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imtiyaz sahibi : ŞEVKET BiLGiN 1 
l Başmuharrir ve umumi neşriyat müdürü: , 

HAIA Umlt pe,lnde 

J HAKKI OCAKOGLU l 
1 .A..E:IC>~ ş::a:::A..A..:tr:r:t 1 

Islan bul, 23 (Yeni Asır)- Cenevre 
den bildirildiğine göre Haile Selasie, 

Millet:er cemiyeti 2'enel sekreteri Ave- 1 
nole bir mektup göndererek Avusturya 

ve Macaristanın ltalyan ilhakını t&nı· 
malarını protest:o etmiştir. 

Devam mUddetllTürkiye için,Hariç için 
Sene/ık . . . . . . . 1300 2500 1 

l · Allı av/ik . . . . . . 700 1300-
1 ~LEFON : 2&97 

Flall " & " kuruştur. Cumlıu.riyetin Ve CumJııırıyet Eseri>ıi11 Be1,çisi, Saba11ları Çıkar Siyası Gaeetedir Yeni Asır matbaasında -

r 
........................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Davamız . -.. 
Muzaffer 
olacaktır .. 
Notamıza Jıraıısı::: ceı·abi no
tasının metnini okuduldmı 

s01ıra §'lt mı açıkça söyliyebi
lirfa ki, lıransamn Sancak 
ddvasında takip ettiği &iya
set şaya·nı 1ıay1·et derecede 
bir atılayışsıdığa daymıu·. 

Muahedelerin, siyasi vesika-
ların ruhunu ve manasını 
gelişi güzel tefsire alışmış 

olan eski diplomasi mekte
binin oyunlan, Fransanm sos
yalist şeflerine biç yaraşmı
yor. Bize öyle geliyor ki, Ke
dorsey, dünyanın hayli değiş
miş olmasına rağmen eski ru-
hundan pek şey kaybetmiş gi
b:dir. Orada sr1nki bala Kle-
nıansonun ruhu yaşıyor, onun 
talebeleri, onun metodları ha
kim bulunuyor. 

Realist birer devlet adamı 
olarak tanınan M. Blum ve ar
kadaşları şu Sancak işinde her 
meselenin çekişme cihetini ter
cih eden eski diplomasi unsur
larının kurbanı mı oluyorlar? 

Biz, bilhassa bir solcenah 
hükümetinden daha isabetli bir 
nüfu:r.u na:r.ar beklerdik .• Siya
setimizin dürnstlüğüne karşı 

dürüstlük, açık kalpliliğimize 
karşı aynı açık kalplilikle 
mukabele isterdik. Bugün kar
şılaşllğımız çekiştirme poli
tikası derin teessüfle kar-
şıladığımız bir politikadır. Z1ra 
yaratılması istenen bava doğ· 
rudan doğruya Fram:a ile dost
luğumuzu rencide eden bir ha-
vadır. Fransa bu havayı yarat
maktan ne kazanabilir? Doğru
luğuna inandığımız bir dava
dan bizi vazgeçirebilir mi? Ta
tiben, ahden Türk olan teprak
ları yabancı bir hakimiyetin 
derbeder idaresine terketme
mize imkan var mıdsr? 

Fransız dirijanları yanlış bir 
adım atmadan önce bunu dü
şüneceklerdi ? Bugünkü Tür
kiyeyi anlıyacakfu, bir psiko
log gözüyle on dört yıldanberi 
ticat nedir bilmiyen dürüst si
Yasetimizin manasına nüfuz 
edeceklerdi. Bize göre dürüst 
siyaset, herşeyden önce kendi 
hakkımıza saygı temin etmesini 
bilen bir siyasettir. Fransa ende 
sonda müddeiyatımızda haklı 
olduğumuzu teslime mecbur ka
lacaktır. Sancakta şanlı bayra
ğlmızdan başka bir bayrak 
dalgalanmıyacakhr. Madam ki, 
bu neticeyi değiştirmek imkan
sızdır. Yazık değil midir ki, 
o kapar çok kıymet verdiğimiz 
bir dostluğun .samimiyeti üze
tiude şüpheler uyansın .•• 

Biz Türkler köklerini kalp- · 
lere daldıran dostluklara kıy-
met veririz. Hayati menfaat
lerimizin mevzuubhas olduğu 
Yerde karşımızdakilerin sami· 
!niyetlerini fiilen göstermelerini 
~steriz. Haklı olduğuna inandı· 
R•mız işde bizden zaif ve 
llıüsamahakar bir siyaset bek-
lenemez. Türk milleti, kendi
sbi.ni 11gece gündüz işgal eden., 
ır davanın neticesi hakkında 

Şimdi müsterih bulunuyorsa şef· 
lerin sözlerini tutacaklarından 
b~in olduğu içindir. Bütün kal
. •mizle inanıyoı uı ki, Fransa 
•stediği kadar mugalata yoluna 
Sapsın. Sancağın Türk olan ve 
lürk birliği içinde yaşamağa 
d ak kazanan mahiyetini asla 
tğiştiremiyecektir. 

MAllKEMESI 

Onbir Alman suikasdçısına 

KARARINI VERDI~/J.zzT-UJ..7.zzzT./.Z/_ZZU.7JY..U 

idam hükmü giydirildi 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

~ Suikasdçı Alman mühendisi .. Sekling suçunu itiraf! 
~ ederek Nazilerin gizli polis teşkiliitiyle ~ 
~ münasebette bulunduğunu itiraf . etti E . . 
eaaaaaa1a11a1111a1•eaaaa11a11aeaall8llll8lllllllllaaaaaa8a1a1aaaaaaaaa1aa111aaaa•aa11aaaaa1•1aAl8llllaaaea1aeaaaaaaaaaaaaa11aaaaaaaaa• 

Berlin, kararını • 
vermış bile •• 

Eğer Alman mühendisi SekJingin mahkumiyet kararı geri 
alınmazsa Alman-Sovyet münasehatı tamamen kesilecekmiş 

Londra 23 (Ö.R.)- Mosko- lara başlamışhr. hendisi suçunu itiraf etmiş ve 
vadan bildirildiğine göre Sov- Paris 23 ( Ö.R ) - Korta· Nazilerin gizli polisi ofan 
yet yüksek mahkemesi, birçok jen hadisesi gibi beynelmilel Gestapo ile münasebette bulu- · 
suçlarla itham edilen yirmi umumi efkarı heyecana düşü- narak bir Alman diplomasi aja-
maznundan on birini idama ren diğer bir hadise de Rusya nının teşvikiyle bu iş~ yaptığını 
mahkum etmiştir. fevkalade mahkemesi tarafın- söylemiştir. 

Londra 23 (Ö.R) - On bir dan 9 suçlunun ve bunların Mahkumiyet haberi Berlinde 
Almanın idama mahkum edil- arasında Sekling adlı Alman müdhiş bir infial uyandırmışbr. 
mesi haberi Almanyanm her mühendisinin suikasd ve sabo- Alman sefiri yapılan ithamı ve 
yerinde heyecan uyandsrmıştır. taj ithamile idama mahkum mühendis SekHng'in mahkiimiye· 

~ Alman mahkumların affı için edilmesidir. Moskovadan gelen tini protesto etmek ve Alman· 
~ Alman dcıılrt reisi Hıfler Alman elçisi diplomatik temas- hab:r!ere ~[öre Alman mü- - Sonu 4 neli Savfada - Sm•ııeller bırlıqi baş komisoi Stalin 
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Sekizinci Edvardın tetviç merasimi Yugoslavyalı meslekdaşın intibaları 

Altı Kral, iki Cumhur reisi, sekiz Baş- Bu diyarda muazzam bir 
vekil, 150 raca merasimde bulunacak kültür alemi uyuyor ••. 

IstanbuJ, 23 (Yeni Asır) -
lngiJtere Kralı S. M. Sekizinci 
Edvard'm taç giyme merasi
minde alh kral, 150 kadar 
Hind Racası, beş prens, 14 
prenses, ilci reisicumhur, 8 

,başvekil bulunacaktır. 
Danimarka, Yunan, Norveç, 

Bulgar, Irak ve Mısır kralJariyle 
ltalyan veliahtı prens Hum
berto, lsveç veliahtı Güstav 
Adolf ve prenses Jülyen, Fran
sız ve Portekiz Cumhur reisleri 
törende bulunacaklarım bildir-
mişlerdir. Amerika Cumhur 
reisiyle hemen bütün hükümet
ler birer heyet gönderecektir. 

• Başvekilimiz ismet İnönü ile 
dışişleri bakanımız Dr. T ~vfik 
Rüştü Arasın da lngiliz kralı
nın taç giyme merasiminde 
bulunmaları mukarrerdir. 

Londra, 23 (Ö.R) - United 
pres'in bildirdiğine göre Seki-

Başvekilimiz de Londraya gidecek 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Jngilız krall bir av pa1tisinde 
zinci Edvard'ın tetviç merasi- reislerine bir suvare tertib ede· 
mi çok muhteşem olacak ve o cektir. _ .. . . • 
gece kral, tetviç merasiminde Kral buton devlet reıslennı 
bulunacak krallarla hükümet ayrı ayrı kabul edecektir. 

Kültürlü bir adamın lzmiri ve civa
rını görmeden ölmesi bir hacalettir 

Birkaç gündenberi şehrimiz
de bulunan Belgradda münte
şir ( Vreme ) gazetesinin dip
lomatik korespondanı Sve· 
tovski Bergama ve Efez hara- · 
beterinde yaptığı tedkiklere ait 
intibalanoı bir muharririmize 
şöylece anlatmıştır : 

" lzmir benim için yeniden 
keşfedilmiş yepyeni bir alem- ·~ 

dir. Bu keşif, yalnız Izmirin 
beşeriyet tarihinin en muazzam ... 
ve en nurlu bir sahnesi olması " 
ve burada Atinenin en parlak 
devirleri tarafından taklid yoliJe 
benimsenmiş olan insanlık mef
kiiresinin ve en azametli bir kül
türün doğmuş olması itibariyle 
değil,lzmirde ve yakın civarında· 
ki kültür izlerinin fevkalade be-

Vrcmenin diplomatik muhahiıi 
SVETOVSl(I 

liğ olmaları; bugün bile gayet il .. 
hamkir bulunmaları ve bu ha• 

- Sonu 6 ına salzifeae -
................................................ ··························································································································································~·················· 

Heyecanlı bir maç oldu j 

Fener, Beşiktaşı güzel 
bjr oyunla mağlô.b etti 
Şehrimizde de hususi mahiyette 

iki maç yapılmıştır 
lstanbul 23 ( Telefonla } - ... -----~,,.-----~·· 

Dün lstanbul stadyomu, sene· 
nin en mülı:m ve heyecanlı 
maçlarından birine sahne oldu 
ve iki takım seyircilere güzel 
bir maç seyri fırsahnı verdiler. 

Maçtan evvel, F enerbahçenin 
karşısında yer alacak olan Be
şiktaş on biri için hiç le eyi 
şeyler söylenmiyordu. Siyah
Beyazhların Galatasarayı mağ

liib etmelerine rağmen formun· 
da olmadıkları ileri sürülü
yordu. 

Muahedelerin tadili aleyhine 

Romanyanın heryerinde pazar günü 
nümayişler oldu, söylevler verildi 
Bükreş, 23 < ö.R > - Pazar JfD . .,, , Tı< 

günü Romanyanm heryerinde ~ '.'i . 1 
sulh muahedelerinin tadili aley- ~- ~ 
hinde heyecanlı nümayişler ya· ::·,·,.~ :~,,. 

pılmıştır. Bu nümayişlere Çiftçi 
partisi liderleriyle birçok na
zırlar da iştirak ederek heye
canlı nutuklar söylemişler ve 
Romen birliğinin bu husustaki 
hissiyatına tercüman olmuş
lardır. 

Bükreşte yapılan nümayiş
lerde söylenen nutuklarda, Ro
manyanın sulh muahedelerine 
bağlılığı, Balkan ve küçük an
tanta dahil bulunmakla Avrupa 
sulh ve müsalemetinc iştiraki 
tebarüz ettirilmiştir. Romen 
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Egenin 
Kredi ihtiyacı 
Şehrimiz ticaret odası Ege 

mıntakasının zirai kredi ihtiyaa 
etrafında tedkikat yapmağa 
başlamıştır. Tedkikat neticesin
de bir rapor hazırlanacakbr. 

Bu raporda m10takanın hu
susiyetlerine göre, zirai kredi 
işinin ıslahı hakkında esaslar 
bulunacaktır. 

Yangın 
Evvelki gün sabaha karşı 

keresteciler içinde Mehmet 
Sadık ve şeriki Mustafa Nuriye 
aid 42 sayılı kereste ve bıçkı 
fabrikasında elektrik konta
ğından yangın çıkmış ve itfaiye 
süratle yetişerek yalnız tavan 
kısmının dört metre murabba
lık kısmı yanmış olduğu halde 
ateı bastınlmıştır. 

Pamuk etUdlerl 
Memleketin bertarafında ol· 

duğu gibi mmtakamızda da 
fazla pamuk istihsali hakkın

daki etüdler ehemmiyetle de
vam etmektedir. 

Türkiyemizdeki pamuk zeri
yahnın bilhassa toprağımızın 

kvvei inbatiyesi istikbal için 
bize çok ümidler vermektedir. 

ÖJüm 

l Hava kulübü açılacak 
Paraşutçuluk için kız lisesi, K. mual
lim ve kültür lisesi çocukla-rı başvurdu 

Paraşut kulesi inşaatına başlanıyor. Türk Hava 
kurumu her dürlü hazırlıkları tamamJamıştır 

Izmirde Tiirkkoşunon bir ~n
besinin açılması tekarrür etti
ğini yazmıştık. Bu ıube pl.inör 
ve paraşutçuluk kısımlarını 
muhtevi bulunacaktır. 

Burada A ve B brövelerini 
alacak olan gençler C brövesini 
almak ıçın Inöoü kampına 
gideceklerdir. 

