 
- Dönelim! 
- Anadoluda bunlara karşı 

geliriz. 
- Bir halt ederlerse eskisi 

Sahife o 

Madrid kapılarında 

Hükümet kuvvetleri 
mukavemet ediyorlar 
Asiler şehre girmediler, şimdi 

de ric'at ediyoı·lar 

Orneıal ft a11ko 
Londra, 10 (Ö.R) - Madrid 

radyosu asilerin Madrid kapı
larında, hiç beklemedikleri 
ciddi bir mukavemetle karşı· 

laştık'arını ve geri çekildiklerini 
haber veriyor. 

Paris, 10 ( Ö.R) - ispanya 
işleri hakkında elde edilen ha· 
berltı, dün gibi bugün de, mi· 
!islerin Madride karşı asilerin 
ileri hareketine son derece 
şiddetli bir mukavemet göster· 
diklerini teyid etmektedir. Bu 
sabah asilerin Pontero ve Sevil 
radyoları millicilerin Madrid 
şehrinin merkezine doğru ilerle
diklerini bildirmişler, T oledo ve 
Ligovi köprülerinin zabtedil
diğini haber vermişlerdir. Fa· 
kat daha fazla izahat vermek· 
sizin bu tebliğler harekata işti

rak eden kuvvetlerden herbi
rinin milislere ne kadar zayiat 
verdirdiklerini uzun uzadıya 

saymakla iktifa etmektedirler. 
Diğer taraftan Madrid ınü· 

dafaa meclisi öğleyin şu tebliği 
neşretmiştir: 

"Dün Madrid cebhesinin bü· 
tün hatlarında göze çarpan 
şiddetli topçu ateşi bu sabah 
da devam etmiştir. Asiler ta· 
rafından yapılan bütün hücum· 
lar düşmana ağır zayiat ver• 
dirilerek püskürtülmüştür. Hü
kümet kuvvetleri Vilaberte 
istikametinde muvaffakıyetli 

bir mukabil hücum yapmışlar· 

dır. Üç gün evvel Koza Kom· 
poya sızmağa muvaffak ol::n 
ecnebi Lejyon kıt'aları burada 
~ıkışbrılmıştır. Asiler hiçbir 
noktada Torejon çayını geçe
memişlerdir. Bu sebeble milli-

' 

ciler ne kral sarayını, ne 
Üniversite mahallesini, ne de 
şehir kapılarından hiçbirini iş-

gibi biz de yaptığımızı yaparız. 
- Haydiii il 
Kargaşalığın arasında tiz bir 

ıslık belirdi, bir hartos mar· 
tos oldu, Kuşhane kapısının 
ilerisinden yüzlerce atlı ağır 
ağır geriye dönmüşlerdi. 

Arkalarından bağıran birkaç 
ses: 

- Kabrcıoğlul 
-· Haydaroğlul 
- Bre nereye? 
Diye feryatlar salarken efe

lerin umurunda olmamış, çok 
geçmeden bir rüya gibi silin
mişler, kaybolmuşlar, gelmiş, 
geçmişlerdi. 

Olan olmuştu, Katırcıoğlu, 
efelerini çekip gitse de, ok 
yaydan çıkmıştı, gerisinin gel
mesi ve deli lbrabimin indiril· 
mesi lazımdı. Saray fethedil
mişti, sarayın kapıları ihtilal
cilere arkasına kadar açıktı. 

Derhal yapılan bir toplantı 
ve meşveretle büyük bir kala· 
balık saraya girdi, başlarında; 
deli lbrabimin sarayı muhafaza 

ı·e eıkJmlıaıbfresi 

gal edememişlerdir. 
iSTiRAHAT 

Ajans Havl'!sın Madrid mu• 
habiri telefonla şu malümatı 

veriyor: 
Busabah top sesleri azalmış· 

tır. Bu da muhariblerin karşı· 

hklı olarak biraz dinlenmek 
istediklerini gösteriyor. Saat 
10 da hükümete sadık bir 
tabur bütün techizat ve silahları 
ite şehir sokaklarından geçerek 
ateş hattına hareket etmiş ve 
halk tarafından çok alkışlan· 
mıştır. Askeri vaziyet dünkü 
gibidir. Bununla beraber asiler 
Koza Kompo'da tazyıklarına 
devam etmektedirler. Şimdi bu 
mıntakada harb ormanlık mın· 
takada cereyan ettiğinden mü
şahidl er tarafından takibi güç 
olmaktadır. Fakat yarı resmi 
olarak bildirildiğine göre Cum· 
huriyetçiler düşmana ağır za· 
yiat verdirmişlerdir. Madridden 
Koza Kompoya takviye kuvvet· 
!eri gönderilmiştir. Diğer mü
dafaa hatlarında cumhuriyetçi· 
ler tefevvuku ellerine almıq 
gibidirler. Mevkilerini takviy~ 
etmişlerdir. Mücadele şiddetle 
devam etmekte ve milisler 
mevkilerini adım adım müda
faa etmektedirler. Eğer buna 
rağmen paytaht sukut ederse 
hiçbir kimse Madridin teslim 
olduğunu iddia edemiyecektir. 
Şehrin müdafaası son noktaya 
kaı\ar yapılm<>ktadır. 
-~---

Belçika başvekili 
Londra, 10 (A.A) - Belçika 

başbakanı Van Zeland 27 Son 
teşrinde Londraya gidecek ve 
orada beynelmilel ticaret odası , 
lngiliz komitesinin misafiri 
olacaktır. 

için emir verdiği Bostancıbaşı 
da vardı. Bostancıbaşı kendine 
çeki düzen verib ağaları, ho· 
caları, deli sultanın odasına 
kadar götü. dü, kendisi içeri 
girerek, ayakta gözleri dört 
açılmış deli İbrahiıne eğilip: 

- Hünkarım ! Sizi ulema ve 
ağalar görmek istiyorlar; kapı 

dıbindelerdir, dedi. 
Deli İbrahim delicesine ba· 

ğırıb: 

- Bre Bostancı haini; bre 
başı bostan tarlasında kopast 
kerata, ben sana sarayı muh· 
kem muhafaza et demedim mi? 
Şimdi ne oldu; oğlumu padişah 
ettiler güya, hep senin yüzün· 
den, bre hain 1 diye. üzerine 
yürüdü. 

Bostancıbaşı ters yüzüne geri 
dönüb kapıdan çıkarken bap 
hapa ağalardan birisile çarpış· 
tılar, ağalar ve ult:ma izinsiz, 
selamsız içeri dalmışlar, Deli 
İbrahimiıı karşısına dikilmiş· 
!erdi. 

·- Bilnudi -



Tahran mektubları: 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Türk heyetinin tedkikleri 
==== -=;-==d Ei7f 

Heyet Iran sanayi 
müesseselerini gezdi ..-.-

Müşahedelerinden çok memnun kaldı 
müzakereler muvaffakıyetle ilerliyor 

Şalwışalım kız/0111wı dıif!iiıı şellliğindr buluııaıı /ra11111 
ı•riksek mle/eıinr mensub kadmlar 

Tahran (Özel) - S.M. nin azası Tahran'a muvasalat et-
.on tedkik seyahatlerinde Tib- mişlcrdir. Heyet; İran' da bu-
·iz - Culfa demiryolunun son üç lundukları müddetçe Iran hü-

sene zarfında Tahrana bağla- kümetinin resmi misafiridir. 
nacağı hakkındaki beyanatları Heryerde dostça ve kardeşce 
nuhbir tarafından Tahrandaki karşılanmıştır. lktısadi müesse-

Jran gazetelerine yanlış akset- seferi, fabrikaları gezmiş, mü-
tiriJdiği ahiren anlaşılmakla şahedelerinden çok mP.mnun 
Ala Hazret mezkur hattın kalmıştır. Türk - Iran müzake-
transı lraniyan demiryolu ta- rata muvaffakıyetle ilerlemek-

tedir. mamlandıktan sonra yapılaca-

ğını söylemişlerdir. 

BiR YILDÖNÜMÜ 
S.A. Veliahdın 18 inci do

ğum yıldönümü münasebetiyle 
yapılan merasimde izciler baş
kanları olan Veliabd ile kız 

kardeşleri huzurunda geçid 
resmi yapmışlardır. S.A. bu ve-
sile ile şunları söylemişlerdir: 

.. Busene yıldönümümü aranızda 
geçirmekten çok memnunum. 

Ben bütün talebeleri kardeı
'erim gibi bilir ve biitün mem
leket gençlerine bu gözle ba-
karım. Yakında mektepleri 
birer birer gezec~ğim.,, 

TÜRK HEYETİ TAHRANDA 
Türkiye • Iran arasında ika

met, ticaret meselelerini mü
zakere ve halle memur heyet 

ŞIRAZ'DA 

Şiraz hastanesinin inşasına 
f başlanmak üzeredir. 

Şirazda Kazrun lisesinin in
şasına yakında başlanacaktır. 

BiR ŞAiRiN KABRi 
Iran şairlerinden Khacu'nun 

Şirazdaki kabri Maarif nezareti 
tarafmdan tamir edilmektedir. 

lsfahan'da Khacu köprüsü 
adile maruf tarihi köprü Isfa
han belediyesi tarafından tamir 
edilmektedir. 

IRANDAKi ŞEKER F ABRl
J<ALARlNJN YERLERi 

Iran şeker fabrikalarının üçü 
Tahran civarında, biri Mazen
dıran 'da, biri Germanşah'da, 

biri Şiraz'da, biri Horasan'da, 
biri Azerbaycan'da olmak üzere 
sekiz tanedir. , •................•....••••••........•.••••...•.•...•........•...••.•...........•.•.... 

Fransızlar bugün mütareke 
bayramını heyecanla kutlulayacaklar 

Paris, 10 (Ö.R)-Mütareke bayramı bütün Fransada ve Pariste 
yarm kutlanac-.tktır. Eski muharipler bu vesile ile harpta ölen 
arkadaşlarını anacaklar ve sulh iradelerini bildireceklerdir. Bu 
merasim esnasında nizam ve asayişin muhafazası için bütün 
vilayetlere kat'i talimat verilmiştir. Komünislerin kış Veledro
munda yapmak istedikl~ri miting hükümetin talebiyle gerı 
b1rakılmıştır. 