Türkkuşu şubesi için Ku
yucakta bir meydan bulon· 
mu~ ise de burasının lzmire 
çok uzak mesafede bulunması 

hasebile şimdilik talimler Ga
ziemirde yapılacak, bilahare ya· 
kın bir meydan bulunarak te
sisat yapılacaktır. lnönii kam
pında C. brövesini alm~ olan 
üç lzmirli genç halen Ankarada 
motörlü kısımlara devam et
mekted:rler. 

Bu gençler de yakında mual-
limler, tayyareler ve paraşut-
ferle birlikte şehrim : ze gelecek-
ler ve bunların yelken uçuşla-

rını ta!im etmeleri için de ay-
rıca planörler bıılunduru acak-
tır. Türkk~unun paraşutçuluk 

ve yelkencilik kısımları için 

1 

liiJkkıışıı çocuklr.mıın ~ren /aalıvet dcYresıne aid bır tnttba 

Ankarada tayyarelerden para- sını münasibgörmüşlerve lazım· 
şutlerle atlamış ve C. Bröve· gelen diğer hesabah yapmak 
!erini almış olan lzmirli genç· için Ankaraya dönmüşlerdi. 
!erden şehrimizde bulunan Bu hesapların bugünlerde 
Makbule Emil, Abdullah Ka- gelmesine intizar olunmaktadır. 
racaova, Celal Akbay, Os- Hesaplar geldikten ve ka· 
man Kızılören, Celal Atılgan, zıklar çakıldıktan sonra kule-
Namık Aypars, Nevres Ergök nin inşaatına başlanacak ve iki 
de paraşut talimlerinde bulu- buçuk ayda bitirilecektir. 
nacııklardır. Hava •kurumu Kültürpark 'ta 

Kültürparktaki paraşut ku- paraşut kulesi yanında yakında 
lesi inşaatı işi de halledilmek bir de havacılar kulübü inşa 
üzeredir. Ma~üm olduğu üzere ettirmeğe karar vermiştir. Ku· 
paraşut kulesi inşa edilecek lüb binası birkatlı olacak ve 

haea kurumunun lzmir şubesine 
Eski gazeteci arkadaşları- müracaatler vukuhulmuş ve ka- olan yer çürük olduğu için büyük bir salonu muhtevi bu-

mızdan diş tabibi Necdet Öme· yıt muamelesine başlanmıştır. Ankaradan mühendis ve mü- lunacaktır. Kulübe aidat ile 
rin baba~ı avukat Ömer Lütfü ilk müracaat edenler Kızmual- tahassıs celbedilmiş, vaziyet aza kaydolunacak ve burası 
dün ölmüştür. Bugün cenazesi Jim mektebi, Kız lisesi, Küitür· kendilerine tedkik ettirilmişti. havacıların toplanıp eğlene· 
Alsancaktaki hanesinden kal- lisesi ve Erkek lisesi talebeleri- Mütabassıs mühendisler bu bilecekleri çok nezih bir yer 
dırılacaktır. Necdet Ömere ve nin bir kısmıdır. yerde inşaat yapılabilmesi için olacaktır. Kulüb binası etrafını 
kederli ailesine samimi tazi- lnönünde ve Aokarada ye- sekiz mdre olmak üzere alt- belediye şimdiden ağaçlandır· 
yetlerimizi sunarız. tişerek Cumhuriyet bayramında mrş dane asi-aç kazık çakılma- mağa başlaruışbr. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Tütün rekoltesi tükendi lzmirde Turizm işleri 

Kalan iki milyonluk par- lzmirin tarihi hakkında 
ti de satılmak üzeredir konferans verilecektir 

Ecnebi kumpanyaların bu yıl göster
dikleri hüsnüniyet şayanı kayıttır 

Bıı yıl satı/aıı 

Ege mıntakasında tütün pi
yasası ikinci bir hamle olarak 
tekrar hararetlenmiştir. Ecnebi 
kumpanyalar ihtiyaçlanoı ta· 

mamlamak için alışlara devam 
ediyorlar \ e bu münasebetle 
ikinci kalite tütünlere bile 65-70 
kuruş fiat veriyorlar. 

Alakadarlara gelen haber
lerden anlaşıldığına göre bu 

sene rekoltesinden, ikinci üçüncü 
kııliteler olmak üzere ancak iki 
milyon kilo kadar tütün kal
nıışbr. Bunlar da mütemadi
yen satılmaktadır. Busene 
kaime fiati tabir ettikleri 
fiat ta 69 - 70 olarak tesbit 
edilmiştir. Kaime fiati geçen 

tıitiinlerımiz 

senelere nazaran en yüksektir. 
Dünyada refahın seceden 

seneye artmakta olması base• 
bile tütün sarfiyatı artmış ve bu 

münasebetle bilhassa Geri ve 
di Amerikan kumpanyaları mu
amelatını tevsi etmiş bulun
maktadırlar. 

Busene filhakika bütün Tür· 
kiyemiz için iktısaden en mesud 

bir sene olmuştur. Böyle mesud 
bir sene 929 senesindeoberi 
görülmemişti. 

Karadeniz mıntakasında da 
fındık fiati ş'.mdiye kadar bu 
hadde çıkmamıştı. Buna Ispan· 
yanın siyasi durumu en başta 
gelen sebeplerden biridir. 

lzmir belediyesi, lzmirde tu· 
rizme geniş bir inkişaf sahası 

açabilmek için elden gelen bü
tün gayretleri sarfetmektedir. 
Bu cümleden olarak belediye 
salonunda kültürlü gençlere ve 
biiha s~:ı lisana aşina gençlere 
Ege mıotakasmın tarihi duru· 
mu hakkında kıymetli elaman
lar tarafından müteeddid kon
feranslar verilmes!oi temin et
meğe çalışmaktadır. Şehrimizin 

tanınmış tarih bilenleri ve tarih 
muallimleri dün belediyede bir 
toplantı yapmışlardır. 

lzmir ve Ege tarihi ve an
tikiteleri hakkında verilecek 
olan konferanslar ilkbahara ka· 
dar devam edecek ve ilkba-

Elhamra 

harda Bergama, Efez, Sart ve 
Milete, konferanslara devam 
eden gençlere grublar halinde 
seyahatler yaptırılacak, gençle
rin konferanslardan edindikleri 
istifadeleri oralarda antikiteler 
üzerinde anlatma tatbikatı yap
maları temin edilecektir. Bil
ahare bu gençler gelecek olan 
seyyahlara rehberlik yapacak
lardır. 

Bu seyahatlerde birçok fo. 
toğraflar çektirilecek ve bun
lar 937 beynelmilel fuvarında 
açılacak turizm köşesinde teş
hir edilecektir. 

Dünkü toplantıda konferans· 
ların usul ve mevzuları kısmen 
tesbit edilmiştir. 

Sineması 
Bugün matinelerden itibaren 

Bir çapkın delikanlı KLARK GABLE 
Ve iki güzel kadın 

JEAN HARLOV - MYRNA LOY 
Emsalsiz derecede nefis bir filimde bu!uşdular, sev:ştiler 

ve görülmemiş mükemmel bir mevzu yarattılar. 

Karısı ve Daktilosu 
F ransızça sözlü 

Ayrıca : BETTY BOOP yıldız, renkli KIZIL ŞEYTAN 
senfonisi ve Paramunt dünya havadisleri. 

Seanslar : 3 - 5 - 7 akşamları 9 da 

~=~c --
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OlçüJer üfettişliğinin 
tamimi telaş uyand:P.rdı 

Mevcud şişelerin yok yere imhası ya· 
zıktır. Vekaletten kolaylık istenecek 

Ölçüler müfettişliği, iktısad rine nizamnamenin şişeler kıs· 
vekaletinden aldığı emre tev- mının tatbikinin tehiri bildiril· 
fikan ispirtolu ve ispirtosuz mişti. 

içkilerde kullanılan şişelerin Nizamname kat'i şeklini al-
yüzde otuz ile yüzde kırkının madan ve Paşabahçe fabrikası 
yeni nizamnameye uydurulma- bo nizamnameye uygun kafi 
sına, mütebaki kısım!anoın da şişeyi piyasaya arzeylemeden 
yine aynı nizamname hükümle- mevcud şişelerin yenilenmesi 
rine göre boyalanmasını alaka- imkansız görülmekte ve milli 
darlara bildirmiş ve bu büküm· servetin bu suretle imhası tas· 
lere uydurulmayan şişelerin vib olunmamaktadır. Elde me'f• 
yılbaşından itibaren kullanılma· cud şişelerin imha edilmesi 
sına müsaade edilmiyeceğioi cidden yazıktır. Kanun hüküm· 
ilive eylemiştir. !erinin kırılanların yerine ni· 

Bu tamim şehrimizdeki S?B· 
zoz ve içki imalathanelerini zamname hükümlerine uygun 
müdhiş bir te'.i.şa düşürmüştür. şişe ikamesi suretile tedricen 
Çünkü piyas:ıda nizamname tatbiki şüphesiz ki en isabetli 
hükümlerine uygun şişe yoktur. yol olacaktır. Hem Paşabahçe 
Paşabahçe fabrikası da imal fabrikasının vuifesini teshil 
eylememektedir. Diğer bir ha- edecek, hem de ı::ıevcud şişe· 
bere göre niiamnamede yeni lerin imhası gibi bir vaziyet 
tadilat yapılacağı da söylen- önlenmiş o'acaktır. 
mektedir. Tabii yapılacak de• Alakadar!:ır şişe yüzünden 
ğişikliklerin mahiyeti malüm tahaddüs eden müşkülatı lktı· 
olmadan imalat yapmak fabrika sad veka!etioe bildirerek geçen 
için de imkansızdır. Hatırlar- yıl gösterilen kolaylığın bu yıl 
dadır ki ölçüler kanunu da devam ettirilmesini istem'. ş· 
ilk tatbik olunduğu günlerde )erdir. Makul olan isteklerinin 
yine böyle bir vazıyet hidis vekiletçe nazarı dikkate alına· 
olmuş, vaki müracaatler üze- cağı şüphesizdir. 

...........•...............•..••••.....................•..•.................... , ....... . 
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SOVYET UKRANYADA l 72 saat geçecektir. Kanunun 
YENi KASABALAR maksadı, evlenmek istiyen çift• 

Yakında yapılacak nufus tah- ferin evlenmeden önce biraı 

ririne hazırlık faaliyeti esna· düşünmeye vakıt bulmalarıdır. 
sında elde edilen malümata Bu sayede boşananların adedi 
nazaran son on yıl zarfında, şimdiki kadar çok olmıyacağı 
Sovyet Ukranya'da 170 yeni zannediliyor. 
şehir ve kasaba ve 7000 FiLLERiN KATLiAMI 
kadar dıt köy kurulmuştur. 1830 senesiodeoberi bilirdo 

Bugün Sovyet Ukranya'da salonl..rında kullanılan iki mil• 
513 şehir ve 52614 köy mev- yon bilya için tam üç yüz bin 
cuddur. Yeni kasabaların ekse- çift fil dişi sarfetmek lazım· 
risi, Donets kömür havzası da- gelmiştir. 
bilinde ve muhtelif endüstri Böylece bilardo amatörlerini 
kombinaları etrafında yüksel- tatmin için bir asırda yüzbin· 
miştir. lerce filin katledildiği anlaşıl· 

KADINLAR ARASINDA maktadır. 

DÜELLO 
Macaristanda düello modası 

çoğalmıştır. Birkaç hafta evvel 
bayan Süzan Norvaks ve Eliza 
Baktdar namında iki genç ka· 
dın yumruk yumruğa gelmek 
suretile düello etmişler ve pek 
feci bir vaziyete dUşmüşlerdi. 

Birkaç gün evvel de Maca
ristanın en maruf şahsiyetlerin
den ik sinin karısı yine yum
rukla düelloya karar vermişleı
dir. Düellonun sekiz ravndda 
bitirilmesi kararlaştırılmıştı. iki 
güzel kadın }Umruklarını o ka
dar şiddetle salladılar ki yüz
leri gözleri yara bere içinde 
o!duğu halde düellodan çıktı

lar, fakat şimdi düello yapan 
kadınların kocaları da çatışmış· 
lar ve meçle düelloya karar 
vermişlerdir. 

BOŞANMA iLE MÜCADELE 
Amerikada evlenmek çok 

kolaydır. Günün hangi saatin
de, hatta geceleyin bile iki 
şahidle birlikte sulh hakiminin 
huzuruna çıkarak mutad ye
mini verdikten sonra evlenebi
lirsiniz. Bukadar çabuk evle
nenler aynı dt>recede çabuk· 
lukla boşandıkları için Ameri
kada boşananların adedi şa

yanı hayret derecede çoğalı

yor. Bu vaziyetin aile mef
humunu sarsacağından endi
şe edenlerin başında Mister 
T ood bulunuyor. Mumaileyh, 
kongreye verdiği bir kanun 
layihasında evlenme istidasının 
verildiği tarihten evlenmenin 
yapılacağı tarihe kadar asgari 

IKI ARTiST 
BOŞANIYORLAR 

Meşhur sinema yıldızlarından 
Villi Damita, Errol Flyni'den 
ayrılmağa karar vermı$tir. Bu 
boşanma kararına sebep bir 
kıskançlıktır. Errol Flyni'nin şöh· 
reti günden güne arttığı halde 
Damita sönmeğıo yüz tutmu' 
bir yıldızdır. 

POLANECRI TEKAÜDE 
ÇEKiLDi 

Son Mazurka filminde ka· 
zan dığı büyük muvaffakıyetine 
rağmen Polaneğri sureti kat· 
İyede sinemadan çekilmeğe 

karar vermiştir. Artistin hazır· 
laınakta o'duğu Kuklalar evi 
ve Köylüler filimleri bitmek 
üzeredir. Bundan sonra Pola· 
neğri tamamen bir tekaüt ha· 
yatı sürmeğe azmettiğini dost· 
!arına söylemiştir. 
·········································~ . . 
: Saadet reçetesi : : 

• • 
Bıı a ka!ım ölüleri ölüler : 

gömsün ... 
yaŞ3mak 

lazımdır. 