Saat 18.30 da Paris mevki kumandanı general Gouraud 
Fransız meçhul asker abidesinde Belçika meşalesini yakacak ve 
bu meşafe BeJçikaya doğru yola çıkarken bir diğeri de Belçi
lcadan Fransaya doğru gönderilecektir. iki memleket eski muha
ripferinin ateş birliğini teyid eden meşaJeler hududda buluşarak 
Brüksel ve Parise doğru yola devam edeceklerdir. 
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Yanıbafımda uyuyan adamın kar beyazı saçlarını 

seyrederken kalbime hltab eden 
senin siyah bakı,ıarını hahrhyacağım ,Semlhlm 
müşkül emri vakii yerine ge
tirdiler. Fak at Semih anlıyor
du ki, Semiha kendi yanında 
Nuşinle yanyana gelerek onun, 
kendi yanında ne kadar sönük 
kaldığını meydana atmış ve bu 
suretle kendisine rakip v37i
yete geçen Nuşini öldürmüştü. 

Semih derin bir yeis içinde, 
kolJarı arasında kalan, fakat ı 
konuşmıyan genç kızı seyredi
yordu. Semiha ne kadar usta
lıklı bir hareketle, onu bir da- l 
kika içia:de gözünden düşür- ı 
müş ve bütün bir hayata bedel 
olan bir varlığı, incecik par
makları içinde boğmuştu. 

Semih Nuşine Viyana bak
kmda bazı haberler sorarken 
Nuşin, artık müteessir ol
mak tan ziyade, ab .. ak mec-

buriyetinde olduğu hakikat 
önünde ışı anlamamazlıktan 
geliyor ve her sorulana çok 
ciddi cevablar veriyordu. Yal
nız, dansın son turu esnasında 1 

Semih, hiç beklemediği bir 
sualle karşılaştı: 

- Ne zaman Semih bey .. 
Nikahınız ne zaman? 

- Nikah mı, anhyamadım. 
- Nikah muameleniz ne 

vakit tamamlanacak? 
- Nasıl nikah, ne münase

bet... 
- Semihayla tabii .. 
- Böyle birşeyden haberim 

yok ... 
Ve .. ayrıldılar. 

• . ... 
Misafirler ayrılırken Semiha 

Semihle birlikte bahçeye çıktı. 

Napoliden bir manzaw 
keli ve imkansız kılan bütün 1 bileceğimiz biricik üstünlüğün 
çam sakızı klavuzlar ve dilen- bundan ibaret olduğunu temin 
ciler ortadan kalktı. ederim. 

Bir taksiye binelim. Bakınız, Pompei Otostradında hiçbir 
resmi tarife cam üzerinde ya- fevkaladelik yok... Dar bir yol. 
zılıdır. Şoförler sizi aldatamaz- Fransadaki vilayet yollarının 
lar. Birisi buna cesaret ederse, en kötüsile mukayese edilirse 
faşist komitesine ıikiyet ediniz, bundan oldukça üstün... ltalya-
hakkınızı alır ve şoförü ceza- da bir çok yollar çok fena 
Jandırırsınız. olduğu içio diğerlerinden biraz 

Böylece zengin ve geniş cad- daha iyice olanlara hemen Otos• 
delerden geçtim. Yeni posta trad unvanını yapıştırıyorlar .• 
şubeleri veya umumi ebniye Fakat ltalyan yollarma hayran 
önünde durduk. Ekseriya çok olmak için Paristen bir para 
büyük, aydınhk ve zariftir bun- ödemeden Hovra veya cenub 
lar .. Hem modern konfürü,hem sahiline kadar uzanan emsalsiz 
eski zamanların geniş nisbetlerini yolları görmemiş olmak lazım. 
birleştiriyorlar. Yeni caddeler, Kontrölü taksinize gelince, tak-
mermerden yapılmış lüks bina- simetre çoktan beri Fraosada 
lar. Rengarenk Santa Lucia- adettir ve bir şoför bizi alda-
dan daha acele geçtik. Ne se- tacak olsa Faşist komitesine 
vimli küçük liman ! Ne nefis koşmağa ihtiyacımız yoktur. 
müzisyenler! Fakat neden böyle Herhangi bir polis işimizi görür. 
acele gidiyorsunuz, bay reh- Fak at taksi şoförleri Pariste 
her? Galiba Faşizmden evvel kimsenin parasını çalmazlar. 
mevcud olan bir manzaranın • ... . 
sihirli tesirini ona atfetmeğe Mussolininin inkar edilemiye-
. imkan olmadığı için... cek bir m~ziyeti vardır: Pro-

• • • pagandasmı çok iyi yapmasını 
Pompei, Vezüv! işte ha,ikah bilir. fluçe birçok Italya'nm 

Karşılıklı olarak şezlonglara 

uzandılar. Semiha birşeyler 
söylemek istiyor, fakat tered
düd ediyordu. ilk ce:1areti ya
pan Semihti: 

- Semiha, dedi. Sen kat'i 
kararını verdin mi? 

Ne karan Semih .. 
- B~n artık bu vaziyeti 

kat'i olarak neticelendirmek 
istiyorum. Kendi vaziyetimiz 
ne olacak.. Bu huııusta neler 
düşündüaünü öğrenmek ister
dim. 

Semiha şezlongta doğrul
muştu. O, belki de ilk defa 
olarak bu kadar ciddi idi: 

- Semih, dedi. Birbirimizi 
üzuek ayrılmak niye yarar .• 
Hayatı mesud olmak İçin arı
yor değilmiyiz. Sen bizim sa
adetimjzin böyle bir birleşmede 
olduğunu kabul ediyormusun. 
Hepsinden önce buna cevab 
ver? 

- Hayır Semiha .• 
- Şu halde evlenmek niye 

yarar.. Saadeti bulacağımız 
yerler muhayyel olduktan sonra 
evlenmek niye yarar. Çok emi
nim ki biz ikimiz de, hayatta 

herhangi bir insanla evlense, 
bu evlenme bizim için bir 
buhranın tabii bir neticesi sa
yılacak. Ve bizler kendimize 
geldiğimiz anda, karşılaşacağı
mız müdhiş neticeden dolayı 
cidden muazzep olacağız. 

Ben şöyle bir kombinezon 
dilşünüyorum Semih .. Hayatın 
ilerisini düşünmeden şu hali
mizle mesud olmanın. yollannı 

arıyalım. Evlenme, birbirimizle 
evlenme bizim için bir felakete 
geçiş olduktan sonra bunu ara
makta ne fayda var. 

Yarın senin önüne hoşlana
cağın biri çıkabilir, Semih .• 
Onunla evlenmekle belki de 
hayatın için nisbi bir saadet 
bulursun. Böyle birisini bulur
san dakika fevtetmeden evlen 
Semihim .. Ancak bu evlenmede 
sevgiye yer verirsen beni fena 
halde üzmüş olursun. AJacağm 
insanı sevmekle en büyük iha
neti benim hislerime karşı yap
mış of ursun. 

Bir gün bir kadın çıkıp ta 
seni hakikaten severse, hayatın 
bilinen manası benim ıçın 

ciddi surette belirir. Ve 

gözünde ltalya'daki terakki şe
refini üzerine almıştır. Propa
gandası bu teraklrinin bakasmı 
pek fazla büyültüyor da... Ro
ma hükümetine yardım eden 
bir hadise vardır. Neyi tenkit, 
neyi takdir etmek lazımgel
diğini tayin için zahmete kat
lanan pekiz kimse vardır. Bü
tün şehirlerin dıvarlarında, abi
delerin cebhel.erinde, en küçük 
evde Duçe kendi reklamını 

yapar. Hertarafta resmi ya
.zılarla ltalya'da iyilik ve te
rakki namına ne varsa hepsini 
kendisinin yaptığını iddia eder. 
Mussolini her noktada kendi 
kendine minnetdarhk ifade
sinde bulunur. 

Terakki yalnız faşizme mah
sus mudur? Fransada da var. 
Fakat bunun şerefini taşıyacak 
olanlar Fransada çok kalabalık 
olduğu için onlardan bahsedil
mez bile. Bunlar demokrasi 
içinde kaybolurlar. 

Hakiki bir tecrübe yapmak 
isterseniz, Napolide yanınıza 

resmi bir klavuz almadan va
purdan ininiz. Hakikati görür
sünüz. Hemen sayısız şoförler, 
paçavralar içinde klavuzlar, 
dilenciler.... Etrafınızı alırlar. 
işte o vakit görünüşleri sefa-

ben belki de, hayatta er
kek olarak sevdiğim insanı 
hayalimden bile kaybettiğim 

ıçın, artık yaşamama karan 
veririm. Hangi kadın, sana 
benim gözümle bakarsa, onu 

y41şatan his&io kararmasını 

Rabbımdan temenni edeceğim. 
Bana gelince Semihciğim .. 

Ben de her halde, vakit geçir
meden evlenmek istiyeceğim. 

Ancak, benim yalnız vücuduma 
sahib olacak insanın, onu an-
hyabilmesi için her halde ya
şını başını almış, olgun bir 
insan olmasını istiyeceğim. Öyle 

bir insan ki, evlendikten bir 
hafta sonra artık bende arana-
cak, öğrenilecek birşey arama
sın. Ve.. Yemeğini yedikten 
yarım saat sonra yatağına Kir-
di~i zaman mışıl mışıl uyusun. 
Ve ben.. Onun yanıbaşında, 
gümüş renkli, kar beyazı altın 
saçlarını seyrederken, senin 
simsiyah saçlarındaki kıvrımları 
görebileyim. 

Görüyorsun ki, evlenmekte 
kat'iyyen sevgi ve heyecan ara
mak niyetinde değilim. Ben 

Jet itibarile birbirinin ayni olan 
bu adamlarla kendi memJeke• 
tinizde görmeğe alıştıklarınız 

arasında bir fark gözetebilir· 
siniz. ltalyada milisler, askerler 
.şıktırlar... Fakat çalışanların 

ekserisi, halk, kıyafet bakımın· 
dan acınacak bir haldedir. 

lngilizce "Onepenny, Ono 
penny,, diye dilenerek sizo 
yapışan düzinelerle çocuklara 
gelince bunlar kirli, acıkh, yan 
çıplaktırlar ve sefaletleri cür'et• 
leri a rasında büyük ve derin• 
dir. Genç ve ihtiyar insanların 
böyle bir zillete mahkum olma• 

larına bir Fransız asla taham• 
mül edemez. 

Bununla beraber bütün bu 
dilenciler, rehberler, şoförler 
bir polis görür görmez başıoı• 

dan lraçtılar. B" ·ki polisin bu 
müdahalesini ta:<dirle karşılı• 
yacak olanlar vardır. Fakat 
bunların unuthı 'darı birşey var: 
Dünyanın bütli:1 polisleri Os· 
lo'da, Avinyon veya Şanghar 
da yolda nizam ı bozan veya 
turizme zarar veren kimseleri 
ayni ıüratle dağı tarlar ... 