• 
Hayatta oldukça ! 
ve mcsud olmak ! • • • • 

( lolstov} ! 
Bugünkü hayatımızdan zevk ~ 

almakta istical edelım. Yarııı : 
varmıyız, bunu kim bilebilir? i 

(Racine} : - . 
Zevk ve neşenin güllerin• : 

sabahtan toplıyalım. Akşama i 
geç kalabiliriz. : 

( f<o11saıd } : • 
Gençliğin güllerini vaktin· ı 

den evvel koparanlar ömür· i 
!erinde meyva alamazlar. : 

( nmıis ) : 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 



Fransada yeni matbuat kanunu 

Mecliste müstacelen 
kabul edilecektir .. 

Bu kanunun kabulü hükümetin iste
diği gibi sembolik bır jest olacak 

Paris 23 (Ö.R) - Ölen Sa- 1 Marc Dormoi'dir. Zannedıldi-
lengro yerine yeni dahiliye na- Sıine göre dahiliye nazırının 
zırının tayini yarın sabah top- feci ölümü yeni matbuat ka-
lanacak olan nazırlar meclisinde nunu layihasının meclise tev-

diini de tacil edecektir. Bu 
kararlaştırılacaktır. Siyasi ma-

layihanın yarın öğleden sonra, 
hafi! Salengronun cenaze me- Herriot tarafından mebusan 
rasimi yapılırken halefi hakkın· meclisinde Roger Salengro'1Dn 
da tahminlerden çekinmişlerdi. hatırasını taziz için söylenecek 
Şimdi bildirildiğine göre dahi- nutuktan sonra verilmesi mub· 
liye nezaretine geçmesi en zi- temeldir. Bu suretle bu kanun, 
yade kuvvetle muhtemel olan bükümetin istediği gibi, temsili 
ıabsiyet başvekalet müsteşarı bir jest olacaktır. 

Demokrasi havası içinde 

Sulhu korurriak için bir 
şey ihmal edilmiyecek 
Edenin son sözleri bütün şüphe 

ve tereddütleri dağıtmıştır 
Paris, 23 (Ô.R)-"Populaire., 

Komünizme karşı olduğu vesi· 
lesiyle yapılan Japon • Alman • 
Italyan anlaşması için ileri sü
rülen sebepleri esassız buluyor. 
Hakikatte üç devlet demokrasi 
• faşizm tezadını diplomasi sa
haya nakletmek istemişlerdir. 
Bu hadise sulhu tahlükeye dü
şüren bir ayrılığın hakiki ma
hiyetini gösterir. Birbiriyle 
karşılaşan böyle komünizm de
ğil, Demokrasi ile F afizmdir. 
Demokrasi ve Faşizm arasın
da prensib ihtilfaı mevcud
dur • Fakat sulhu doğru
dan doğruya alakadar ede
mezdi. Bu son hadise Av
rupayı birbirine hasım iki ka
rargaha ayırmak istiyen kuv
vetlerin b:r araya toplandığını 

göstermektedir. ,. 
" Homme Laibre ., gazetesi 

Eden'in son beyanatından 
memnundur: lngiliz hariciye 
nazırının sözleri bütün şüphe 
Ve tereddüdlere nihayet ver· 
ıniştir. Fransa, Belçika, bizzat 
tahrik etmedikleri bir taarruzla 
karşılaşırlarsa lngilterenin on· 
lara yardım edeceğini söyliyen 
Eden vaziyeti pel: açık olarak 
göstermiştir. O pek iyi bilir ki 
F tansa ve B elçikanın barba 
girmeleri için bundan başka 

bir teblüke yoktur. Ne Fransa, 1 
ıe Belçika başkasına taarruz 

Eden 
etmeği düşünmezler. Ne Fran-
sızlar, ne Belçikalılar kimse· 
den birşey istemiyorlar. Eğer 

barba sürüklenirlerse bu har· 
ba bir taarruzla mecbur edilmiş 
olacaklardır. 

Bu sebep!e Edenin teminatı 
kat'i bir şekil almaktadır. ln
giltere geçen tecrübelerden 
istifade ed.:rek, korktuğu teh· 
lükeleri karşılamak için kara
rını vermiştir. Bu karar, de
mokrasi havası içinde sulhu 
korumak için hiçbir şeyin ihmal 
edilmiyeceğini gösteriyor . ., 

Beyrutta 
Ateş raatisi 

Beyrut, 23 (A.A) - Havas 
bildiriyor: 

1 Katalonya 
Sahilleri abloka 
ediıtcek midir? 

Trablus Şamda vaziyet hiçbir 
suretle değişmemiştir. Cumar· 
tesidenberi ateş taatisi devam 
etmektedir. 

Beyrut ve, Sayda:la sükun 
hüküm sürmektedir. 

Mu ~·h·~~i'~i'~;i~ 
tadili aleyhine 

- Baştaıa/ı buıncı sa/ıi/ede

lııilletinin, hudutların değişme
sine hiçbir şekilde müsaade 
etnıiyeceğı ve icabında Romen 
hudutlarınıo muhafazası için 
e_n ağır fed~ karlıklara bile giri
şıle_ceği teyid edilmiştir. 

Ünivcr~ite!iler de bir miting 
tertib ederek aynı maksad 
~~kkında söylevler vermişler· 

ır. 

. Bükreş, 23 (Ö.R) - Rador 
kı_ansının bildirdiğine göre ilk 
!{ anunun ilk günü Bükreşte 

0 rnanya birliği bayramı ya• 
~ılacak ve bu bayramda mua
tdeleriu tadili aleyhinde nü-

Londra, 23 (A.A) - Hükü
met Barsdondaki 300 lngiliz 
tebaasının emniyet altına alın

ması için bu şehir general 
konsolosuna talimat vumiştir. 
Elyevm Barselon limanında de
mirli bulunan gemiler lüzumu 
l akdirinde buradaki lngilizlerin 
hareketini temine kafi görül· 
mektedir. 

Londra, 23 ( Ö.R ) - Dün 
Baldvinin riyasr.ti altında top· 
!anan fevkalade nazırlar mec· 
!isi neticesinde hariciye nazırı 
Eden İngilterenin şimciiki halde 
Hendayede bulunmakta olan 
ispanya sefirine yeni talimat 
göndererek asi hükümetin ne 
şartlarla Kata!onya sahilinin 
ablokasını yapmak niyetinde 
olduğu hakkında evvelce iste· 
nilen izahata cevap almak için 
Burgos hükümetiyle yeniden 
temasa gelmesini emretmiştir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
mayişler tertib edilecektir. Bir 
Yugoslav heyeti de bu bay· 
ramda hazır bulunacaktır. ,.._,, 

Yeni idha at 
Hükümetimizin 
hedefine doğru 

hayatı 
atılmış 

•• • 
reJımı 

ucuzlatmak 
bir adımdır 

~anne 3 

Gülsümü 
öldiiren kocası imiş 

lstanbul, 23 ( Yeni Asır) -
iç Erenköyün Kü~ük eBakkal 
köyünde feci bir surette öldü
rülen Gülsümün kocası Malte
peli Seyfiddin tarafından öldü
rüldüğü, evdeki evladlık Fatma 

lstanbul, 23 (Yeni Asır) - Yılbaşından itibaren dış ticaretimizde takib edilecek olan genel nın ifadesiyle anlaşılmıştır. 
idhalat rejimi hakkında bükümetimizin son kararı piyasada büyük sevinç uyandırdı. Seyfıddin yakalanarak Ka-

Kontenjantman rejiminin kaldırılmış buluomasile, bunu istihlaf eden yeni rejimin iki büyük dıköyüne getirilirken kaç-
manası vardır. mışsa da sabah tekrar tev· 

Biri hayatı ucuzlatmağa doğru geniş imlıanların yolu açılmış bulunmasıdır. ikincisi de Mılli kif edilmiştir. Üsküdar müd· 
sanayiimizin bar<ci rekabete koyacak kadar kuvvetli görünmesidir: deiumumisi Seyfiddinı sorguya 

Yeni rejimin tatbiki tarihinden evvel memlekette kontenjantman rejimi altı sene bir buçuk ay çekmiştir. Cinayetin sebebi he· 
devam etmiş olacaktır. nüz meçhuldür. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Barselon \ 
Önünde harp 1 
gemileri toplandı 

Valansiya 22 (A.A) - Hü
kümet bir beyanname neşrede
rek Burgos hükümelinin ltalya 
ve Almanya tarafından tanın· 
masına mukabele etmiştir. 

işbu tebliğde, bu tanımanın 
bu iki memlt>ket tarafından 
asilere yapı'makta olan yardımı 
meydana çıkarmış olduğu be
yan edilmektedir. 

FRANSIZ HARP GEMiLERi 
Paris 22 (A.A) - Bu sal:ah 

ecnebi memlelıetlerde intişar ı 

eden bazı habnlerde, Barse-
londa bu 'unnıakta o!an F raı:sız 
gemilerinin ispanyanın ~.ara 
sularını terketmiş oldukları bi!
d'rilmiş olduS:ııncl.:ın resmi ma· 

1 hafit bu haberlerin yanlış oldu-
ğunu beyan ve bu haber;n den 
sabah Barse'onda bu . ıman Al
batros muhr:bi yer:ne Valmy 
torpifo mu ribının getirilmesin· 
den ve Dup!ei kruvazörünün 
Pa:ma ela Majergue gitmesin· 
den galat olduğunu ilave eyle
mektedir. 

Ayni mabafil Verd ., torp:to 
muhribinin ha!cn A .kantede 
bulunduğunu ve yakında lspan· 
yarın şark sahillerini ta'•ib et· 
mek iizere oradan ayrı acağını 
söylemektedir. 

MAGAZALAR YAGMA 
EDİLDİ 

Perpignan 22 (A.A) - Bar
selondan alınan h:!berlere göre 
oradaki Alman ve ltalyan tacir· 
!erinin dükkanları geııeral 
Franko bükümetinin Almanya 
ve ltalya tarafından tanınmış 
olması sebebiyle yağma edil· 
miştir. 

Mikadonun kardeşi 
BerJine mi gidecek: 

Berfin 22 (A.A)- Salahiyet· 
tar mabafilde Mikadonun kar
deşinin yakında Berlini ziyaret 
edeceği şayiası dolayısiyle şu 

beyanatta bulunmaktadır: 
Mikadonun en küçük kardeşi 

olan prens Cbicbibu ilkbaharda 
lngiltere kralı sekizinci Ed· 
vardın taç g;yme merasiminde 
hazır bulunmak üzere Londra
ya gidecektir. 

Prens Londradan avdetinde 
Avrupi!nın muhtelif payitabtla
rına ve bilhassa Paris, Roma 
ve Berline uğrıyacaktır. 

Şu halde Mikadonun bir kar
deşin;n 1936 kanunuevvelinde 
Berlini ziyaret etmesi mevzuu
bahis değildir. 

Hollanda 
Para anlaşmasına 

girdi 
Labaye 23 (A.A)- Hollanda 

hükümeti Fransa, lngiltere ve 
Amerika birleşik devletlerinin 
para hakkındaki 25 eylül ta· 
rihli beyannamelerine iştirak 
e~mekte olduğunu Paris, Lon· 

Muallimler 
birlikleri 

Türk talebe 
kapatıldı 

ve 
binaları 

lstanbul, 23 (Yeni Asır) - Cumartesi günü gayri kanuni 
şekilde miting yapmağa teşeb!:ıüsden suçlu bulunan ve nezaret 
altına alınan on sekiz talebeden on ikisi tahliye edilmiştir. Altı 

talebe, haklarında tahkikat tekemmül ettirilmek üzere alıkonul
muşlardır. Bunların muhakemelerine hemen başlanacağı tahmin 
ediliyor. 

Yine müsaadesiz mıting tertibine teşebbüs ettiklerinden dolayı 
hükümetçe feshedilen muallimler birliği ile milli Türk talebe 
birliSıi binaları bug;ün zabıtaca kapatılmış, kapıları mühürlen
miştir. 

Karadenizli gençler birliği bir toplantı yapmak istemişlerse de 
polis bu toplantının yapılamıyacağını bildirmiştir. 

Fransa ile lngilterenin ara!arınt 
açmal{ imlr-ını yoktur 

Par;s, 23 (Ö.R) - "Petite Girnnde,. gazetesinin Berlin 
ıruhabirine göre, Edenin, Fransa ve Belçika, eğer bir taarruza 
uğrarlarsı:, lngi terenin yardım edeceği hakkındaki sözleri Ber· 
tinde çok fena tedir yapmıştır. Alman gazeteleri bu nutku tefsir 
l'frı:emek emrini a!mış!arsa da Vılhelmtrasse'ye girebilenler ora· 
daki hlddeti farketmiş!erdir. Çünki Eden bu suretle Almanyayı 

Lo arno paktı meseleslnde vaziyet a!mağa mecbur etmek istiyor. 
Ilu clarlıe, lngiltere ile Fransanın arasını açmak ümidlerini 

bırabmamış olan Alman!arca oldukça hissedi!miştir. Bahususki 
Londra sefiri Ribbentrop tarafından Eden nezdinde yapılan bir 
teşebbüs de neticesiz kalmıştır. Alman sefiri lngilterenin komü
nizm a'.eyhinJeki sefere iştiraki lüzumunu göstermiş, Eden bu 
defa çok sarih ve kat'ibir "bayır!., cevabile mukabelede 
bulunmuştur. 

Avenol M. C. nin gayelerini izah etti 
Londra, 23 (Ö.R) - Oksford ve Cambridge üo:versitelerini 

ziyaret eden Millet'er Cemiyeti umumi selcreteri Avenol söy.e· 
diği bir nutukda demiştir ki: 

- Bazı memleketlerde umumi efkar ne derece kat'iyyet kes
beder ve diğer fikirleri bertaraf ederse, Milletler Cemiyeti gıbi 
beynelmilel teşekküllerin barba yol açabilecek bazı cereyanların 
istıkametini deY,iştirmek için çalışmaları da o derece daha lü
zumlu olur. Değiştirilmesi lazım gelen Milletler Cemiyeti paktı 
değildir. Paktın dayandığı dört ana prensibtir. Bunların arasında 
tatbikatta bir muvazene temin edilmelidir. 

Ba!dvin geçenlerde muasır harbın dehşetini kaydetmiş ve 
Avrupayı kurtarmak için müşterek bir faaliyet zaruretini gös
termişti. Milletler cemiyetinin rolü budur. Karşılıklı itimad, harp 
korkusunun barba dayanmaması için biricik çaredir. 

ltalyan tahte )bahirleri 
Roma, 23 (Ö.R) 626 şar tonluk iki ltalyan denizaltı 

gemisi Taranto'da denize indirilmiştir. 
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Tayyare Sinemasında 
Bu hafta senenin en biiyük filmi 

T ARRAS BULBA 
HARRY BAUR - OANIELLE DARRiEUX • JEAN 

PiERRE • AUMOND ve diğer yüksek Fransız san'at
' karlarının büyük bir kudretle yaşattıkları şaheserler şaheseıi 

Rus dansları • Çigan müziki • Balalayka • Kazak askı 
Kazak kalbi • En kuvvetii bir mevzu 

Ayrıca : Paramunt ( di:nya haberleri ) 
Mi ki ( Renkli ve canlı karikatürler ) 

Seans saatleri: Hngün 3,15 - 5,15 - 7,15 - 9,15 cu· 
martesi, Pazar günleri 1,15 de başlar. 

Seanslardan sonra her semte otobüs, Karşıyakaya vapur 
;of vardır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••• 

GELECEK !HAFTA 
Berfin olimpiyadları. Olimpiyadlarda yapılan bütün mü· 

sabakaların tafsilatı.• 

BARKAROL (Venedik 
dra ve Vaein2tc:ıı_ı~bildirmiı!ir.'-'---

daha üze) ve daha ince bir şaheser 

l Oksijen 
Kazanı patladı 
iki kişi ağır surette 

yaralandılar 
İstanbul, 23 (Yeni Asır) -

Bugün saat birde Yedikulede 
Ahmet ustanın kaynak iınaliit· 
hanesinde oksijen kazanı pat· 
ladı. Makinist Ahmetle mua· 
vini Salabeddin çok ağır surette 
yaralandılar. Diğer üç çırağın 
da yaraları ·ağırdır. Yaralılar 

hastaneye kaldırılmışlardır. in
filakın şiddetinden civardaki 
evlerin camları kırıldı, sıva!arı 
döküldü. 

Adliye hi\dis~ye el koyarak 
tahkil:ata başlamıştır. 

Kaınutayda 

görüşıneler 
Ankara, 23 (A.A) - Kaı.au

tay bugün Refet Canıtezin baş
kanlıiiında toplanarak 1936 
milvazenei ıunumiye kanununa 
bağiı cetvel!erde baı:.ı değişik· 
lıkler yapılması bakl.ındaki la· 
yıhayı müzakere ve kabul ede
rek cuma gi!nü toplanmak üze
re dağı!mıştır. 

Talebe beraat etti 
lstanbul, 23 (Yeni Asır) -

Cumartesi günü bir hadise es
nasında polise hakaret suçile 
tevkif edilen bir talebe, meş· 

hud cürümler kanunu mucib•nce 
derhaı muha'>eme edilmiş ve 
beraat etnııştir. 

Freyl; !'İrketi satın 

alınıyor 

Istanbu', 23 (Yeni Asır) -
Ereğli şirketinin satın alınması 
içiu hükümetle şirket arasın· 
daki görüşmelerde mutabakat 
hiisıl olmuştur. Delegeler va
ziyeti bildirmek üzere Parise 
gitmişlerdir. 

Mareşal Çakmak 
Ankaraya gitti 
Ankara 23 ( Yeni Asır ) -

Bülıreşte toplanan Balkan bü
yük erkanıbarbiyeleri konfe
ransında hazır bulunduktan 
sonra Istanbu!a dônen genel 
kurmay başkanı Mareşal Fevzi 
Çakmak bugün lstanbııldan 
geldi ve merasimle karşılandı, 

Ecnebi tebaalar 
DP, olacak? 

Londra, 23 (A.A) - Earse
lonu terketmekte olan Şili ve 
Peru konsolosları lngiliz baş· 
konsolosuna müracaat ederek 
kendi tebaalarının menafii ile 
de ıneşc;?"ul olmasmı rica et· 
miş!erdir. 

Fakat Büyük Britanya baş· 
konsolosu bükümetinden aldığı 
talimat üzerine iki konsolosun 
bu arzularına muvafık cevap 
vermemiştir. 

Bir eksprt•s kazası 
Paris, 23 (Ô.R)- Prag eks

presi bir kaza geçirdi. Dört 
ölll ve _yedi yarah vardır. _ 

• 
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YA2!1 Aoı 
DünyanJn en mühim meselesi 

Akdeniz bir Italyan 
gölü olabilir mi? 

Sinyor Mussolini'nin tarih ve coğraf
yadaki hataları derindir 

Y-aza.:n: .A:nd.:re 'X'A.~t:>İB"~ 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Eaki Fransız başvekili Andre 
Tardieu Akdeniz meselesi hak
kında dikkate değer bir makale 
yazmıştır. Tardiett şimdi siyaset 
harici bir şahsiyet olduğundan 
yazısı daha ziyade F ra:ısız dip-

Mussolini 
lomasisinin daimi esasları ola
rak kabul edilebilir. Muharrir 
diyor ki: 

Asırlar geçiyor, fakat mese
leler kalıyor. Dünyanın en va
him meselelerinden biri de 
ahiren ltalyamo açtığı Ak
deniz meselesidir. Otuz asır
danberi Akdeniz üç kıt'a
oın ırkları, menfaatleri ve 
medeniyetleri arasında bir te
mas, mübadele, çarpışma ve 
kaynaşma merkezidir. Firavun
lar zamanındanberi bu böyle
dir ve Akdeniz hali Asya, 
Afrika ve Avrupa arasında 

temas merkezidir. lnsı;n fikri
nin payitahtları Akdeniz şehir
leri olmuştur: A.tina, lskende
riye, Roma ve orta çağların 

en büyük şehri olan lstanbul... 
Akdeniz daima dünyanın rubu 
ve fik~i birliği imtiyazını mu· 
hafaza etmiştir. Süveyş kana
lının açılması vaziyeti değiştir

miş Vf" yeni deniz münakaleleri 
ya Türkiye, Yunani~tan, İtaly" 

ve Yugoslavya gibi yeni dev· 
Jetlerin manevi teşkilatına, veya 
ispanya, logiltere, Fransa ve 
ltalya gibi eski yeni müs
temlekecilerio bu sabadaki 
teşebbüslerine yeni bir ehem
miyet vermiştir. Halbuki Mus
solininio Akdenizden bahsetti
ğini duyanlar herşeyi altüst 
edeceğini zennedebilirlerl Fil
hakika son Miliioo nutkuyla 
Mussolini İtalyanın bir ada ol
duJl'uou ve bir adaya aid bü· 
tün imtiyazlı müddeiyatı ileri 
sürebileceğini söyleyerek alp 
dağlarını ilga etmiş ve coğraf
yayı ... altüst eylemiştir!.. Bun
dan sonra da diplomasi aoaoa
larını altlist ederek ltalyanın 

Akdeniz ve Akdeoizin ltalya ol· 
duğ!.lnu iliıo eylemiştir! Diğer 
Milletler için Akdeniz bir geçid 
iken ltalya için bayatın tiı kendisi 
imişi... Bunun için ancak bu 
ıihn 'yet içinde, yani ltalvanın 
Akdenizdeki kıdem hakkı tanı
larak, Roma ve Loodra arasın
da anlaşma olabilirmiş ..• ltalya 
belli ki pek kızgın. Bundan 
hayrete lüzum yok. ltalyanıo 
Milletler cemiyetine, İngiltere 
ve Fransaya karş1 ac1 hislerini 
anlarız. Bu tabiidir ... ,, 

Tardieu logiltereye karşı 
kızgınlık sebebi olarak lngil
tere kralının Adriyatik deni
zini, Yunanistan ve Türkiyeyi 
ziyaret ettiği halde ltalyaya ayak 
basmamasını ve Fraosaya karşı 
da zecri tedbirltr meselesini 
gösteriyor ve diyor ki : 

"ltalyaoın bu vaziyetini haklı 
göremem .. logiltere ve İtalya 
iki büyük tarihi devlettir ki 
daima haklı çıkmışlardır.Birin
cisi siyasetinin eğilmez devam
lılığile, ikincisi de milletinin 
apansız uyanışile, bir kimse 
logiltereden ve imparatorluk
tan bahsederken yapacağı en 
büyük bata A.kdenixin onun 
için sadece bir geçid olduğunu 
ve Avrupada hakiki adanın 
ltalya o!duğunu söylemektir. 

lngiltere iki asırdanberi Ak
denızde tefevvuk sahibidir ve 
bundan feragat edeceği saatin 
geldiğini zannetmem. 

Fakat Mu•solininin Akde· 
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lngillzceden çeviren: ZIYA NEBi 
Birkaç dakika içinde, bUtUn Şlkago pollst taall)e:te 

geçerek, Morg sokağını kuşattı .. 

ve kimsesiz kalacaktın .. Fakat 
artık herşeyi göze almış
tım . . Ayaklarım sanki beni 
o tarafa doji'ru çe~ iyor ve 
içimden bir ses : "Hoyer bura• 
dadır .. Onu ancak sen kurtara· 
bilirsin .. ,, Diyordu. Göılerim 
karardı, kalbim heyecanla at· 
mı>ğa ba~ladı. Merd;venlere 
doğru ilerledim; Biraz evvel iki 
adamın yaptığı gibi evvela çiz
gilere bastım; kapak açılarak 
düğmeler meydana çıktı. Korka 
korka elimi götürdüm ve hiçbir 
hata yapmadan gördüğümü 
tekrarladım. .Ses 2'eldi: 

- Parola? 
I~te bunu hiç düşünmemiş

tim. Birk3ç san:ye tereddüt 
devresi geçirdim ve sonra bir· 
denbire kendimi toplıyarak ce· 
vap verdim: 

- Yedi iks kırk üçl. 
Kapı açıldı derhal içeri gir

dim .. ,, 
Robert, en heyecanlı yerinde 

Hardi'nin sözünü kesti: 
- Aradan uzun zaman geç· 

mesine rağmen, en ufak tefer
ruatına kadar bütün her şeyi 
hatırlayışın cidden bir harika
dır •• 

Sağlara cevap veriyorlar 

''Başımıza bir bela 
gelirse hunu 

siz istemiş olacaksınız.,, 
Bir Rus - Atman ittifakı hakkında bir Fransız 

gazetesinin şayanı dikkat bir yazısı 

Fransız Radikallerinin fikir
lerini yayan "Oeuvre,, gazetesi 
sağ cenahtan "Echo de Paris,, 
başmubarririne cevap veriyor: 

De Kerillis endişededir. 
" Umumi kanaat, diyor, şu

rlur ki: Eğer Rusyada Stalio 
şimdiki güçlükleri yenemezse 
rejim ordunun kumandanı Vo
roşilofun nüfuzu altına düşe
cektir. Halbuki •.. ,, 

Fakat burada aynen nakle
delim: 

" ... Halbuki Voroşilof Almıtn· 
ya ile mukarenet taraftarları 
grubuna mensub imiş ve ayni 
suretle Bismark prensibine, 
yani Alman - Rus mukarene
tine taraftar olan bazı Alman 
generallerile gizli münasebet· 
leri varını,. 

"Başımıza asılı o!an bu 
tehlükeyi düşünelim. 18 nci 
asırda Lehistanın zararına, 

sonra Napolyonun zararına 
yapılan Alman - Rus ittifakı 
Fransayı daima en acıklı as
keri ve s yasi hezimetlere 
sürüklemiştir.,, 

De Kerillis belki hayalleri 
hakikat farzetmiyor ama, her 
halde birçok Fransızlar gibi 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
nizde F ransanın mevkii hak-
kındaki fikri daha yanlıştır. 
F ransanın asırlarca bu denizde 
oynadığı rolü unutmaktadır. 
Haçlı seferleri, ispanya, Sicilya, 
Napoli, Yunanistan, lstanbul 
ve Filistinde tesis edilen 
Fransız krallıklarını unuttuğu 

gibi garbi Akdenizde Fransa
nın muasır füluhatını ve Afri
kadaki enfes Fransız impara
torluğunu da unutmaktadır. 

Psikolojik bakımdan da mu
hakeme biraz daha az yanlış 
değildir. Fransa için ölüm teh· 
li.ikesi Ren boyunda, lngiltere 
ıçın Cebelüttarık ile Süveyş 

arasında ise de ne Fransa 
Ren için Ingiliz yardımından, 

ne de lngiltere Cebelüttarık, 
Süveyş hattı için Fransız yar
dımından müstağni kalabilir. 
Mussolininio 1936 senesinde 
yaptığı gibi Akdenizio vaktile 
bir Roma denizi olduğunu ha· 
tırlatmak devirleri ve vaziyet· 
leri birbirine karıştırmaktır. 
AkdPniz Romalı idi, zira Roma 
Okyanus'tao Kafkııs'a ve Sına
dan Fas'a kadar onun sahil
lerine hakimdi. Bugünkü 
ltalya ile böyle bir va:ıiyet 

yoktur. ,, 
Andre Tardleu 

Bunda hayret edilecek 
bir şey yok .• Bu vak'alar, dai
ma mücadele içinde geçen ha
yatımın en mühim safhaları

dır. Sonra, her ihtimale karşı 
birgün lazım olur ümidiyle, 
Morgao çetesinin elde edebil· 
diğim bütün esrarını bir deftere 
kaydetmeği de unutmadım •• 

Robert tekrar ve heyecanla 
sordu: 

- Peki.. Babam ne oldu?. 
Onu görebildin mi ? Ouu kur
tarabildin mi ? 