Robert Rekosso 
(Oeuvre) 

(1) Napo/ı 'de en ıyı ne ı ·aısa gö-
ıtaksmiz; iloi... __. 

hakiki sevgi bayatını senin ince 
varlığında bulduktan sonra, ev· 
leneceğim adama çok az şe'/ 
vereceğimi sanıyorum. O zat, 
yani benim vücuduma sahib 
olacak yaşlıca insan, bundall 
fazla hiçbir şeyime sahib ola• 
mıyacaktır. 

Ne fena ki hayat seni karşı• 
ma çıkardı. Eğer bir gün, bU 
serseri gönlüm bir başka er" 
keğin hayali önünde duraktıya• 
cak olursa, inan ki onu da, 
bütün verimiyle yaşatmamak 
bana vazife olacaktır. Bifoıeo> 
fikrimi nasıl buldun SeınihiOJ•• 

Semih ayağa kalkt11ışt•·· 
Ziyasını kısan ayın sık yap• 
raklar arasına uzattı ğı kı~
kanç ışıklar altında iki bakış, 

seayni nokta dn saplandılar .. 
rılmih, oradan ayrıhrlcen mı 

dandı: 
- Evet, dedi. Biı , dail11: 

gizli bir çift nişanlı olar~ .. 
kalacağız. Birbirimizi hiç go~ 
miyeceğiz.. Fakat kendirnıı 
ıçm yaşıyacağız, Semiham .. 

ntuıD 
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Fıkra: 
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Son kazalar 
münasebetiyle 

Şoförlerle bir hasbihal 
}'azan ;_~acı J(emal Aklaş 

Şoför arkadaşlar sizinle g~ 
rüşmc istiyorum •.. Son zaman
larda gerek lstanbutda ve ge
rekse lzmirdc olan kazalar için 
sizinle gör!işeceğim • Kaza 
- adı üzerinde - lsten~rek olan 
şeylerden değildir. Fakat arası 
kesilip unutulacak kadar vakıt 
geçmiyor ki bir kamyon, bir 
oto obil veya bir otobüs ka-

zası olmasın... Bunun biricik 
mes'ulü siz değilsiniz ••• Sokak
ların darlığı, kafabahk şehirde 
yaşamıyan yurddaşların misafir 
olarak geld tkleri şehirde ace· 
nıi acemi dolaşışı, çocukların 
başıboş bırakılışı gibi belli 
başlı sebcbler kazanın miiseb
bibi olabileceği gibi makinesi 

başında ihtiy t ıdık ile veya 

sinirleı ine hakim olamıyarak 
ınanevralannda kusur yapan 
ıoförler de eksik değildir. 

Pek güzel bilirsiniz ki şo

förlük bir ihtisas işidir. He
kimlik, eczacıhk, avukatlık, 
mühendislik nasıl bir bilgi ve 
ihtisas işi ise sizin işiniz de 
ayoen böyle bir ihtisas ve bilgi 

ister .•. içinizde ehliyetsiz arka
daşa belediye nizamlan müsaade 
etmez.Demek ki hepiniz işinizin 

ehlisiniz.. Şuraya çok dikkat 
etmenizi rica ederim, dünyada 

ne kadar meşgale, ne kadar iş 
\'arsa hemen o kadar da mizaç 
\'e karakter vnrdır. insanlar 

meşgalelerinin hususiyetlerile 
hemhal olunca bir ikinci mizaç 

sahibi oluyorlar. Mesela temiz
liğe riayet etmesini bilmiyen 

birisi berber olsa, o adam bir 
kaç ay içinde tertemiz olur, 

ayaa her zaman kendisini ken· 
disinc liaber verir. Sal:>un, su 

tıraş, kolonya, krem, kozmatik 
o zata ister istemez bir temiz
lik ruhu aşılar. Avuk~tlara 
dikkat edin daima sözleri ibti
Yatlıdır. Hiçbirşeyi tamamile 
söylemezler. Bu mesleğin ken
dilerine verdikleri bir itiyaddır. 
Hekimler herşeyde hıfzıssıhha .. 
Yı güderler. Eczacılar için bir 
kaşar peynirinin bile terkibi, 
kimyevi evsafı vardır. Sübaylar 
Vaıife şeklini alan hususi işle
rinde bile kat'i ve urt olurlar. 
Size gelince, sizin mesleğiniz de 

sizlere acelecilik telkin ediyor. 
Makinesi baıında hem kendi 
hayatını ve hem de arkasında· 
kilerin hayahnı düşünmek, içti
lllai kanunlara riayetkar olmak, 
sonra da bir lahzada yapılan 
bir hareketin nıfidhiş bir faci· 
aya ı;ebeb olacağını bilerek, 
görerek yürümek, hayli ağır 
l:>ir işte her mizacın şoför ola

~~Y~cağıoa kanaat getiriyorum. 
Şınız s:ze sürat ve ani ma
~evralar emreder. Sürati şehir 
!çlerinde belediye nizamları 
tahdid etmiştir. Fakat ne de 
llsa ı· · d k. k' d' 1 · · e ın ı z e ı ma ıne ır. şmız 

Jİnirle . . . b . s· . . . . rınızı ozuyor. 12m ıçln 

ş bir manivelaya dokunarak 
~addeleri, şoscleri ayağınızın 
nltına 1 kt M 1 v . . • a ma 1r. es egmızıo 

i~rattığı bu asabiyeti tadil edi· 
!lız. Hele yarış kelimesi sizin 
~~ büyük düşmanınız olsun ..• 
" Zden daha fazla süratle ge
:~n rnes!ekdaş!arınıza uğurlar 
.'"

00 deyin.. Böylece makine· 
ı ıy 'e .. 
01 ' sızı g eçen arkadaşınızı, 

·gunlul<ta siz geçmiş olduğu
nuıu 
ş unutmayın.. Ace!e işe 

~Ylau lcarışır derler. Siz siz 
<>.un da . . . d b . . . 
n ışınız e asıret ve ıh· 
tı~~ı nıes ek ediniz... Makine-
ıın sürat' • . 1 • • d ·ı •. . ı ınır eranııe eğı 

.. ı111rl · · ' 
• erınız sinenize hakim ol-
bu.n •.. Bunlara böyle yapmakla 

erabe b 
1.. r, en gene size en 
Otiinınez ka .:J_ •• 1 •• 

.llıuhaf ~&Uiln cum emızı 
aza etsın derim. 

d 
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Yugo lav azeteler· v 
--~~~~~~~....-~~~~~~....-~--111~~~~....-....-~....------....---....-....-....-....-~~ 

Yugoslav gazeteleri, Yugoslavya başvekili Dr. M. Stoyadinoviç'in Ankarayı ziyareti münasebe
tiyle uzun yazılar neşretmekte devam ediyorlar. iki m~mleket arasındaki dostluğun büyüklüğünü 
ve sağlamlığını tebarüz ettiren ve çok dostçu bir dille yazılan bu makalelerde Türk-Yugoslav 
münasebetlerinin ne kadar müşterek menfaatlere istinad ettiği ve her iki tarafça ne kadar 
bağlılıkla ileri götürüldüğü anlatılmaktadır. 

Za~reb'tc çıkan yarı resmi 
14Novosti 29 llkteşrin 1936 ta· 
rihli cayısında, biri başmaka!e 
olmak üzere, iki makale neşr
ctmektedir. Bu makalelerden 
birinde Yugoslavya Başveki

linin dost ve müttefik mem· 
lekeli resmen ziyaret maksa
diyle Ankaraya gittiği, bu 
ziyaretle Türkiye ile Yugos· 
lavya arasmdnki kalbi müna· 
sebetlerin tebarüz ettiği, müş· 

terek sulh için küçük itilaf ve 
Balkan antantı devJetlerinin 
kendi aralarındaki münasebet

leri gittikçe sıklaştırdıkları, 

ma mafih Yugoslavya ile Tür· Y11gos/avra başvekili Dcktor Stoyadinoııiç başve.kılimizle bir arada 
kiye arasınd · mevcut milnase- en büyük neticelerinden biri kan politikasının başhca amil· 
betlerin bu ziyaret esnasında Boğaz:!ıır mc elesinin Türkiye- leri haline getirmiştir. 
bilhassa kendini göterdiği, Türk nin milli menfa tlerinin amir Avrupanın garbındaki istik-
ve Yugoslav milletlerinin biri- bulunduğu şekilde.. Türkiye rarsızlık, büyük devletlerin 
birlerine karşı besledikleri lehinde halledilmesi olmuştur. takibettikleri haltı hareketteki 
dostluk ve sempati duy- Stoyadinoviç, Türkiye miJJi fevkal4de değişiklikler ve po· 
gularımn iki millet c.rasında, bayrammın kutlanması esnasın- litik gayelerindeki fevkalade 
derin kökler saldığı, bu his!e- da Balkan a.ntantının tasdik çalaki karşısında Balkanlar bu 

rin artık hiçbir hadise ve kuv- edilmiş bulunan prensiblerini değişikliklerin küçük ve büyük 
vet tarafmdan sarsılmıyacctğr, bir defa daha tebarüz ettirmek hamlelerile kendisini de, bugün 
bu vaziyet dolayısiy)e Balkan ve muhterem Atatürk ve bü- garb devletlerinin içinde çır-
antanhnın dünya politikasında yük dostumuz Tevfik Rüştü pındıkları fırhnaya kanşbrma-
büyük bir rol oynadığı ve sul- Ara!I ile şahsi temaslarda bu- mnları için kenara çekilmiştir. 
ha nasıl hizmet edileceği hak- lunmak suretile Türk ve Yu- Akdeniz emniyeti meselesi 
kında büyük devletlere misal goslav milletleri arasında mev• birkaç senedenberi beynelmi-
teşkil ettiği, Balkan devletleri cud yürekten ve dostane mü- Jel politika ruznamesine gir-· 
arasındaki bu münasebetlerin nasebetleri derinleştirmek için miş bulunmaktadır. Kuvvetler 
temelinin müteveffa Kral Alek- Ankaraya gitmiştir.. · miivazenesi ve bunların istinad 
sandr tarafmdan kurulduğu Gene aynı gazete başmaka- noktaları sarsılmakta ve Av-
yazıldıktan sonra deniliyor ki: lesinde diyor ki: rupa emniyetsizliğinin yeni bir 

" •.. Yeni ve yeniden bayat .. 1934 senesinde Bal!can çarpışma sabası olması teh-
bulmuş Türkiyenin muhterem paktı vücuda getirildi. Balkan did ve tehlükesini göstermekte· 
şefi olan büylik devlet adamı devletleri, Beynelmilel vaziye· dirler. Bu tehlükeler arefesinde 
ve büyük asker, parlak refor- tin gittikçe fena bir safhaya Türkiye,· emniyetini temin için 
matör ve önder Kama! Atati.:rk girdiğini ve Balkanların bir kül boğazları tahkim etmek ve 
Kral Aleksaodr'ın ortaya attığı olarak müşterek menfaatlerini Karadenizin giriş ve çıkış nok· 
fikri yalnız kendisine ve mille· ve müşterek çalışma metodfo- tasının yegane hakimi olmak 
tine has olan bir hararet ve nnı ve bazı mesele'erde bir mecburiyetinde bulunduğunu 
heyecan ile kabul etmiştir. tek po'.itika takib etmelerini ilan etti. Bu hususta Balkan 

Politik gayelerinin daha ko- icabettiren sebebler mevcud pakta hakiki bir tecrübe geçir-
lay ve daha seri bir surette bulunduğunu hissetmişlerdir. di. Yugoslavya ve Romanya 
tahakkuk edeceği kanaatiyle Müteveffa kral Aleksandr Türk davasını derhal kendi 
Atatürk'ün hükiimeti Balkan ve Kamal Atatürk Balkan dev- davaları gibi kabul ettiler ve 
antantına hi~bir kayıd ve şart !ellerinin bu suretle bir grup Yunanistan da dürüst bir 
kaydetmeden girmiştir. Elde teşkil etmeleri için laıım olan vaziyet almaktan çekinmedi. 
edilen neticeler de bunu gös- muayyen esasları vazetmişler· Bu tarzı hareket büyük devlet· 
termiştir. Balkan antantı, Azası dir. Balkan memleketlerinin leri, yüz senedenberi bir Av-
olan bütün devletin ve bütün coğrafi vaziyetleri ve milletler rupa meselesi halinde bulunan 
Balkandevletlerinio menfaatlerini arası vaziyetten kendıleri için boğa:lar meselesinin tesviye-
himaye suretiyle hareket ctmit zuhura gelen müşterek mes· sine aleyhdar hareket etmeleri 
ve işlemiştir. Bu elbir!iğinin eleler Balkan devletlerini Bal- hususunda ileri sürecek baldı 
....................................... ,,,, ................. •••••••••••••••••• ••••••••• sebeblerden mahrum bıraktı. 

Yugoslav hükümetİ Diğer taraftan Türkiye bün-
yesi itibariyle yalmz balkan~ 

ltaıyanın Habeş ı•JhakIDJ Jarda değil, balkanlara daya-
nan orta Avrupaya da bağltdır. 

k 
Tabii amiller ve tabii yollar 

zımnen tanıyaca mJŞc• Türkiyeyi bütün küçük itilaf 
ile sıkı rabıtalar sahibi olma· 

it 1 t 1 • • 1 ·ıt h k sına sevketmiştir. Bu dü~ünc~, a yan gaze e erın n ngı ere a - küçük itilafın diğer iki rüknü, 

kındakİ tefsirleri tamamen degv İşti. yaoi, Yugoslavya ve Romanya, 
ayna zamanda, Balkan antan· 

Roma, 10 t d b b d (Ô.R) _ ltal· rna a da il ulun uğundan, 
yalnı% Çc;koılovakyaya aid de-

yan gazetele- ğildir. 
rinin lngiltere Türkiye ve Yugoslavya ara· 
hakkındaki tef- s ndaki münasebetler ve vaz-
sirleri dostane iyet iki memleketin, her iki 
bir şekil alma- memlekete de birçok menfaat 
ğa başlamışhr. birliği ve bir çok mü~terek teh-
Son 48 saat- lükeler doğuran, geopolitik va-
tenberi logitiz - ziyetlerinin mantıki neticesi-
Italyan müna- dir. Orta Avrupa ve Akdeniz 
sebctlerinde bir \ hal ve §artlarmın inki~afmdaxi 
salab vardır. istikrarsızlık ve bütün Avrupa· 
Ouçe tarafın- daki kararsızlık, g-erek küçük 
dan Daily Mail itilafta ve gerek Dalkan antan-
gazetesine ve- lmdan müşterek menfaat saht-
rilen mülakat bi olan bu iki devletin tama· 
havayı açmış· /ta/fan k1a/ı ve maiwli tıkdnı men aıkı münasebetlerde bu· 
br. Londredan bildirHdiğine rafından bUdirildiğice göre lunmalarını amirdirler. Başveki· 
göre ticaret nazarı Runciman Yugosla•yanm yeni Roma tefi· limiz Dr. Stoyawnoviç'in An· 
da avam kamarasında son im· rinin ilimadnamesi "S. M. füıl· kara ziyareti, bir nezaket ha· 
za edilen lngiliz - ltalyan tica• ya ~ralı ve Habeşistan iaıpa· teketi ile politik vakaları te-
ret anlaşmasından dolayı mem· ratoru" namına yazılmış ofa.. barüz ettirmek maksadına ıua· 
nuniyetini bildirmiştir. caktır. Bu hadise Habeş ilha- tuftur. Her iki memleketi ala-

Londra, 10 (Ö.R) - Royter kının zımnen tasdi!<i demek kadar eden baıı teıabürlerden 
Qiansının Bel~rad muhabiri ta· oJacaktır. sonra :şahsi temasların hususi 

bir ehemmiyet ve mahiyeti 
vardır. Dr. Stoyadinoviçin yol
culuğunun başlıca gayesi Bul
gar başvekili ile de samimi te
mnslarda bulun&coğı dolayı

siyle daha ziyade ehemmiyeti 
olan bir biidisedir.,, 

§ Üsküb'de çıkan "Vardar,, 
30 ilk teşrin 1936 tarihli sayı
sında Yugoslavya beışvekilinin 
Ankara seyahatine tahsis et· 
tiği bir başmnkalcde Türldye 
ile Yugoslavya arasında mevcud 
dostluk ve ittifak münasebetle-
rinden samimi bir lis<ın ile bah
setmekte, Türk ve Yugoslav 
milletlerinin kar ıbkh olarak 
birbirine karşı besledikleri, 
samimi ve derin saygı ve sem
pati duyguiarınm tebarüı: 

edilmesi laıırn ge!diğini yaz· 
makta ve Türkiye ile Yu
gos:avya arasında m!ibrem 
bir ihtiyaç olan dostluk ve 
ittifakın gayet metin esas
lara dayandığım ve hiçbir 
gizli ciheti olmadığını beyan 
etmektedir. 

§ Yugoslavyada iktidar mev

liinde bulunan 11Yugoslav Ra· 
dikal birliği partisi,, nin resmi 
organı "Samouprava" 29 llk· 
teşrin 1936 tarihli sayısmda 
(Balkan sulh ve te~nüdünün 
iki metin kalesi: Ankara ve 
Belgrad) başhğı altında yazdığı 
bir başm:ılca!cde diyor ki: 

"Türkiye hariciye vekili Tev
fik Rüştü Aras1n Bel~ada 
.9ık sık yaptığı dostane ziya-ret
ler bu yüksek devlet adamım 
memleketimizde çok tanınmış 
bir şahsiyet haline getirmiş
tir. Onun, batta, yalnız geçiş 
halinde ve her türlü kar;;ılama 
merasiminden ari olarak Yu· 
goslavya hükümet merkezinde 
gorunmesi sempatik tesir:er 
icra etmekte ve hariçten gele
nin yabancı bir şahsiyet de· 
ğil, kendi adaınımıı olduğu tesi~ 
rini yapmaktadır. Halbuki tara
fımızdan Ankaraya vcki olan 
ziyaretler, bizim bu ııibi ziya
retlerde bulunmak arzusunda 
olmadığımızdan deftil, Ankara
nın BeJgraddan oldukça uzak 
bulunmasından ve Cenevre ve 
Avrupaya giden yolun aksi bu
lunması gibi basit bir sebeb 
dolayııiyle azdır. Bu baıit sebeb 
saikasiyle Dr. Stoyadinoviç'in 
Ankarayı resmi bir surette ıi
y.,.ret etmesine, yalmz:, şahsi 

dostu ve lıoHeg'i Rüştü Ara!'la 
karşı borçlu o'"tduğu itina dola· 
yısiyle değil, Balkan an!antmda 
sıkı elbirliği ilt: bağlı bulundu
ğumuz Türkiye ile aramızda 

mevcud samimi dostluk müna· 
sebetlerinin tezahürü için bü
yük bir ihtiyaç vardf. Buna 
yaradıcı bUyük eserleri, sulh 
sever ve dürbin görüşleri bfi
tiin takdirlere şayan olan bu· 
günkn müterakki Türkiyenin 
yaradıcısı ve ş~fi Kama! Ata
tilrkiln fevkalade kıymetli şah
siyetine lcarşı beslediğimiz derin 
saygı duyiu!armı da, derhal 
ilave etntemiz IAzımd\r. Dr. Sto· 
yadinoviçtn Ankaraya icrasıpa 
borçlu bu!unduğu bu ziyaret Türk 
milli bayramınan yı!dönümü 

gihi güzel bir zamana tes::ıd~f 
etmektedir. En nihayet Yu
goslavya başvekilinin bu seya
hati, n.üteveffa laaiımız Birinci 
A!eksandr'm Tiirkiyeye vaki 
olan ziyareti ve Türkiye cum
hurreisi ile şahsi lrnnuşmaları 

ile başlıyan ve onun vefatından 
sonra Saltanat naibi Prens 
Polun basiretkar idaresi altında 
devam eden sulhçu politikaya 
uygundur." 

Makalede Türkive ve Yu-
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Kı a tedkl ler 
····~·····••!•••·•······ 

Tari konuşuyor 
"Yazau.; 

N'1.yaz:I. :ı:ı.ııa::n.ıt 
ihtiyar tarih lspanyol sula· 

rmda, Endülüs'ün büyük ve 
muazzam saraylarında da son 
ve kat'ı söz.ünü söyledi: 

ispanya haritadan siliniyor· 
sun. 

Bu ilcaz kafi değiJdi. Ve 
Makyavelin ruhu iki taraf mu
hariplerine hakinı oldu, ne 
bahasına o~ursa olsun yal
nız zafere ulaşmalıdır. Franko 
kadınlı çocuklu, dişili erkekli 
ordusile M dr:id yakınında ve 
belki de şu dakikada Madrid 
sokaklarında çelik kılıncına 
masum ve bigünahların kamn .. 
dan su veriyor. 

ispanyada hükümet kuvvet
ler"Je iisiJer çarpışıyor... San· 
dalye kavgası. lhlilal ihtirası 
bütün mantıkların üstündedir. 