Hardinin gözleri tekrar ya
şarmıştı. Yavaş bir sesle: 

- Hep anlatacağım, dedi .• 
Biraz sabırlı ol.. 
Karşıma üç tane uzun kori

dor çıktı. Duvarlarda kırmızı 

elektrikler yanıyordu. Üç ko· 
ridordao hangisine sapacağımı 
şaşırdım .. İcimde büyük bir kor· 
ku vardı .. Burada heran ölümle 
karşı karşıya bulunuyorum de· 
mekti.. Her ne olursa olsun; 
sağ tarafa saptım ve yürümeğe 
Laşladım.. Koridorun iki tara-

insanları hadiseler yerine geçiri
yor. 

Dış siyaset sahnesinde kal
mak lizımgelirse inkar edile
mez ki bu saatte Stalio Millet· 
!er cemiyetine yanaşmış olan 
Rusyayı, Fransız-Rus anlaşma

sını, Rus-Çekoslovak anlaşma· 
sını, Rusyanın kollektif emniyet 
sistemiyle himayesini temsil 
etmektedir. 
Eğer bu sistem tesirsiz çıkarsa 

Rusya başka zımanlar araya
cak ve zaruri olarak bu yeni 
tertibatın idaresini de Stalindeo 
başka bir adam üzerine ala
caktır. 

Sovyet Rusyanın vaziyeti 
nedir? 

Bir Asya devleti olduğu için 
büyük Okyanus işlerini - biz de 
Asya devleti olduğumuz halde -
bizim göstermediğimiz bir dik
katle takib ediyor. Uzak 
şarkta harp halinde Rusyaoın 
asıl endişesi garb cebhesinde 
- Avrupa cebbesinde - tehdide 
düşmemektir • Bunun için iki 
çare vardır: 

Ya Almanyadan çok sıkı bir 
ekonomik işbirliği mukabilin· 
de kat'ı teminat elde etmek; 

Yahut Almanya ihtilafa ka· 
rışacak olursa karşılıklı yar· 
dım paktlarının tatbikı saye
sinde bu müdahalenin "tesirsiz,, 
bırakılacağı kanaatini bulmak. 

Bunun içindir ki Rusya 
Cenevre paktları sistemine 
girmiş ve tabii olarak, 
aradığı himaye mukabilinde, 
Fransa herhangi .bir vesile ile 
Almanyamn taarruzuna uğrar
sa, karşılıklı olarak Rusyanın 
yardımına güvenebileceğini ka
bul eylemiştir. 

Sulhu korumak için bu teş
kilattan feragat mi ediliyor? 

llkönce taraftar oldukları 
Fransız Sovyet paktını şimdi 
yıkmağa çalışan De Kerillis ve 
dostlarını dinliyecek olsak, 
bundan feragat edeceğiz. 

Fakat bunlar biran bile şüphe 
etmesinler ki bu pakt hüküm
süz kalırsa Rusya muhtaç ol
duğu emniyeti bulmak için Al
manya tarafına dönecektir. Bazı 
tavizler bahasına da olsa ( ve 
taviz kelimesine burada vazi
yete uyan tam manasını veri
yoruz) ... 

O vakıt, harici siyasette -bir 
şişeye kapanmış yaban arısı 

gibi uğuldadıktan sonra - bir 
A'man - Rus ittifakının tehlü· 
kelerini hatırlamak için iş iş
ten geçmiş olacaktır .. 

J.P. 
(Qeuvıt) 

fında da bir çok kapılar vardı, 
Bir tanesinin anahtar deliğin
den içeriye baktım. Mükellef 
bir oda.. Kendimi adeta bir 
sarayda zannettim. Kıyafetle
rinden çok kibar oldukları 
belli olan bir çok erkek ve ka
dın... Kimisi kiiğıd, kimisi 
bilardo oynuyor.. Bir kısmı da 
koltuklara gömülmüş konu
şuyorlar .• Tam karşıda büyük 
bir salon var.. Güzel bir hava 
çalıyor .• Kendi kendime düşü
nüyorum.. Acaba Len yanlış 

bir yere mi girmiştim .. Fakat 
buna imkan var mı?. Öyle ise 
biraz evvel tesadüf ettiğim iki 
adam kimdi? Kapının böyle 
esrarengiz bir surette açılma
sının sebebi ne olabilirdi? 

Hiç ses çıkarmamağa çalışa
rak, ilerlemeğe başladım .. Du
varlarda ok işaretleri vardı ve 
altlarında, bodrum kata gider, 
yazılıydı .• Onları takib ede ede 
dar bir geçide geldim. Geçid taş 
merdivenlerle nihayetleniyordu. 
Buradan aşaiı inince karşıma 

Fuat paşa, nüktedanlığı ile 
maruftu. Onun nükteleri bir 
çok ecnebi dillerine, adeta 
Nasraddin hocanın fıkraları gibi 
geçmişi tir. 

Fuat Paşa Şeyhulislam Sa
deddin efendiyi hiç sevmezdi. 
Araları açıktı. Birgüo Sultan 
Aziz Fuat Paşaya, bir söz 
arasında: 

- Paşa sen Şeybulislim 
efendiyi sevmezsin değil mi? 
Diye sorar. Fuat Paşa da bu 
mevsimsiz suale: 

- Neden sevmiyeyim, iki
miz de devlet adamıyız. 

Der, fakat Sultan Aziz. 
- Hayır bayır ! Ben bilirim 

aranız iyi değil, sen onu sev
mezsın. 

Dıye ısrar edince, Fuat Pa
şa dayanamaz: 

- A efendim Şeybulisliımı 

sevib de bağrıma basacak 
değilim ya 1 

Cevabını fırlatır ..• Abdülaziz 
de huna bir hayli güler. 

•*• 
Birgün Mustafa Fadıl Paşa 

Fuat Paşanın şahsiyeti ve ic
raatı ve düşünceleri hakkında 

birçok kötü sözler söyler ve 
şikayet eder. Abdülaziz de 
bunu olduğu gibi Fust Paşaya 
anlatır. Mustafa Fadıl paşanın 
da bir gözü kördü, F 11at paşa 
gayet tabii bir tavırla : 

- Bu sözlere şaşmıyorum .• 
Allah insanlara iki göz ver-

miştir. Birisi iyiliği görür, birisi 
kötülüğü .. Paşanın iyilik gören 
gözü kapandıj!'ı için fena 1ıktıın 
başka birşey göremez. Onu bu 
noktada mazur görmeli de
miştir. 

* • • Abdülizizio Pııris ıiyaretio· 
de üçüncü Napolyon Fuat pa• 
şanın da bulunduğu bir sofrada; 
o sıralarda karışmağa başlıyan 
Girid adası hakkında padişahla 
görüşürken : 

- Bu ada size bir dert ol· 
du, bir müşterisini bulup sat· 
sanız iyi olmaz mı ? · 

Demiş... Fuat paşa derhal 
atılarak : 

- Çok güzel düşündünüı 
Majeste, cevabını vermiştir. 

Kral: 
- Kaça satarsınız? Definceı 
Fuat paşa: 

- Aldığımız fiate satarı:ıl 
Cevabını vermiş ve 25 sena 

harpla alınan bir adayı harpsıı 
terk etmemek imkansızlığını 

anlatmıştır. 
* . .. 

Çar Nikola Fuat paşa ile 
bir mubaveresiode: 

- Hazreti Muhammed göğe 
hangi merdivenle çıktı acaba? 

Diye sormuş... Fuat paşa; 
- [lsa] mn kullandığı mer· 

divenle ... 
Demiş. 
Fuat paşanın bunlara ben· 

zer pek çok fıkraları vardır. 
Nakleden 

'TC>~i::c.,.. 

Sovyet mahkemesi kararını veı-di 
- Baştatafı 1 ıncı say/ada -

yanın infialini bildirmek üzere 
Sovyet hariciye komiserliği 

nezdinde hır teşebbüs yap
mıştır. 

Bu hadise dolayısile Alman
yanın Sovyetlerle diplomasi 

münasebetini keseceği ve hatta 
kestiği hakkında bazı rivayet

ler çıkmış ve bir çok devletler 
hariciye nezaretlerinde derin 
bir heyecan uyandırmıştı. Te
şekkür olunur ki öğleden sonra 
Berlinden gelen şu telgraf bu 
endişeleri dağıtmıştır. 

"Rusya ile diplomasi müna
sebttlerinin kesildiği haberi 
kat'i olarak tekzib edilir.,, 

F raosız mahafili hadise kar
şısında soğukkanlılığı muha
faza etmek ve yanlış haberlere 
inanarak asabiyete düşmemek 
lüzumunu kaydediyorlar. 

Roma, 23 (Ö.R) - Rusya
da keşfedilen komünist aleyh
darı suikasd suçlularından 11 
Almanın idama mahküm edil
mesi Berlinde büyük bir he· 

bir kapı çıktı. Demir parmak
lıklı ufak pençeresindeo dışarı 
hafif bir ışık sızıyordu. 
Pençereye yaklaşarak, içeri 
baktım. Hertarafı taş bir oda .• 
Tavanda kör bir elektrik lam· 
bası yanıyor •• Bir adam, köşe• 
de duran demir karyolanın 

üstüne oturmuş, başını avuç
ları içine almış, hareketsiz ve 
sanki hiç nefes almadan du
ruyor .. Dikkatle ve gözlerime 
inanamıyarak baktım. Bu adam 
Boyer'di .• 

Yavaşça; 
- Boyerl .• 
Diye seslendim. Başını pen· 

çereye doğru çevirdi.. Belki 
bir dakika biç kıpırdamadan, 
yorgun gözlerile beni süzdü .• 
Ah.. O ne kadar değişmişti .• 
Saçları ağarmış, omuzları çök
müş ve gözlerinin eski, ateş 
saçan kuvveti kalmamıştı •• 

Elektriğin sönük ziyası ve 
parmaklıkların yüzüme çarpan 
gölgesi, benim içeriden farke
dilmemi güçleştiriyordu. Tekrar 

yecao uyandırmıştır. Almaıı 

gazeteler; " Moskova' daki katil 
adillerin kanlı blançolarına yeni 
bir fasıl ilave ettikleri ve Mos• 
kovan:o Rusyadaki Almanlara 

me:r.alim yaptığını ,, iddia ede· 
rei iuı11u ilave ediyorlar: Al· 
man !lefirioio Moskovadakl 
protestosu alelade bir teşeb· 
büs olmayıp bütün Alman mil· 

!etinin infialine tercüman ol· 
muştur. Bu idam hükmü biı 
rezalettir ve adalet tarihinde 
misali yoktur. Sovyet Rusyanıo 
ekonomik siyasasındaki kusur· 
!ardan başkaları mes'ul tutul· 
mak isteniyor. ,, 

Alman gazeteleri Moskova· 
daki diplomasi mahafilin'n Al• 

•• 
maoların idama mabkümiyetıP-' 
çok fena karşıladıklarını yazı· 

yorlar. Diğer bir habere göre 
Rusyanıo siyasi polisi olaO 
Gepeu memlekette bulunan 
Almanların bir listesini hazır· 
lamağa memur edilmiştir. Bir 
ihtilat halinde bunlar hudul 
haricine çıkarılacaklardır. 

o 

seslendim: 
- Boyer ..• 
Kalkb kapıya doğru ilerledi·· 

Beni tanıyınca, adeta dond11 

kaldı .. Bu bir rüya miydi .. Göt' 
!erine inaoamıyarak, parına"" 
lıklardan dışarı elini uzattı·• 
O vakıt bendeki sevinci gör' 
meliydin .. Y ıllardao sonra oıııı 
tekrar kavuşmuştum .. Ve o bil" 
yatta idi •• ilk sorduğu şey seli 
oldun: 

- Oğlum Robert yaşıyor 
mu? Onun da başına bir f elfı' 
ket geldi mi?. Karım Loreta··· 

Elleri titriyor ve büyük bir 
güçlükle görüşebiliyordu.. Sö' 
zünü tamamlıyamadao sustıı·· 

.. ~· J)" 
Ona annen Loretanın öldüg" 
den bahsetmedim; ikioiıiıı de 

·oıa hayatta o!duğunu ve daı. 
onu düşündüi!ünüzü söyled:.ııı: 
Gözleri yaşardı ve tekrar gııÇ 
lükle konuşabildi: 

0 
- Ah bir kerecik oJsıl 

evladım Robert'i görebilse)'" 
dim 1 dedi •• 

- Rifmedi -
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Franko ordusu artık stoper etmiş .. 
ispanya hükümetine aid Cervantes kruvazörüne l 
torpil savuran muhribin sahibi yok mu acaba? 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~-.. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
Asilerin destroyeri yoktur. ltalya ve Almanya böyle bir hadise ile alakadar 

olmadıklarını bildiriyorlar. Mevhum muhrib kime aiddir? 
ıuaau111u11111uuuu111uuw1111111nıuıH11111atmı1111ıın11nıuınnını1111111n111n11111uıaııu1111n ..... nı-.eı111nı11wwwı 

Paris, 23 (Ö.R) - ispanya 
hakkında bu akşam bir tek 
haber gelmiştir. Bu da öğleyin 
Madrid müdafaa komitesi ta· 
rafından neşredilen şu tebliğdir: 

Madrid cebhesinde askeri 
hareketler havanın bozukluğu 

sebebile güçlükle karşt.laşarak 

devam etmektedir. Son yirmi 
dört saatte vaıiyette hiçbir 
değişiklik olmamışhr. Yalnız 

Carabanchel mıntakasında Lej· 
yon Etranjer tarafından teşeb· 
büs edilen mütekabil bir hü· 
cum cumhuriyetçiler tarafın

dan püskürtülmüştür. Düşman 
kaçmış ve Alman mamulatın

dan ikiyüz silah bırakmışhr. 
Asilerin bıraktıkları evlerde 
taharriyat yapılmıştır. 