Asi misin ? Ölecekain: 
Hükümetçi misin Yaşıyamaz-

sın .• 
Gözleri bürüven kıııl ihtiras 

neler yaphrımıyor ki .• Franko 
ilerliyor. Bir yandan hükümet-
çiler mağlüb olursak bütün ih· 
tiyat altınlarımızı denize döke
ceğiz diyorlar. Zarar mey· 
danda.. Fakat düşünülemiyor. 
Cumhurreisi bir hafta evvel 
merkezden aynfmış. Kaballcro 
ölünceye kadar döğüşeceğim 

derken o da Madrid haricine 
çıkh. 

Franko Madrid önünde. Mu· 
vaffak ta olacak. Kanma 
girdiği masumların, cesed!eri 
arasından kendi ırkdaşları, bel· 
kide kardeşleri ve akrabalarının 
ölüleri üzerinden çılgm bir hamle 
ile ilerliyor. Kan ve barut ko
kan Madrid sokaklannda belki 
yarın Frankonun atı kişniyecek, 
onun marşı söylenecek, ve 
onun sözleri alkışlanacakhr. 
Dün unutulacak. belki de Fran• 
lco'nun kıhncı ve elbiıeleri mii· 
zeferde saklanacaktır. 

Yıkılan aarayJann, harab 
olan ülkenin ve yüıbioler yüz
biolerce io an anının uladığı 
bu toprnltta Frankonun yükse· 
len ıe.U zaferinin neşidelerini 
haykıracak, yoluna c.·içekler 
~crpitecek, halılar d~ş~necek· 
tir. Franko zafer kazandı. Bu 
ıaf er mi? Y okıa büyük Ha. 
mid'in E~pcrine söylettiği gibi 
bir biç mi?. Bu ne zafer ne do 
bir hiç •.. 

Yalnız bu savaş, Franko için 
başının l.clası o!du. Çünkü za· 
ferden sonra huzur ve rahata 
kavuşacak mı? lıte en karaplık 
11okta budur. Buna gene tarih 
CC'vab veriyor: 

lsptınya bundan sonra da en 
büyük dü manını bağrında bes
leyecek ve akan kanların kızıl 
akislerini uf uklarmd:ı insaf ta
mmaz bir heyüll gibi daima 
gijrecektir. 

Bizzat Frapko bile ı;oyunun 
kap güderliğine uymadı mı? 
Ôğreniyoruı ki bugün bile bir· 
birine benzemiyen, birbirinden 
farklı sekiz on kadtır fikir isti
kameti vardır. Hele en başta 
Franko ve Mola birbirlerini 
yemeyecekler mi? 

Asıl harb bundan sonra baş· 
lıvacak ... Asi, fakat muzaffer 
kumandan dudaklarını kilitlese 
bile kafaların işlemesine mani 
olabilecek mi? 
B'ı; inıan cesedlerinin üze

rine kurulan bu kanlı tahtın 
tacidnrını o gtlnlerin savaşı 
içinde merak ediyoru7. 

N. 1. Köymen 
·····································~···· goilavyanm sulh politikası ga· 
yet dürüst bir ifade 'ile te 11a· 
:üz ettirildikten ~onra denil yor 
ki: 

" ... Dahi1i hayatıma bütün 
şubelerinde yenilenmiş ve 
ihya c.dilmiş bulunan mült fi. 
kimiz Türkiye dıt politika ın
da ·da yeni yollarda yürümeye 
başlamıştır. Balltan ve·bHhassa 
Balkan anlanhna dahil hulunan 
devletlerle birlikte Türk:ye, 
herşeyden evveJ, Balhan paktı 
çerçivesi içinde muayyen ~10-
lunda cesaret ve hu2ur ile ~ü
rüyen balkanlarm menaf ıioi 
himaye ve vikaye ederek, bü
tün beynelmilel mesei~l~rin bal· 
line kemali faaliyeti~ iotiriik 
etmektedir.,, 



Sahife a 

Borsa Haberleri 
DUn Borsada 

Yapılan Satışlar 
~ 

Uz Um 
Çu. Abcı Fiat 
370 M J Taranto 14 25 18 50 
336 K Kazım 15 25 21 
223 F SoJari 15 19 
186 H Alyoti 13 50 ıs 50 
164 Albayrak tic l 3 21 50 
138 S Süleymano13 75 14 
106 Ü Kurumu 19 21 
100 Y 1 Talat 10 50 11 50 

80 Vitel 16 375 17 75 
69 S Celardin 13 16 50 
48 S Gomcl 14 25 19 
30 H A lberti 12 50 12 50 
24 L Galemidi 16 76 16 75 
13 Ç O Nuri 14 75 14 75 
4 F Sabit 17 50 18 

1891 Yekun 
326480 Eski satış 
328371 Umumi satış 

incir 
Çu· Alıcı fi at 
140 Y Kunyo 8 15 
100 H Şeşbeş 8 13 50 
100 Benmajor 8 50 9 50 

74 A H Nazlı 7 50 11 
37 Ş Remzi 8 8 
36 T ile T 1 Şir.13 75 13 75 
20 Ş Riza Halef 11 75 12 

507 Yekfıo 
169868 Eski satış 
170375 Umumi satış 

Zahire 
Çu. Alıcı 

2914 Buğday 
598 Arpa 
100 ton " 

Fiat 
4 50 
3 75 

20 Fasulya 8 
8 Mercimek 6 50 

265 ba. Pamuk 46 
89 ke. Pala. 270 
80 ton P Çekir 2 90 

8253 ki. Ka. Ce.14 
1000 ki. Y apag 45 

6 
4 

10 50 
6 50 

46 75 
450 

2 90 
15 50 
45 
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Göz Hekimi 
MİTAT OREL 

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

Numara: 23 
Telefon : 3434 

(229) 
CZZ77JJ'"/7.Z'T...L;.rzzz7Z7:ZZZ7ZZLZZJ 

Diş tabibi 
Muayenehanesini 2 ınct 

Meyler So. Hamam karşısın-

da 37 No. ya nakletmiştir. 
Telefon: 3774 

(1924) 
CZ77.AZ7J~.7.Z7Z72'7~LZZJ 

Birinci mıntaka tapu sicil 
mubafızlıR-mdan : 

Tapu kaydı belli olmıyan 
Kadiriye mahallesinin Mescid 
sokağında 48 kapı numaralı 
ev vergi kaydında Halid na
mına kayıtlı olup HaJidin kızı 

ve varisi bulunan Zebranın 
Bayrama olan borcundan do
layı işbu gayri menkulde bulu
nan Zehra hissesinin haczi icra 
ve iflas kanununun 94 üncü 
maddesine tevfikan icra me
murluğunca bild irilmiş ve yapı
lan tedkikte Halidin 15-2-929 
senesinde ölmesiyle veraseti 
zevcele ri Şerife ve Ayşe iJe 
kı ıı Zehra ve Halitten evvel 
ölen diğer kızı Fazi1etin oğlu 
Ahmede intikal ettiği veraset 
scnedınden anlaşılmış olmakla 
işbu gayri menkulün mülkiyeti 
hakkında 20-11-936 cuma günü 
mahallinde ·memurumuz tarafın
dan tahkikat yapılacağından 
bu mal üzerinde herhangi bir 
hak iddia eden varsa on gün 
içinde mubafızlığımıza veya 
mahallindeki memura belgele
riyle birlikte müracaati Jüzumu 
bildirilir. C2167J 

, ................ ~ 
Dr. Mitat Baran 

Operatör 
Muayenehanesini Gazi Bul

varında Basmahane istasyo
nuna giderken Yeni Asır 

matbaasına varmadan Sağlık 
sokak başındaki yeni bir.aya 
nakletmişti r. Has ta la rını her
gün 11 den 17 ye kadar 
k abul eder. 

Telefon : 40?0 

1-26 (2! 66) 

SARAÇOGLU 
Memleket hastanesi 

Dahiliye Mütehassısı 
Muayenehane: ikinci Bey

ler sokağı 65. Tel. 3956 
Evi: Köprü ,·apur iskelesi 

Berat apartımanı No. 6 
Ev, Telefon No. 2545 

Dr.BAYTAR 

· Rauf T of un ay 
Beygir, Kedi, Köpek iç has

talıkları tedavicisi 
Karataş Tramvay caddesi 

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

~ ,/il 

Sicili ticaret memur-
luğundan: 

lzmirde yeni manifaturacılar 
çarşısında mimar Kemaleddin 
caddesinde 44 numarada mani
fatura ticaretini Tatari zade 
Mehmed Hüseyin ve mahdumu 
Sami ve Şürekası unvanı altın
da yapmakta iken bu kerre 
[Mehmed Hüseyin Tatari ve 
oğlu Sami ve ortakları] unva
nını almış olduğuna mütedair 
b\.:yanname ticaret kanunu hü-
kümlerine göre sicilin 1871 nu
marasına kayd ve tescil edil
diği ilan olunur. 

lzmir sicili ticaret memurluğu 
resmi mühürü ve imzası 

F.Tenik 
1 - Beyanname 

.. BEYANNAME ., 
lzmirde yeni manifaturacılar 

çarşısında mim~r Kemaleddin 
caddesinde 44 No. lu mağaza
da .. Tatari zade Mehmed Hü
seyin ve mahdumu Sami ve 
Ş.sı,, unvanı altında ticaret et
mekte olan kollektif şirketimi
zin unvanı bu kerre soyadı ka
nununa tevfikan "Mehmed Hü
seyin Tatari ve oğlu Sami ve 
ortakları,, şeklinde tadil edilmiş 
olduğu cihetle ticaret kanunu
nun 150 nci maddesi mucibince 
keyfiyetin tescil ve ilam zım· 
nında şürekanın zirde mevzu 
imzalarının tasdikini reca ede
riz. 

lzmirde mimar Kemaleddin 
caddesinde 44 No. da kain 
"Mehmed Hüseyin Tatari ve 
oğlu Sami ve ortakları,, şirketi 
şerikleri: 

Mthmed Hüseyin Tatari imzası, 
Sami Tatari imzas1, Remzi Ta
tari imzası. 

Pul üzerinde 9 T. Evvel 936 
tarih ve şirketin firması. 

Genel sayı 10692 
Özel sayı 12-212 
Bu dokuz Teşrini Evvel do

kuz yüz otuz altı ta rihli be· 
yanname a ltındaki unvanı tica
ret jJe şerikl er in imzaları dai· 
rece maruf lzmird e mimar K e
maleddin caddesinde 44 No.da 
kain "Mebmed H üseyin Tatari 
ve oğlu Sami ve ortakla rı,, şir

ke ti azalarından Mehmed Hü
seyin Tatari , Sami Tatari ve 
Remzi Tatarinin olub ticaret 
kanunu hüliümleri dairesinde 
tescile medar o lmak üzere mez
kur unvanı ticaretle şürekanın 
imzaları tasdik kılındı . Bin do
lrnz yüz otuz altı senesi Teş-

ft!1' 1 AlSIR 

lktısad V ekiletinden: 
iş kanununun dokuzuncu teşkilat faslındaki ChUkümlere göre, 

kurulan iş Dairesinin teşrinisani 936 başmdan itibaren faaliyete 
başlıyacağı 145 nci madde mucibince ilan olunur. 
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KREM BALSAMİN 

Kumral, sarışın, esmer her tene tevafuk eden yegane ııhhi 

kremlerdir. Cildi besler, çi!, leke ve sivilceleri kamilen izale 
eder. Yarım asırdan beri kibar mahfeUerin takdir ile kuJlandıkJarı 
ııhbi güzellik kremleridir. 

Krem Balsamin dört şekilde takdim edilir: 
1 - Krem BaJsamin yağlı gece için penbe renkli 
2 - Krem Balsamin yağsız gündüz için beyaz renkli 
3 - Krem balsamin acı badem gece için penbe renkli 
4 - Krem Balsamin acı badem gündüz için beyaz renkli 

lngiliz Kanzuk eczanesi Beyoklu lstanbul 

1 LAN 
lzmir ili daimi encümeninden: 

19 birinci teşrin 936 pazartesi günü ihalesi yapılacak iken 
büd~enin yüksek ' asdikten gelmemesinden ötürü encümence 
eksiltmenin uzatılmasına karar verilen 14666 lira 12 kuruş keşif 
bedelli Ödemiş-Çatal yolunun 0+000-3+500 kilometreleri ara
sındaki şose ile iki menfez y pı~ı yeniden 15 gün müddetle 
kapah eksiltmeye konulmuştur. 

Bu yolun kapalı eksiltmesi 3 birinci kanun 936 perşembe 
günü saat 11 de lzmir ili daimi encümeninde yapılacaktır. 

isteklilerin hazırlıyacakları 1100 liralık muvakkat teminat ile 
teklifnamelerini ve Bayındırlık bakanlığından alınmış ehliyet vesi
kalariyle birlikte yukarıda tayin olunan tarih, gün ve saatten 
bir saat evveline kadar daimi encümen başkanlığına vererek 
makbuz almaları. 

ihale gününde büdçe gelmediği takdirde ikinci bir ilanla zarf· 
ların kabulüne devam olunacakbr. 

Fazla bilgi edinmek istiyenlerin lzmir Bayındırlık direktörlü· 
ğüne başvurmaları. 1107 (2159) 

lzmir ili Daimi encümeninden : 
lzmir ilkokulları için yaptırılacak olan evrakı matbua işleri 

açık eksiltme ile 30-11-936 pazartesi günü saat dokuzda baş
layıp saat onikiye kadar lzmir ili daimi encümeninde ihale 
edilecektir. 

19 kalem matbu evrakın muhammen fiati 760 lira muvakkat 
teminatı 57 liradır. 

istekliler şartname ve nümunesini görmek için hergün Kültür 
direktörlüğüne ihale gün ve saatinde de teminat makbuzlarile 
Daimi encümene gelmeleri. 11-17-22-28 1132 (2164) 

Milli Emlak Müdürlüğünden: 
S.No. 
530 
531 
534 
535 
536 

Güzelyalı Ferah so. 3 No.lu arsa 
Lira K. 
148 20 
200 
600 

Reşadiye T eceddüd So. 16 eski 12 taj No.Ju ev 
,, Tramvay C. 824 kapu 1168 tajlı arsa 

Pınarbaşı Kırbahçeleri 752 metre bahçe 47 
161 Burnava Bedava 10 taj arsadan müfrez Yıkık

minare yolundan cebhe alan 2 parsel No.lu arsa. 
537 Salhane Enveriye So. 125/1 No.lu ada 687 parsel 18 

13 No.lu arsa. 
Yukarda yazılı emvalin mülkiyetlerine haddi layikile talib zu

hur etmediğinden 5-11-936 tarihinden itibaren 10 gün müddetle 
uzatılmıştır. ihalesi 16-11-936 Pazartesi günü saat 15 dedir. 
Alıcıların Milli em!fık müdüriyetine müracaatları. 

rini Evvel ayının dokuzuncu 
Cuma günü. 

Pul üzerinde: 9 Teşrini Ev
vel 1936 tarih ve T.C. lzmir 

ikinci note ri Mehmed Emin 
Erener resmi mühürü ve imzası. 

G enel sayı 11399 
Ö zel sayı 12-212 

1150 (2162) 

Bu beyanname suretinin dai· 
rede saklı 10692 genel sayılı 
ve 9-10-936 tarihli aslına uy-
gun olduğu tasdik kılındı. 1936 
senesi Teşrini Evvel ayının 
27 inci Sah g ünü. 

bmir ikinci noteı i resmi mü
hürü ve imza okunamamıştır. 

1147 (2165) 

Çiirük ve hakınısız dişler insanı ço! 
~~huk ibti yarJatır 

Genç vUcudler sağlam dişlere ne kadar muhtaçsa 
dlşlerfn de RADYOLIN'e o kadar ihtiyacı vardır. 

... ç··~··k·~~···········ö·························································· Un u RADY LIN dişçilik ilminin icabettirdiği bütün has-
salara maliktir. Dişlerin çürümesini meneder, dişleri beyaz
fahr ve güzelleştirir. Diş etlerini takviye eder, nefesi tath
laştırır. Diş ve ağız hastalıklarını tedavi eder. Ağızda 

mevcud bütün mikrobları % 100 öldi'irür. · 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••• 
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•• - . . . ""• :.; .. . . . 

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

SIHHAT BAIJKYAGI 
Norveçya balıkyağlarının en halisidir. Şerbet gibi 

içilir. ik i defa süzülmüştür. 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞDURAK 

BDyük Salebçioğlu hanı karşısında 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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BEYOGLUNDA 

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 ken
disini sevdirmiştir. 

Otellerinde misafir kalanlar, 
kendi evlerindeki rahatı bu· 
)urlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten 
fiatlar müthiş ucuzdur. 

No. 8041 No. 8041 
Daimon markalı bu fenerlerin ayrı ayrı meziyetleri vardır. 

Bir adet küçük pille i şler, altmış metre mesafeyi aydınlatır, 
ayarlıdır. Ziyayı yakınlaştırır, uzaklaştırır, dağıtır, ve topl• r 
bozulmaz, kontak yapmaz, kristal, düz camlı, yuvarlak ca aıh 
renkli ve beyaz. pek çok çeşidi vardır. Tavsiye ede::...:ri_:r.·.........::~ 

I....__ 



1t 're ,rınısanl ıeae 

Fratelli Sperco 
Vapur Acentası 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
AGAMEMNON vapuru el

yevm limanımızda olub 10 ikinci 
teşrine kadar Amsterdam,Rot-
terdam ve Hamburg limanları 
için yük alacaktır. 

STELLA vapuru 7 ikinci teş
rinde beklenmekte olub Rotter-

dam, Amsterdam ve Hamburg 
limanları için yük alacaktır. 

TRiTON vapuru 15 ikinci 
teşrinde gelib 21 ikinci teşrioe 
kadar Anvers, Rotterdam,Ams
terdam ve Hamburg limanJarı 
için yük alacakbr. 

SVENSKA ORIENT Lınıen 
VIKINGLAND motörü el

yevm limanımızda olub Rotter-
dam, Hamburg, Bremen, Go

terburg ve Baltık limanlan için 
ynk alacaktır. 

GUNBORG motörü 13 ikinci 
teşrinde beklenmekte olub 
Rotterdam, Hamburg, Bremen 

Goteburg ve Balbk limanlan 
için yük alacaktır. 

Servici Maritim Roumain 
Kumpanyua 

ALBA JULIA vapuru 19 
ikinci teşrinde Malta, MarsiJya 
•e Cezair limanlan için yOk ve 
yolcu kabul eder. 

ZEGLUGA POLSKA 
Kumpanya11 

LEV ANT motörii elyevm li-
manımızda olub Anvers(doğru) 
Dantzig ve Gdynia Jimanlan 
için yük alacaktır. 

Daha Fazla tafıiJit için ikinci 
kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acentalağına 
müracaat edilmesi rica olunur. 
Navlunlardaki ve hareket ta
rihlerindeki değifikliklerden 
acenta mesuliyet kabul etmez, 

Telefon: 2004-2005-2663 

Doktor - ()peratör 

Arif N. Yurcu 
Merkez Hastanesi Operatörfi 

Hastalarmı pazardan başka 
her gün ikinci Beyler sokağı 
Müzayede salonu karşısında 
78 numarala muayenehane• 
sinde kabul eder. 

TELEFON: Muayenelıane 3393 
Evi 4042 

Ev adresi : Karantine köp-
0rüpe Berat aparhmaoı No. 5 

UrJa Asliye Hukuk mahke
uıesinden: 

Urlanın Yeni mahallesinden 
l<unduracı Hasan vekili Ekrem 
tarafından lstanbulda Sarıyerde 
Mandıra sokağında bakkal 
Tevfik hanesinde misafir Yusuf 
icazı Ayıe aleyhine ikame olu
.._ çocuk teslimi davasının 
bu kerre nakzen yapdmakta 
01an duruımasında mumaileyh 
Aytenin mahalli ikametglbı 
llleçbul bulunmuı olduğundan 
--.ıen kendisine davetiye ilinen 
tebliğ edildiği halde muayyen 
d11ruımaya gelmemiı olduğun
"-11 gıyaben duruımanan icra· 
1111• karar verilerek kendiaiae f Y•b kararının tebliğine ve 
1, Uruımanın 18-11-936 Çarşam-

a gUnü saat 1 O na talik edil-
~· olduğundan iıbu gıyab 

rannın ilin tarihinden itiba
rdeıı muhakemenin muaUik ol· 

Q" 
gu mezkur günde muhake-

-:Ye bizzat veyahud bir vekiİ 
t~dermediği takdirde bu bab
) bı duruşmanın kat'iyetle gı-
a •nda yapılacağı malümu ol

llaaJc -r uzere keyfiyet gıyab ka-
4•1aın usulen tebliğ makamına 

ltla olmak üzere ilin olunur. 
L 

1139 (2161) 

N V. 
W. F. H. Van Der 

Zee & Co. 
DEUTCHE LEV ANTE LINIE 

G. m. b. H. 
A THEN vapuru bilen lima· 

nımızda olup Rotterdam, Ham
burg ve Bremen limanlarına 
yük almaktadır. 