Asi tayyarelerinden biri sis· 
ten istifade ederek Madridi 
bombardıman etmiştir. 

Bu tebliğden anlaşıldığı üze
re Madrid cebhesinde vaziyet 
değişmemiştir. Yani l\f adridin 
muzaffer mukavemeti devam 
etmektedir. 

SON HADIS:E 
Paris, 23 (Ô.R) - ispanya 

işlerinde bugün dikkat, Madrid 
muharebelerinden ziyade Kar· 
tajen limanı mcdhalinde çıkan 
hadiseye dikilmiş bulunuyor. 
G~len haberlere göre bir tah· 
teJbahir hükümet kruvazörle: 
rinden birine hücum etmiştir. 
Madrid hükümetinin tahminine 
göre bu hücum bir ecnebi tah· 
telbahiri tarafından yapılmıştır. 
Bu hususta bahriye ve hava 
nezaretinin neşrettiği tebliğ 
şudur: 

Bu sabah saat 9 da Kartajen 
limanında bir tahtelbahir "Cer-
vantes,, kruvazörüne hücum 
etmiş ve bir torpil atarak ha-
sara uğratmıştır. Diğer bir tah
telbahir Mendes kruvazörüne 
hücum etmişse de isabet etti
rememiştir. Bu tahtelbahirlerin 
ecnebi bir filoya mensub ol
dukları zannediliyor. Zira asi· 
lerin elinde lspanyol filosuna 
mensub hiçbir tahtelbahir 
yoktur. 

Bu haber hemen beynelmilel 

Yazan : Tok Dil 

Dedi. Katırcı, Haydaroğlu
nun kolunu demirden bir ke
lepçeye sokmuş gibi tutarak 
zorla merdivenlerden indirdi ve 
ses vermedi, fakat Haydaroğlu 
bu aeısizlik arasanda kulakına 
kaçan inilti halinde ağlamaları 
duymuştu. içeriden ve derin· 
den gelen matemli yaslar vardı. 
Onlar inerken Çaylakça Hasan 
da karıılarına geldi ve fakat 
Katırcının, Haydaroğlunu ko
lundan tutarak seıtsiıce, meJil 
dolu gözünü yere indirmiş bir 
halde aşağı doğru geldiklerini 
srörünce, sanki herşeyi anlamıs 

umu=ni efkarda derin bir he· 
yecan uyandırmıştır. Zira bir 
ecnebi harp gemisinin asilere 
iltihak ederek hükümete aid 
bir kruvazöre hücum ettiği 
tahakkuk ederse bu hadisenin 
çok vahim neticesi olacaktsr. 
Bununla beraber diploırasi 

mabafili şimdili'ı bir hüküm 
yürütmekten çekiniyorlar. Şim
dilik Roma ve Berlin hükümet-
leri derhal n~şrettikleri tebliğ· 
lerle kendilerine aid harp ge· 
milerinio bu İşe karışmış olması 
ihtimalini tekzib etmişlerdir. 

Gelen telgraflar şunlardır: 
Romadan:- Kartajen limanı 

medhalinde bir hükümet kru· 
vazörüne karşı yapılan hücuma 
bir ltalyan tabtelbahirinin işti
raki haberi kat'i olarak tekzib 
ediliyor. 

Londradan:- Almanya sefiri 
von Ribbentrop Akdenizde biç 
bir Alman tahtelbab\rinin bu-
lunmadığını bildirmiştir. 

LONDRANlN HABERLERi 
Londradan gelen bir telgraf 

hadiseyi teyid etmektedir. O 
da şudur: 

Amiralhğa ispanya sahiJle
rinde bulunan lngiliz destro· 
yerlerinden birinin kumanda
mndan gelen bir telgrafa göre, 
b:ı destroyer Kartajen açıkla-
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gibi, ~tindeki kar çuvalım bı
rakıp durakaldı. 

Katırcı ona melallı gözüyle 
bakıp yavaşça başını salladı 
ve: 

- Çaylakçı, bizi dereye 
doğru bir mesireliğe götür, aza~ 
cık gönlümü7: açılsın, basta ile 
uğraşıyorlar, genç kardeşimi 
üzmeyin! Gelen karlart alsınlar, 
içeri götürsünler, dedi amma, 
yukarıdan bir kapının açıldığı 
ve bir genç kız sesinin, hmç
kmklı bir feryatla: 

- Ben nerelere gideyim, 
abam öldü, ben nerelere ~ide-

/spam·ol demzaltı gemıleH 

rıncla bulunmakta iken sabah 
saat 9 da Mibel Cervante kru-
vazörüode şiddetıi bir infilak 

olduğunu görmüştür. Kruvazör 
hemen alabanda eğilmiş, sonra 
romorkörJer tarafından limanın 
içine çekilmiştir. 

Görülüyor ki birbirine zıt 

haberler karşısında bulunuyo· 
ruz: Ispanyol hükümeti hücu· 

mun bir ecnebi tahtelbahir ta· 
rafından yapıldığını bildiriyor. 
lngiliz destroyeri kumandanının 

1aporu da kruvazöre isabet 
vaki olduğunu teyid etmekle 

beraber bunun mahiyetini tas
rih etmiyor. Asilerin elinde hiç 

bir tahtelbahir bulunmadığma 
ve alakadar olan iki hükümet, 
yani Almanya ve ltalya kendi 
tahtelbahirlerinin bu işe karış· 
madıklarını bildirdiklerine göre 
hücumun bir heyula tahtelba
hiri tarafından yapı!dığmı far- • 
zetmek lazımgelir ! Meğer ki 
General Franko son zamanda 
bazı t ahtelbahirler ele geçir· 
miş olsun. Fakat şu halde 
asilere bu tahtelbahirleri veren 
hükümet ispanyada her iki 
tarafa da harp malzemesinin 
satılmasını menden ademi mü
dahale anlaşmasını bozmuş 

olur. Halbuki gerek Berlin, 
gerek Roma ademi müdahale 
taahhüdlerinden sıyrılmağa asla 
niyetleri olmadığını temin et
mektedirler. Londradan gelen 
şu telgraf da bunu teyid et· 
mektedir: 

Almanya sefiri Von Ribben· 
trop başvekil Baldvini ziyaret 
ederek üç çeyrek saat kadar 
görüşmüş ve bitarafhk vaıiye· 
tini değiştirmeğe Alman hükü
metinin lrnt'iyyen niyeti olma
dığım ve Alman delegelerinin 
ademi müdahale komitesi me
saisine iştirake devam ede
ceklerini bildirmiştir. 

Vaziyet mübbem bir şekilde
dir. Bu şerait içinde Fransa ve 
lngilterenin ademi müdahale ta
ahhüdlerine sadık kalarak sulhu 
muhafaza için elele yürümeleri 
kuvvetli bir teminat sayılıyor. 
Son dakikada Londradan gelen 
bir telgraf bunu teyid etmek· 
tedir. Buna göre, Avam kama· 
rasmda söylemekte olduğu yeni 
bir nutukta, har;ciye nazarı 
Eden ispanya işlerinin beynel
milel bir ihtilafa sebep olma· 
ması için Fransa ve İngiltere
nin sulh lehindel:i iş beraber· 
fiğinin en kıymetli bir unsur 
olduğunu söylemiştir. 

Paris, 23 (Ô.R) - "Depcche 

Ayşe, enıştesıoin bağrıoa 

kendini salıvererek : 
- Öldü, öldü, demindenberi 

ölüsünü bekliyoruz, dayanamı
yorum. 

Diye hıçkırıklara boğuldu. 
' Haydaroğlu, kızı olduğu gibi 

bıra kıb, silkerek içeri daldı. 

yim, onsuz nasıl kalayım? Beni 
de öldürün? 

Çığhğı ortaya yayılınca Hay· 
daroğlu, Katarcıyı kolundan 
silkti ve bağırdı: 

- Ne? Nt:? Bingül öldü mü? 
Birdenbire Katırcıya itip 

merdiveni yıkarak bir kuqun 
gibi yukan atıldı. Saçlarım 

yolan baldızının yerlerde yu · 
varlanarak haykırışına taham· 
mül edip, kolundan tuttu, kal
dırdı, gözlerinin içine bakıp: 

- Doğru söyle ! kı:: ! aban 
öldü mü? 

Yatağın başucunda beş on 
kadıo toplanmış, içlerinden 
yaşhca birisi elinde Kuran Ya
sin suresini okuyordu. Kızın 
anası yatağa kapanmış, vücudu 
sarsıla sarsıla ağlıyor, mütema
diyen: 

- Gül gibi kızıml Gül gibi 
kızım! Beni bıraktın da neden 
uçtun, ben ne-relerde kalay•m, 
nerelere gideyim? Sen nerelere 
gidiyorsun? 

F eryadiyle mütemadiyen söy
leniyor, hıçkırıyordu. Yatakta 
yatan "Bingül.,üo yüzüne yor-
ganını çekmişler, baş ucuna da 
etrafı örmeli bir yazma ser
mişlerdi. 

Haydaroğlu atıldı, yorganı 
çekti ve ayakta dondu kaldı: 

s Sahlfa 

ildek· ce a.zea ay 
Son derece heyecanlı olmuştur Pa
riste muazzam nümayi~ler yapı!dı 

Blumun nutkunu yUzblnlerce kişi dlnledl 
Laille, 23 ( Ö.R ) - Bazı 1 betli bir saygı gösterilmiştir. 

sağcenah gazetelerinin şiddetli Nicede 20,000 işçi cumburi-
hücum ve ithamlarından mü· yet abidesine gitmişlerdir. 
teessir olarak burada intihar Monlpellierde alay halinde top-
eden Dahiliye Nazın ve Bele· lanan işçiler Jean jauresin bey-
diye Reisi Roger Salengro'nun keline kırmızı karanfillerden 
cenaze alayı son derece hey· yapılmış çelenk koymuşlardır. 

betli olmuştur. Fransamn her- Bunu müteakıb enternasyonal 
tarafından gelen 500 bin işçi marşı söylenmiştir. Bordeaukde 
bu merasime iştirak etmişler- sosyalist hatipler nutuklar söy· 
dir. Cenaze kaldmlmazdan lemişlerdir. 

evel Başvekil Leon Blum be- Paris, 23 (Ö.R) - Gazete· 
lediye binasında büyük bir nu- ler Lille cenaze merasımım 
tuk söylemiştir. Bu nutuk uzun uzadıya tasvir ediyorlar. 
Paris'te ve 40 dan fazla "Republik., gazetesi diyor ki: 
şehrin büyük meydanlarında Bu merasimde bulunanların sa-
toplanan yüzbinlerce nümayişçi 
tarafından dinlenmiştir. Blum 
demiştir ki: "Snlengro kalpsiz 
ve afçak gazete neşriyatma 
kurban gitmiştir. Bu ~ibi neş· 
r iyat ımkanma artık nihayet 
vermek lazım gelir ... 

Pariste nümayişçiler Bastil!e 
meydanından Nation meyda
nına kadar büyük bir geçit 
resmi yapmışlardır. Saat 14,30-
dan 19,30 a kadar 100000 ışçi 
geçmişlerdir. Bunların eHerinde 
siyah tüllere sarılmış kızıl bay
raklar vardı. Fransanın diğer 
şehirlerinde ~e Salengronun 
hatırasına ayoi derecede hey-

yısını bu!malc imkansızdir.LiUe
de buna benzer bir kalabalık 
hiçbir zaman görülmemişti, 

Leon Blum ne lazımsa söyle
miştir. Onun tesirini güçlükle 
zabtederek söylediği tözlere 
ilave edilecek birşey yoktur. 
Bu vekarh nümayiş Salengroya 
son bir saygl olmuştur. 

"Ordre,, gazetesi matbuat 
suçlarım Jüribin salahiyeti ha· 
ricine alaraK ceza mahkeme
lerine devretmek kararını tas
vib ed:yor: ''Jüri lıararına da
yanan cdalet ihtiraslı ve siyasi 
bir hiiliümdür. Mücadeleleri 
yahşhracak yerde tahrik eder.,. 

Sul • • 
çın Anıerika konferansı 

nutuklar verildi dün açıldı, 
Buenos Ayres, 23 (Ö.R) - Sulh için Amerika halk konferansı 

bugün sekiz memleket mümessillerinin iştirakile celsesini açmış· 

tır. Arjantin Birleşik Amerika ve Şili delegeleri nutuklar söy· 

lemişlerdir. Brezilya hariciye nazırı bir telgraf çekerek Brezil· 
yanın da konferansa iştirakini bildirmiş ve halk konferansında 
verilecek kararları Buenos Ayres'de toplanmış olan Pan Amerika 
sulh konferanslDa tebliğ edeceğini vndeylemiştir. Uruguvay, 
Meksika, Venezüella, Peru ve Birleşik Amerika mümessilleri de 
bu kongreye iştiraklerini bildiren telgraflar göndermişJerdil".. 

ltalya memnun değilmiş 
Paris 23 ( Ö.R ) - u Marseilles - Matin " gazetesi Eedenin 

nutkundan Almanya kadar lta\yanm da müteessir olduğunu 
yazıyor. Zira ispanyada asilerin zaferini istemeğe ltalya da 
Almanya kadar mecburdur. Bunun ekonomik oldu~u kadar 
askeri Nebepleri vardır. Çünkü İtalya Balear adalannda, Tan
cede ve lspanyol Fasmda ken disine askeri menfaatler lemin 
etmiştir. Berlin ve Roma hükümelleri tasdik kararım ver
mek için Frankonun her ikisine yaptığı va.adları hesaba kat· 
mışlardır. Böylece gayelerinin garbi Akdeniz statokusunu 
bozmak olduğu anlaşılıyor. Fransa Akdenizde ve şimali 
Afrikadaki menfaatleri sebebile buna ~alrnyd kalamaz. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
de Toulouse,, gazetesi yazıyor: olur. Frankonun emri altındaki 
Bütün haberler General Fran- aylıklı Afrika askerleri artık 
konun Madrid önünde stoper yorulmuşlar mıdır? Herhalde 
ettiğini göstermektedir. Kış kış kıyametle askerlerile bir 
girerken asi generalın karşı- netice almak ümidini kaybe-
laştığı bu mecburi tevakkuf den general Frankonun şimdi 
hareketlerin inkişafı üzerinde Barselon etrafmda çıkarabile· 
mühim tesir yapabilecek mahi- ceği beynelmilel bir hadiseye 
yettedir. Madrid }aylasında ümid bağladığı tahmin edil· 
luş son derece şiddetli mektedir. 