BOCHUM vapuru 11 son 
teşrinde bekleniyor. 15 son teş
rine kadar Rotterdam, Ham
burg ve Bremen limanlarına 
yük alacakhr. 

GALILEA vapuru 14 son 
teşrinde bekleniyor. Hamburg 
ve Anversten yük çıkaracaktır. 

••D•• 
American Export Lines 

EXMINSTER vapuru hilen 
limanımızda olup Nevyork için 
yük almaktadır. 

EXHIBITOR vapuru 14 son 
teşrinde bekleniyor. Nevyork 
için yük alacaktır. 

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

EXAMINER vapuru 14 ilk 
kinunda bekleniyor. Nevyork 
için yük alacaktır. 

EXAMELtA vapuru 26 ilk 
teırinde bekleniyor. Nevyork 
için yük alacakbr. 
~ 

Pire Aktarması Seri Seferler 
EXETER transatlantik va-

puru 6 ıon teşrinde Pireden 
Boston ve Nevyorka hareket 
edecektir. 

EXCAMBION tran1&tlantik 
vapuru 20 ıon teırinde Bos
toa ve NeYyorka hareket ede
cektir. 

... QiCI •• 

Den Norske Middelbavılinje 
BOSPHORUS motörli hilen 

limanımızda olub Dieppe, DOn-
kerk ve Norveç limanlanna 
yük alacaktır. 

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

Armement H.Scbuldt-Hamburg 
AUGUST LEONHARD va

puru 11 son teırinde bekleni
yor. Rotterdam ve Hamburg 
için yük alacaktır. ...... 
JobHton Varren Line Ltd 

Liverpool 
JESMORE vapuru 24 son 

teşrinde gelip ayni gfin Burgaı 
V arna, Köstence, Sulina, Ga· 
laç ve Brailaya gidecektir. 

•t-ım ... 
S. A. Royale Hongroise de Na
vigation Danubienne- Maritime 

Budapest 
DUNA motoru bilen li

manımızda olub Belgrad, No
visad, Budapeşte, Bratislava, 
Viyana ve Linz için yilkliye
cektir. _ ........ BlJllllı.•---

Service Maritime Roumain 
Bükreş 

DUROSTOR vapuru 25 2 ci 
teşrinde bekleniyor. Köstence, 
Sulina,Galatz ve Galatz aktar
ması olarak Belgrat, Novisad, 
Budapeıte, Bratiılava, Viyana 
ve Linz için yük alacakbr. 

V aparlann iaimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
balrkmc:la biç bir taahbOde gi· 
rİf İlmeL 

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

Blrind Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

Satılık motör 
ve prese 

1 - Crosley m11rka SS, 65 
beygir kuYYef ade ıoğuk 
kafa maa teferrOat mazotla 
mltebamk kuvvetli ve yeni 
bir moHSr. 

2 - Ayrıca 12 inceılik 
madeni ltalyan marka 3 
aded prese maa tulumba. 

3 - Ayrıca granit zeytin 
ezmeğe mahsus taı. 

Pazarlıkla satılacaktır. Al
mak istiyenler Ödemişte avu· 
katbay Faik Gürsü'ye müra· 
caat. H - 2 1-8 ( ) 

YENi A:SIR 

Ya\nız birkaç 
Dakikada 
Sabit olan 
Hakikat 

GRiPiN 
En ,ıddetll ba' ağrllarını 

derhal keser 

Gripin bütün ağrı, sızı ve sancıları dindirir. Nezleye, gripe, 
diı, bel, sinir, adete ağrılarına, romatizmaya, üşüt:neden müte
veUit ıstırablara karşı bilhassa müessirdir. 

GBlPlN 
Radyolio dit macunu fabrikasının mütabassıs kimyagerleri 

tarafından imal edilmektedir. 
Her eczanede bulunur. Flatl 7,s kuruttur. 

Bu ıene ihlamur 
azdar kııbk ihtiya
cınızı fimdiden te
min ediniz. SALEB 
ADAÇA YI, PA
PATY A'nın yenisi 
geldi. 

ARTI kumaı bo
yalannı, firmamızı 
taııyan çeıitlerimizi 

Karııyakada ( Bin
bir Çeıit) magaza
ıında da bulabilir
ıiniz. 

Karpit, çivit, al
kol, çiçek, saç, sa
bun, tahta boyalan, 
traı bıçaklan, dit 
macunlan, krem, 
podra V.ı. 

Telefon 3882 . .... . . 
Krep Jorjet, Nergis Nuvar 
Revdor Ferit, Leylak Blan 

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

Sabit, latif hakiki çiçek ko
kuları. 

Benzeri yapılamaz. 

Um. Depo 

S. Ferit 
• 

1 
ECZANESi 

HlikOmet sıran 

iLAN 
lzmir ili daimi encümeninden: 

IS birinci teıria 936 Pcrıe~be gllnü ihalesi yapalacak iken 
bldçenin gelmemesinden ötürü encnmence eksiltmenin· uzadıl
muına karar Yerilen 12897 lira keıif bedelli lzmir - Manisa yo· 
(unun 7 +000 - 11+500 kilometreleri arasandaki şosenin esulı 
onanlması yeniden 15 glln mllddetle kapalı eksiltmeye koaul-
mu~u~ • 

Bu yolun kapah eksiltmcıi 3 birinci kinun 936 Perşembe 

günli ıaat 11 dt: il daimi encümeninde yapılacaktır. 
isteklilerin baztrlayacaklan 968 liralık muvakkat teminat ile 

teklifnamelerini ve Bayındırlık bakanlığından alınmıı ehliyet ve
sikaları ile birlikte yukarıda tayin o!unan tarih ve saatten bir 

saat evveline kadar daimi encümen başkanhğına vererek mak
buz almaları. 

ihale gününde büdçe gelmediği takdirde ikinci bir ilanla zarf
ların kabulüne devam olunacaktır. 

Fazla bilgi edinmek istiyenlcıiıı lzmir bayındırlık direktörlü-

ğüne basvurmaları 1100 <2158) 

-
Olivier Ve Şii. 

LIMITET 

. Vapur Acentası 
~ İRiNCi KORDON REES 

BINASI TEL. 2443 
ADJUTANT vapuru 28 bi

rinciteşrinde gelip 29 birinci 
teşrine kadar Londra için yük 
alacaktır. 

ANDAtUSIAN vapuru 2 
ikinci teşrinde gelip 5 ikinci 
teşrine kadar Londra ve Hull 
için yük alacaktır. 

Liverpool Hattı 

' 
Sahife s 

Paria fakültesinden diplomalı 
oı, tablplerl 

Muzaffer Eroğul 
Kemal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan başlıyarak 
Beyler - Numan zade S. 21 
numralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

T e!efon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 

lı 

ALGERIAN vapuru 30 birinci 
teşrinde gelip 4 ikinci teşrine 
kadar Liverpool ve Glasgov 
için yiik alacaktır. 
. FLAMINIAN vapuru ikinci 
teşrin iptidasında Uverpool 
ve Svanseadan gelip yük çıka
racaktır. 

THURSO vapuru 1 S ikinci 
teşrinde Londradan gelip yük 
çıkaracak ve ayni zamanda 
Liverpool ve Glasgov için yük 
acaktır. 

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

lzmlr Beledlyeslnden : 
-- Belediye muhasebesinde 
açık bulunan 60 lira aylıklı 
vazife için 16 ikinci Teşrin Pa· 
zartesi günü saat 14 de mn
sabaka imtiham yapılacaktır. 
Bu imtihana askerliğini yapmıı 
veya ihtiyat smıfına nakledil
mi, olanlardan liakal Orta 
mekteb mezunu bulunanlar ka
bul edilecektir. Alakadarların 

askerlik vesika ve mekteb şe
hadetnamesiyle belediye mu· 
hasebeciliğine müracaatlan illa 
olunur. 1148 (2163) 

Çiftçi ve hayvan 1 

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

Turan fabrikaları, yüzde kırk beş mevadı gıdaayeyi haiz 
kabuğu çıkanlmıı pamuk çekirdeğinden mamul un ha
linde küspeleri emrinize amade bulundurmaktadır. 

Hayvanlarınıza ( Öküz başı ) markala Turan mamulab 
küspe yedirerek onların şayanı hayret derecede semiz
leyip kuYvetlendiğini ve ineklerinizin verdiği sütün fazla 
mikdarda çoğaldığını göreceksiniz. 

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

Posta kutusu No. 224 
T clefon - bmir 3465 

Eczacı Kemal Kamil AKT AŞIN 

ı Bahar çiçeği Kolonyası 
Merkezi Kemeraltı caddesi Beyler sokağı köşesi 

Lüyük Hilal Eczanesi 
lzmirden götürülecek en şık en ince ve en makbul 

hediyeniz Eczacı Kemal Kamilin 

Bahar çiçeği kolonyası 
olacaktır. · lzmirde Hilal eczanesı kokuculuk üzerine ciddi 

yiirüyen bir müessese olmuş, kokuculuk alemini şaşırtma, 
bulunmaktadır. Hilileczanesini, eczacı Kemal Kimili itin
deki ciddiyeti, kolonyalarını lzmirlilere sorunuz. 

Yakın ve benzer isimlere aldanmamanız 
için ıiıeler üzerinde Kemal Kamil adını 
görmelisiniz. 

Manisa Vilayeti Daimi E ncüme
ninden: 

Pazarlıkla eksiltme 
1 - TurgudJu - Manisa yolunun 7+ 430 - 17+ 436 ncı kilo

metreleri ara11ndaki 52346 lira 89 kuruş keşifli ıose inıaatmın 
kapalı zarf suretile eksiltmesine talib çıkmadığmdan bu it pa-
zarlıkla verilecektir. · 

2 - Bu ite aid keıif evrakı 162 kuruş mukabilinde Viliyet 
Nafıa Müdürlüğünden almabilir. 

3 - Pazarlık ikinci teşrinin 19 ncu perşembe günü saat llde 
Manisa Vilayeti Daimi Encümeni önünde yapılacaktır. 

4 - Muvakkat tem:nat mikdarı 2462 lira 02 kuruştur. 
5 - Pazarlığa gireceklerin Nafıa V ckaletinden almış olduk

ları ehliyet vesikalarını ve 1936 yılına aid ticaret odası vesika· 
!arını göstermeleri şartlar. 1106 12160) 
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50 bin kişilik 
A e 

ası ordusu kat'i 

Cumhuriyetçiler 

Roma, 10 (Ö.R) - Aviladan 
bildiriliyor: Tetuan radyosunun 
bildirdiğine göre 50 bin kişiJik 
milli ordu Madride karşı kat'i 
hücuma hazırdır. Aynı mikdar
da diğer milli kıt'at da Mad
ride karşı açılacak büyük har
be girmeğe hazır bulunmak 
üzere Salamank milli ordu ka
rargahından emir almışlardır. 

MADRIDIN DÜŞMESi 
YAKINMIŞ 

Sevil radyosunun bildirdiğine 
göre Madrid şehrinin sukutu 
çok yakındır. Teslim olan bazı 
milisler Madrid' de bırakılmış 
olan kumanda komitesinin de 
hükümet gibi Madrid' den çe
kilmiş olduğunu söylemişlerdir. 

Millici tayyareler hükümet 
topçusunu sükute mecbur et
mişlerdir. Varela ordusundan 
bazı müfrezeler Madrid'in 
Kaıa Kampo mahallesine gir· 
mişlerdir Resmi haberlere göre 
Madriddeki mukavemet artık 
teşkilatlı bir şekilde değildir. 

UÇURULAN BALONLAR 
Roma, 10 (Ô.R) - " Diario 

f ascista ,, gazetesinin muhabiri 
Madride giren bir asi kolunun 
ziraat nezareti binasma kadar 
ilerlediğini ve böylece şehrin 

merkezindeki Puerta del Sol 
caddesi de dahil olduğu halde 
üç büyük caddeye giden top· 
rak alta demiryolu istasyonuna 
hakim olduğunu iddia etmek
tedir. 

Yeni Asır - Bütün bu ha
berler Romadan uçurulan ba-

lonlar olup diğer kaynaklardan 
teeyyüd etmemiştir. 

FRANSA CUMHURiYETÇi
LERE 30 TAYYARE VERMiŞ 

Roma, 10 (Ö.R.) Burgos hü
kümet mehafilinden verilen 
malumata göre Fransız hükü
meti İspanya'ya mühim mik
tarda silah ve diğer harb mal-

• 
zemcsi göndermiş. Bu hususta 
neşredilen listeye göre Fran
sa'dan lspanya'ya geçirilen 
malzeme şunlardır: 8 Ağustosta 

Fransız pilot hava postası hatb 
ile dönmüştür. Eylülün ilk haf-
tasında beş Bleriot tayyaresi 
Bolşevik Rusların ve Fransız
ların idaresinde Madride gön
derilmiştir. Fransız fabrikatör· 
ferinden Henriot da ayrı ayrı 

parçalar halinde birçok tay
yareyi ispanyaya göndermişti~ 

JAPONY ANIN VAZiYETi 
Tokyo, 10 ( Ö.R ) - Dün 

toplanan Nazırlar meclisi is
panya meselesini görüşmüştiir. 
Sanıldığına göre, Franko hü

:;:;? 

Ceblıede cum/ırmyctrı btt asker 

Barselona 14 tayyare, 16 Ağus- J kümeti Madridde vaziyete ha-
t~s.ta Tuluzdan Madrid'e ge- kim olur olmaz Japonya bu 
çırılen 6. Potez w bombardıman hükürr.eti tasdika mütemayildir. 

. tayyaresı! 27 Agustosta .Bar- CUMHURiYETÇiLER ASl-
selona bır harb tayyaresı, 31 
ağustosda 3 motörlü bir Potez LERI SARMACA ÇALlŞI-
bombardıman tayyaresi hava YORLAR 
yolile Barselon'a varmış ve Paris 10 (A.A) - Madrid 

asileri 

muharebesi nasyonalistlerin sa{! 
ve sol cenahlarında cereyan 

etmektedir. Çünkü hükümetçi
ler halen nasyonalistlere karşı 

bir ihata hareketi tatbikine 
teşebbüs etmiş bult.:nmaktadır

lar. 
Muharebenin neticesi hakkın-

Bır kadm ltatıb cumlturiyet aşkım 
kalpleldr. deıillleştiıiyor 

da şimdiden bir hüküm verile
mez. Mücadele biltün şidde
tiyle devam etmektedir. 

CUMHURiYETÇiLER 
NIKBINDIR 

Paris, 10 (Ö.R) - Madrid 

hazırmış 

sarıyorlar 
• 

Maf/lidde (lım/1111iJ etçı kadlıı askolr.r on/11y11 it'şri cdiyoJ/ar 
kapılarında hayalin tasavvur Milis kuvvetlerin kumandanı 
edemiyeceği kadar geniş bir neticenin Cumhuriyet silahları· 
boğuşma vardır. Cumhuriyetçi- nın lebinde çıkacağı kanaatini 
ler mevkilerini adım adım mü- bugün de tekrar etmiştir. Mad .. 
dafaa ediyorlar. Cumhuriyetçi- ride sokulmak is' 1 en bir faslı 
ferin saflarında asilere karşı tabur ihata edi'mış ve devamlı 
binlerce kadın harbetmektedir. bir ateşle imha olunmuştur . 

• 
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Londra ve Viyana mülikatları aynı derecede mühimdir 

Londra şark paktını garbi Avrupa paktının mütemmimi 
sayıyor. Almanya Viyana konferansına önem veriyor. 

Viyana, 10 (Ô.R) - Şansöl
ye Schuscbn:gg ltalya hariciye 
nazm Kont Ciano yerine bir 
akşam ziyafeti vermiş ve bunu 
bir gafa takib etmiştir. Davet
liler arasında eski şansölye ve
kili prens Starbemberg de vardı. 

Berlin, 10 ( Ö.R ) - Siyasi 
mebafıl V yana konferansına 
büyük bir ehemmiyet vermek
tedirler. 

Yarı resmi "P.und D.Korres
pondenz,, bu konferansla mer
kezi Avrupadtt daha esaslı bir 
işbirliğine imknn hazırlanaca-
ğını kaydediyor. Roma, Viyann 
ve B'er!in bu ifibnrla sarih bir 
siyaset hıkıbetmektedirlcr. Vı · 
yana ı~onferansmdan, yeni b'r 
anlaşma yopılınaksızın, pratik 
ve realıst neticeler çılcaca.ktır. 

KONFERANSIN EHEMMiYETi 
Bud&peşte 10 (Ö.R) - Ga

zeteler Vıyana konferansım 
tııztm uzadıya tefsir ediyorlar. 
"Az-Est,, gazetesi bu üç taraflı 
konferansın hususi bir anlaşma 
akdi gayesiyle yapılmadığını 

yazmakta ve Almanyanın Vi
yana sefiri Von Papenin Şan-
sölye Hitler ve Hariciye nazırı 
Von Neurath'la mülakatın
dan sonra acele Vivanaya 

Almatı ı•e /la/fan lımiave na,11/011 göıi>şüroı/ar 
d klrntle takib · Bek mülakatı esnasındn Dant
eclerek bu ha
dıseleri ltnlyan
Alman dostlu-
; llDtJIJ fıi!i bir 
tezahürü tc1ak
I i etmektedir-

F.detı ftıtJskNı1ayı ılüşümiJ oı ler. 
dönmesinin ehemmiyetini göze 1 Paris, 1 O (Ô.R) - Fransız 
çarptırmaktadır. Bu hadise ıoehafili Viyana konfcrans.nın 
Almanynnın Viyana konfcran- , muhtemel neHccleri hakkında 
sına ne kadar ehemmi.yet ver- endişelerini gizlememekle be-
diğini göstermektedir. raber Roman n şimdilik pek 

Londra, 10 (Ö.R) - Siyasi ibtiraz'ı davrandığını müşahede 
mehafil Viyana konferansını etmektedirler. 
ve kont Cianonun zivaretlerini Paris. 10 ( Ö.R ) = Eden -

zig m~~elcsinin görüşüldüğü 
zannedılıyor. Leh:st an Alma o
yada o endişelerini teskin eden 

• bazı temimıtı almıştır. Esasen 
bu cihetten yakın bir ihtimt 
tehtükesi olmadığı sanılıyor. 
Bir şark emniyet paktının akdi 
meselesi iki hariciye nazırı 
arasında ehemmiyetle müza
kere edilmiştir. Londra meha
fıli şark pak~ını garbi Avrupa 
emniyet paktının mütemmimi 
saymaktadırlar. 

Lond;a, 10 (Ö:R)- Busabah 
umumi bazı meseleleri gözdea 

A 11/ls/ uı ya şa11sölyrsı ~uş11ig 
geçirdikten ~onra lngiltere 
hariciye nazırı Edenle Lebiıitan 
haridye nazırı Bek, iyi haber 
alan mehafilin. bildirdiğine gö
re, yarin daha sarih ltazı me
selelerin tedkikine girişecek
lerdir. Fakat bu meselelerin 
mahiyeti hakkında şimdilik 

i:uhat verilmemiştir. 
lngiliz mebafili Şark paktı me" 

selesini Garp paktının bir ınü-
temmimi olarak telakki etmekle 
beraber bu sonuncusunun ak"' 
dini de gittikçe daha uza" 
görmektedirler. 

Diğer taraftan hiç şübbe 
yoktur ki Leh Hariciye nazırı 
Sovyet Ruıiya ve Almanya ara
sında sıkışmış olan LehistanıP 
hususi vaziyetini ve bundaP 
ileri gelen şartları anlatmıştır· 
lngitizler bu vaziyetin husU"' 
siyetini takdir etmekte ve'bun11 

tenkide temayül göstermemek
tedirler. Londrayı meşgul edeaJ 
notda sadece şudur: 

Lchislanm bu hususi şartfart 
şarki Avrupada emniyetin· ter 
kilat altına sokulmasına ne de"' 
receye kadar müsaittir ve L~"' 
histan bu işe ne mikyasta iştı
rak edebilir? . 

Diğer cihetler: Leh mebafila 
de lngillcrenin bu hayati ııı~; 
seleye gerçekten ne mikyas 
alaka gösterdiğini ölçmeğe "~ 
buna ne şekilde hizmet ede 
bileceğini tayine uğraşmakt•" 
dırlar. 

, 