Sevgili karısını, bir günlük 
::>evgisiyle kala kaldığı karısını 
iilü halinde seyretti. "Bingül,,ün 
hastalığındaki ateş gibi yanan 
çehresi solmuş, çenesine başın
dan aşağı bir yazma sarmış
lar, dudakları ~ararmış, göz· 
leri açık ve kirpikleri top top 
toplanmış, gözlerini çerçeve· 
lendirmişti. O, gözlt>rde şimdi 
harard yoktu. Yapma gözler 
gibi soluk ve sönüktü. 

Haydaroğlu olduğu yere diz 
çöktü, yorganı açıp karısına 
sarıldı, yüzünü yüzüne vererek, 
coşkun, fakat sessiz bir ağlama 
ile doya doya ağladı, ağladı, 

doyamadığı karcsınm soğuk 
vücudunu doyacakm1ş gibi öp-

tü, öptü, öptü. Bu manzaraya 
oradakiler dayanamadılar, hep
si de gözyaşlarına yol verdiler. 

. . . . . . 
Ertesi gunu ; hazırlanan 

ölüyü bir tabuta koydular, sa
bah ezanları okunduktan ni-
ce sonra tabutun 

. güzel seccadeler 
üstüne 

örttüler, 

kırmızı bir kumaş sardılar, ta• 
butun baş üstüne kızın geliı: 
olduğu günü başıoa aldığı işle· 
meli örtüyü sardılar, üstüne 
telli bir yazrr.a l; oydular. 

Efeler, "Bingül., ün tabutunu 

adeta kimSC)C taş,tmadan 
omuzlarında taşıyarak köyün 

mezarına götürdüler. "Bingül,. 
kocasının kucağ10a verildi ve 

Haydaroğlu; açılan mezara inip 

kendi kucağına verilen karısmı 
toprakJara terketti. Kefenin 

üstünden onu bir daha öpüp, 

üzeriue ki.irek kürek toprak· 

lar abhrken, köy hoca'lmuı 
yamk bir seslr. okuduğu koram, 

mezarm kenarında bir ağaç 
dibine ahlarak dinlemek için 

fırladı, çıktı, ağacın dibinde 
yüzünü ağaca verip kendini 

tutamadı. Mezarın üstüne mev· 
simin çiçekleri serilip, su ser· 

pilirken Haydaroğlu karasman 
mezarına kapanıp 

- Sollu ı·ar -
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Yugoslavyalı meslekdaşın intihalhrı 

Bu diyarda muazzam bir 
kültür alemi uyuyor ••. 
Kültürlü bir adamın lzmiri ve civa
rını görmeden ölmesi bir hacalettir 

Yugoslavyalı meslekdaşla mulıanirlerimız bir arada 
- Baş tarafı I inci sahi/ede - tirilmiş olan eserlerin temin 

valideki tarihi eserlerin mer- ettiği şeref faal valiniz Fazlı 
merlerine göz gezdirir gezdir- Güleçe; fedakar ve çok 
mez büyük bir heyecan gayretli belediye reisiniz Beh-
ve istiğrak içinde ka1maktan çet Uz'a rac;dir. Türki)cde ziya-
l<t·ndimizi kurtaramayışımız iti- ret ettiğim heryerde olduğu 
bariyle de yeni bir keşif ol- gibi lzmirde ıle bu iki kıymetli 
muştur. Bu mermere el sürdü- şahsiyetin candan misafirper-
ğümüz zaman, güya, bugünkü verliğine mazhar oldum. Ken-
kültürümüzün ve fikirlerimizin dileri Turizmin bu havali için 
ecdadiyle temasa geldiğimiz ne kadar ekemmiyetli birşey 
duyguları hasıl olmaktadır. Bi- olduğunu hakkiyle anlamış ve 
naenaleyh bu güzellikler diyan- takdir etmiş olduklarından 
nın, tarih hazinelerini sinesinde Turizm ile birlikte her istika-
saklıyan bu kültürler beşiğinin mette inşaat icrasına tevessül 
gayet yakın bir istikbalde beş etmişlerdir. Her yerde Cumhu-
kıt'adan mürekkep olan bugün- riyetin yenilenmenin müradifi 
kü kültür dünyasının en büyük olduğunu görüyorum. 
iştigal ve tedkik sahası olacağı- MEKTEPLER 
na ve tarih meraklılarının yapa- Heryerde Cumhuriyetin uyan· 
cakları büyük teberrüat Berga- ma, maarif ve refah demek 
mada, Efezde, Milette, Sartta ve olduğunu hissettim. Heryerde 
bizzat lzmirin göbeğinde daha gördüğüm mektepler Cumhu-
eaaslı hafriyat ve tedkikat ne- riyetin hediyesidir. Yeni yollar, 
ticesinde bugünkü eserlerin köprü!er, resmi binalar, yeni 
daha cazibedar bir hal alaca- ruh ve zihniyet, kütüphaneler 
ğına kat'i surette imanım var- hep Cumhuriyetin, Cumhu-
dır. riyeti sevküidare eden ve 

MUAZZAM BİR KÜLTÜR Türk milletinin timsali olan 
ALEMİ Cumhuriyet Halk partisi-

Bu diyarda çayırların ve tar- nin eserleridir. Bu seyahatten 
laların altında asırlardanberi derin intibalar edinmemek İm· 
muazzam bir kültür alemi uyu- kansızdır. 
makta ve unudulmuş güzel ve YUGOSLAVYALI DOST 
ahenktar ilahlar yatmakta- DEMEKTİR 
dırlar. 

TURiZM iÇiN 
Ziyaret ettiğim beryerde 

cumhuriyet bükümetinin, belki 
on sene zarfında lzmirin en 
karlı varidat kaynağını teşkil 
edecek olan turizmin inkişafı 

için büyük bir gayret sarfet-
tiğini, büyük fedakarlıklara 
katlanmaktan çekinmedrğini 
gördüm. Alakadar vekaletler 
bu havali için çok şeyler yap
mışlardır. Yaluız, sevgili arka
daşlarım, şuna da iman edin;z 
ki, bugüne kadar vücuda ge-
sz- - - -- ·----· 

Fakat beni en ziyade heye
cana düşüren tezahür şudur: 

lzmirden tutunuz da en ücra 
ve küçük köylerde bile Yugos
lavyalı ve Belgrad'lı olduğum 
anlaşılınca halk arasında sami
mi bir dostluk ile karşılandım 

ve elim hararetle sıkıldı. Bu 
beni tehyiç etmektedir. Bunu 
unutamıyacağım. Bunu memle
ketimde heryerde ve herkese 
söyliyeceğim. 

FUAR iÇiN 
Bunun için, kendisiyle daha 

yakından tanışmakla mübahi 
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5 mi - Han lltrlyen sesiyle konuştu. Kaldır 
ba,ını Rüstem bey, dedi. Neden suçlu 
insanlar gibi yUzUme bakmıyorsun. 

Semi-Han'ın parlak çehresi, 
yuvarlak göğsü, cesur ve se
vimli bakışları gönlünde derin 
bir yara açmıştı. Onu o ka
dar seviyordu ki, bir cümlesi, 
bir bakışı için bayatını vermi
ye razı idi. Akınları esnasında 
o, Mohan·Han için değil, doğ
rudan doğruya Semi-Han için 
çarpışıyordu. 

Bir sırasını getirip ona his· 
!erinden bahsetmek ve onun 
için yaşadığını söylemek istiyor, 
buna cesaret edemiyordu. Yal
nız vazife aşkıyle çarpı~an 

bir ulus kızına aşktan bahset
mek küçüklük değil miydi.Ve 
Türkün askerlik şanı, kalbten 
bahsedilecek kadar yerlerde 
sürünecek miydi ? 

Bunu yapamıyacağını anlı· 

yordu. Kalbi ciğerlerini parça· 
!asa bile bu kadar küçü!miye
cek ve bir kadonın önünde baş 
eğmiyecek, ondan aşk dilen· 
m:yecekti. 

Rüstem bey bunu yapmamakla 
beraber aşkından feragat gö~te
riyor değildi. Hala ayni şekilde 
dü~üııüyordu. Fakat hürmetin:. 

'f'ENI ASIA 

svestiyanın bir yazısı 
Bu gazete: ''Parise karşı bir Alnıan
Japon komplosundan,, bahsediyor ... 

Alman-Japon ittifakı lnglltereyl Fransadan, Fransayı Sovyetlerden 
ayırmayı istihdaf etmekte olan Hltlerln eseridir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Moskova, 22 ( A.A) - Tas ı -.- ... 
Ajansı bildiriyor: l ' 

lsvestiya gazetesi "Parise . 
karşı Alman- Japon komp:oau" 
başlığı altında neşrettiği bir 
başmaka!ede ezcümle ~unları 
yazıyor: 

- Aşikardır ki komünizme 
karşı mücadele Japon - Alman 
gizli blokunun hakiki mahiye
tini gizlemek için bir bahane· 
dir. Bu başka memleketlerde 
ve bilhas~a Sovyetler birliğine 
karşı olan iki emperyalist ve 
ilhak siyasasının başarılması 
için akdedi:miş birer askeri it
tifakdır. Ve her iki kıt'aya da 
şamil olması icabeder. 

Japon hhkümetinin verdiği Sovyetletın kadın askerleri Moskovadaki son marıevuılarda 
izahat Sovyet hükümeti tara- Japon süel ittifakı yalnız Sov- ı kilatlanmakta olduğunu ve ba-
fından lıafi addedilmemiştir. yetler birliğini tehdid mahiye- rışdan her zamandan ziyade 
Daha biraz evvel Japonya Sov- tinde değildir. Bu iki memle- tehlikede olduğunu gösteren 
yeller birliğine karşı hiçbir ~et tasavvurlarına göre bu .i~- beliğ bir mukaddimedir. 
basmane tasavvuru olmadığını, tıfak, hem Japonyanın lngılız Bu harp kuvvetlerinin bu 
ihtilaflı bir sürii meselelerin imparatorluğu ve Amerika mu- seferberliği pasifik memleket-
halli lıafi olacağını ve o zaman vacehesindeki tehdidini ve hem !erin kollektif emnivete taarruz 
iki memleket arasındalti müna- de Hitleri? köle .? 1~ıya muva- edenlere karşı ke~di memle-
sebetlerin arzu edildiğinden fakat etmıren ~utun Avrup.a ketlerinin ve barışın müessir 
d b . . I m.uv. acehesındek.ı Alman .tehdı- surette mu" dafaasını her zaman-

a a ıyı o acağını temin et- d k ti d kt d 
ını uvve en ırme e ır. k' d · d · t'l k 

mekte idi. B 'tt'f k f 'it . F ın en zıya e ıs ı zam eme -u ı ı a ngı ereyı ran- t d' 
Hal böyle iken Japon bükü- d k F d e ır. 

f sSa an tal yırmb~ ı· .~ed ransaydı • a Bu keyfiyet •imdiye kadar meti aşist Almanyanın kolla- • ovye er ır.ıgın ~n ve o~u olduğu gibi bundan böyle de 
rına atılarak onunla gizli bir Avrupasındakı •. muttefıklerın- Sovyet diplomasisinin faaliyetine 
askeri ittifak akdetti. Ve Sov- d k H'tl · b' en sıyırma ıçın ı erın ır mevzu olmakla devam edecek 
yet - Japon münasebetlerine aletidir. . . . ve bu faaliyet herhangi şartlar 
vahim bir darbe indirdi Al J tt f k h man • apon ı ı a ı ıç altında olursa olsun hertürlü 

Aşikardır ki, Japon hüküme- şüphesiz bugünkü be.ynelmilel taarruza karşı muzaffer surette 
tinin pasifik teminatına da Al- vaziydin en feci unsurlarından müdafaaya amade bulunan 
manyanın barış arzuları kadar birini teşkil etmektedir. Bu memleketin sarsılmaz kuvvetine 
itimad edilebilir. imdi Alman- ittifak harp kuvvetlerinin teş- dayanacaktır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
bulunduğum faal belediye rei· ve Selçuk muhtarı Halile ve 1 sinde civarını görmeden ölmek 
sınız Behçet Uz'un yakın ıcerek Bergamayı ve gerek ve mezara girmek bir hacalettir. 
bir zamanda resmi murahhas- Efezi ziyaretimiz esnasında dai· • * • 
)arımızla karşılaşacağına ve ma bize refakat Jütfunda bulu- Svetovski dün kendisini 
Kültürparkında bir Yugoslav nan belediye başkatibi Ali Bü- Basmahane istasyonunda teşyi 
paviyonunun da yükseldiğini kete sizin vasıtanızla teşekkür- eden arkadaşımıza demiştir ki: 
göreceğine eminim. Bu pavi- )erimi sunmama müsaadenizi - Meslekdaşlarıma göster-
yonun vücuda getirilmesine dilerim. Bergama müzesinin dikleri alaka ve hassasiyetten 
amil olacak sebep ticaret de- çok faal direktörü Osman Ba- dolayı teşekkür ederim. Sizden 
ğil, dostluk ve karşılıklı tanış- yattekin bende, meslekine aşık çok tatlı hatıralarla ayrılıyorum. 
mak ve anlaşmak arzusu ola- ve her ilim adamı gibi müte- Bu hatıraları kalbimin en sami-
caktır. Zaten başvekilimiz M. vazi ve sevimli bir insan tesi-
Stoyadinoviç'in Türk milletine riui yaptı. Bu gencin gayretini 
karşı beslediği dostluk hislerini ve vücuda getirdiği eseri hu-
yakından bilmekteyim. Türk- rada tebarüz ettirmek ve 
Yugoslav dostluğu M. Stoya- bize karşı gösterdiği alaka 
dinoviç'in Balkanlar muvace- ve verdiği çok kıymetli iza-
hesindeki aış politikasının mih- hat dolayısile kendisine ke-
verini teşkil etmektedir. mali samimiyetle teşekkür et

Muhterem arkadaşlarım, bana 
karşı gösterdiğiniz misafirper
verlikten dolayı vali Fazlı Gü

leçe, belediye reisi Behçet Uz'a, 
Bergama belediye reisine, fır

ka reisine, Kuşadası kaymaka-

mek isterim. Bu zat sayP.sinde 
bu havaliyi daha eyi tanıdım. 

Bu havaliyi görmek ve gezmek 
yalnız b:r lüzum olarak telakki 
edila.emeli. Şunu açıkça ortaya 
atmak gereklirki : Kültür sa
hibi bir adamın lzmiri ve yüz 

mı Naile, parti reisi Azmiye kilometrelik bir kutur daire-

den hiçbir noktasını eksiltmeden 
vazifesinde dürüst çalışıyordu. 

Semi - Han akıncıları teftiş 
ederken o, Semi - Hana aske
rin vaziyetini anlatıyor, o zaman 
Semi - Han yüzüne bakmadan, 
askerce bir selamla yanından 

uzak' aşıyordu. 
Gün geçtıkçe Rüstem bey, 

daha başka dürhi düşünmeye 

başlamıştı. Semi - Han'ı daha 
fazla takdir ediyor, akıncıların 
içinde en çok ona hürmet gös
teriyordu. Semi - Han, ciddiyet 
ve cesaretiy!e akıncıların adeta 
neşesi idi. 

Semi•Han yaralandığı gün 
onun yardımına koşan ve ya
ralarını titrıyen ellerile saran 
Rüstem bey o gün saadetinden 
kendisinden geçmişti. Asyanın 
geniş yay!afarına ve ormanla
rına hükmeden bu güzel akıncı 
yaralandığı zaman inliyerek 
yere yuvarlanınca, Rüstem bey 
atından inerek onun yardımına 
koşmuş, fakat elini uzatarak 
onun yarasını sarmıya cesaret 
edememişti. 

Belki de o böyle bir hare
keti uzun müddet yapamıya

caktı. O hayatında i k defa 
olarak Semi - Han'ın pembe 
çehresini sararmış bir renk 
içinde görünce korkmuş, hatı

rından çok kötü ihtimaller geç
mişti. işte bu anda Semi-Han'ın 
ılık sesi, kulaklarında bir yaz 
gecesi rüyası gibi çınlamıştı: 

- Rüstem bey, Rüstem bey .. 
- Buyrultunu dinliyorum, 

Hanım .. 
- Rüstem bey, yaralandım 

ben .. 
- Gördüm Hanım. 
- Fazlaca kan kaybediyo-

rum. Yaramı saramaz mıyız? 
Bu bir ruya değildi. Semi 

Han, yarasını sarması için Rüs
tem beye rica ediyordu.Akıncı 
beyi derhal kollarını sıvayarak 
bir ağacın dibinde, başını bir 
ayı postekis:ne dayamış olan 
kızın yanına yanaştı.Semi-Han 

biraz dalgın bir şekilde, adeta 
uyuyormuş gibiydi. 

Yara, genç kızın göğsünde 
idi. Rüstem beyin buz ırii:ıi 

mi köşesinde en kıymetli bir 
şey olarak saklıyacağım. 

Sayın valiniz Fazlı Güleçe 
ve değerli belediye reisiniz 

Dr. Behçet Uz'a vasıtalarınız
la da tekrar tekrar teşekkür 
ettiğimi kaydeylemenizi bilhas
sa rica ederim. 

lzmire muvasalatımızda vakıt 
geç olmasına rağmen bizi 
vali namına karşılamak ve yer
leştirmek lütüf ve nezaketinde 
bulunan lzmirin genç ve faal 
emniyet müdürüne bilhassa 
medyunum. 

parmakları yarayı sarmaya çalı
şırken Semi-Han'ın ateşler için
de yanan göğsüne temas edince 
sanki yıldırımla vurulmuşa dön
müştü. Titreyen parmaklariyle 
vazifesini müşkülatla yapıyor 

ve bu güç ameliyenin biran 
önce bitmesini istiyordu. 

Bu sırada gözlerini açan 
Semi-Han, arzulu bakış!annı 

Rüs~em beyin üzerinde topla
mıştı. Sönük sesiyle sordu: 

Yaram ağır mı ? 
- Biraz ... 
- Hala kan akıyor mu? 
- Biraz kesilir gibi oldu. 
Rüstem bey cevap verirken 

heyecanından başını kaldırıp ta 
Semi-Han'ın yüzüne bakamı
yordu. Semi-Han bu noktaya 
temas etti: 

- Kaldır başını Rüstem bey, 
dedi. Neden suçlu insanlar gibi 
yüzüme bakmıyorsun? 

Yiğit akıncı beyi işte böyle 
güzel bir vesileden istifade 
ederek kalbinde olanları açmak 
ve Semi-Hana 

l 
c4 _ Te,rı_nısanı 19::;,e 

Heyecanlı 
Bir maç oldu 

- Baştaıa/ı l ınci say/ada -
Nihayet evvela Fener, sonra 

Beşiktaş sahada göründüler. 
Mutad seremonileıden sonra 
oyuna başlanılı. 

Daha ilk dakikalarda sarı • 
lacivertlileri hücum vaziyetinde 
seyrettik. Bu. hücum müdafaa· 
da kesildi ve Beşiktaşın mu
kabil akını hazırlandı. Denile
bilir ki senenin en güzel maç• 
larından biri cereyan ediyor. 
Fakat lstac.bul halkı bu iki 
takımı da yakından tanıyor. 
Daha iyi maçlarını seyrettiği 

için canlı bir oyun bekliyor. 
iki tarafın da akınları teh!ü· 

kelidir. Fakat neticeye doğru 
hala kuvvetli bir hamle yapıl· 
madı. Fener hücum hattı her 
zamanki gibi vaziyete hakim
dir. Hücumlarında çabuk .• Bu· 
na mukabil kale önünde buca• 
lamalar ve şutsuzluk .. 

Heyecanlı cereyan eden bu 

Fener sa~ a(ığı Nıyazı 
oyunun neticesi O - 2 dir vo 
neticeyi F enerl.ahçe takımı ka• 
zanmıştır. Beşiktaş takımı, il<in• 
ci devrede asabileşmiş ve ba• 
zen sert bile cyna:n:ş!ır. Be· 
şiktaşın ikinci devredeki sinir· 
li ve sert oyunu tenkid celil• 
mektedir. 

ŞEHRiMiZDE 
Stadın açım töreni yapılma• 

mıştır. Hususi surette karşıla• 

şan lzmirspor ve Demirspor 
takımları güzel bir oyun oyna· 
mışlardır. Neticeyi 1-4 lzmir· 
spor almıştır. Altınordu da 
Buca sahasında Buca takımına 
1-4 galib gelmiştir. ----· Mecidiye ocağı kongresi 

Eşrefpaşa semtinin Mecidiye 
ocağı kongresi evvelki akşam 
vali ve parti başkanı Fazlı Gü· 
leç'in buzuriyle yapılmıştır. 

Kongre gece yarısına doğru 
sona ermiş ve partililer, parti 
başkanının huzurunda dilekle• 
rini samimi ve açık bir lisanla 
bildirmişlerdir. 

Güreşçi Nuri 
Milli güreş kadromuzdan 

Nuri, lzmir güreşçilerini ça!ış· 
tırmak üzere bugün şehrimize 

gelecektir. 

- Anlamıyormusun, sen;n içio 
çıldırıyorum. Yüzüne bakma• 
mam suçumdan değil, senin 
aşkın önünde duyduğum hür· 
metten ileri geliyor. 

Demek istiyordu. Fakat ce• 
vahı böyle olmadı. Kelimelerin 
anlatamadığı sözleri, Semi - Ha· 
na ufak bir bakışıyle anlatmış• 

tı. Semi - Han, yanı başında 
duran ve kendisini derin bir 

haz'la seyreden akıncı beyinin 
yanında kendisini biraz daha 

müsterih buluyordu. Ne olurdu, 
bu acıklı sahne daha bir kaç 
dakika, saat.. Hatta bir kaÇ 
-<ıl uzasa .. Fak at buna imkan 
varmıydı. 

Yaraları sar:lmış olan Semi • 
Han, bir kuş hafifliğiyle ayağıt 
kalktı. Rüstem beyin yüzüne 
bile bakmadan, atına atıldığı 
gibi oradan uzaklaştı. 

Semi - Hanın bu hali, baya• 
ta yalnız sevmek, silah kullan• 
mak ve ata binmek için gelell 

-Somı Var-
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Güzel bir teşebbüs ı- ' 
Silnne 7' 

Ekspreste bi'" cinayet 

Genç ve güzel bı:t kadın 
trende ölü bulundu 
Dul kadının genç aşıkı faciayı 

nasıl anlatıyor? 
Nice - 759 Numaralı sürat -~-1""~~ 

katarında esrarengiz bir cina
yet olmuştur. Strazburg-Ventini 
arasında işliyen sürat katarı 
kontrolöründen biri saat do
kuzu çeyrek geçe, ikinci sınıf 
kompartimanlarından birinde 
genç bir kadmı ağzı kloroform 
tamponuyle tıkanmış, elleri ve 
ayakları demir bir zincirle bağ
lanmış bir halde bulmuştur. 

Bu genç kadın Süzan Garo
la namını taşımakta olup Mar
guis de Sevigner çay salonla
rının müdiresidir. 

Cannes ve Nice şehirlerinde 
fevkalade güzelliği, zarafeti ve 
iş güzelliğile tanınmıştır. 

Cinayeti örten esrar perdesi 
henüz açılmış değildir. Ma
dam Süzan, Jan Allardi is
minde 35 yaşında bir genci 
sevmekte idi. Allardi bu cina
yeti haber aldığı zaman yıl
dırımla vurulmuşa dönmüş ve 
şunları söylemiştir: 

- Süzanı çoktanberi sevi
yordum. Bilhassa evindeki sa
deliğe hayrandım. Diişmanları 
oldugunu bilmiyordum. Kocası 
öldüğü gündenberi çocu~una 

bağlanmıştı. Arasıra benimle 
birlikte gezmeğe çıkardı. Ha
rekatında şüpheyi celbedecek 
birşey yoktu 

Son günlerde Pariste mesud 
bir hafta geçirdik. Kendisinden 
Lyonda ayrılmıştım. Böyle bir 

Adliye kor:idorunda : ...................................... 

Ma/dııl Sıızanne Oatolll 
facianın vukubulacağını nasıl 
tahmin edebilirdim. 

Ben onun, oğlu ve annesi 
gibi yine mesud ve neşeli ola
rak dönmesini bekliyordum.,, 

Genç kadının annesi de şun
ları söylemiştir: 

- "Bu çok müdhiş ve anla
şılmaz bir şeydir. Size ne söy
liyebilirim. Korkunç cinayeti 
yapanların kimler olacağını 

tahmin edemiyorum. Zira kızı
mın düşmanı olduğunu bilmi-
yorum.,, 

Mahalli zabıtası tahkikata 
devam etmektedir. 

Bir dolandırıcılık davası 
Muakkib 

100 
iskandan ev 
liraya sulh 

almak 
olmuş 

• • 
ıçın 

Asliye ikinci ceza mahkeme
sinde dünden itibaren entere
san bir dolandırıcılık davasının 
muhakemesine başlanmıştır. 

Mesele şudur: 
Gardiyan Hilminin seneler

denberi takib ve intaç ettire
mediği bir iskan işi var .. 4545 
numaralı dosyasını tamamile 
tekemmül ettirdiği halde, bir 
ev bulup giremiyor ve iskan 
dairesine vaki müracaatlerine 
karşı da: 

- Bizim elimizde ev yoktur. 
Sen ara bul.. Bize haber ver, 
muamelesini yapalım. 

Cevabını alıyor. Halbuki ev 
nerede .. Bu sebepten gardiyan 
i~i takibden vazgeçiyor. 

Fakat günün birinde hapis
haneye " .... ,, isminde bir ıuu
akkib düşüyor. Lif arasında 

bu muakkib iskan işlerinin 
mütahassısı olduğundan bahse· 
derek, hapishaneden çık tığı 

zaman kendisine bir ev bula
cağını söy:üyor ve yüz liraya 
pazarlık ediliyor. 

Muakkip hapishaneden çıkı
yor ve gardiyanla birlikte Mus
tafa Lütfin:n yanına g dilerek 
bu pazarlık orada da teluar· 
lanıyor ve şimdilik masraf ol
mak üzere yirmi lira alınıyor, 
seksen lirası da yediemin olan 
Lütfiye veriliyor ve bu İşin tam 
kırk giinde bıtirileceği muakkip 
tarafından kabul ediliyor. 

Aradan günler, aylar geçiyor 
ve Hilmının mütemadi müra
caatleri karşısında muakkip: 

iskandan keşfe gidecek-
ler .. 

Dosya tedkikte .. 
- Vilayette .. 
- Tapusu verilmek üzere 

Kadastroda .• 

Gibi çeşid çeşid bahane1erle 
müşteki gardiyan atlatılıyor. 
Halbuki 4545 numaralı dosya 
bermutad istirahatte .. Yerinden 
bile kımıltadan olmıyorl. 

Gardiyana bundan da usanç 
geliyor ve nihayet kaptırdığı 
paralaıı istiyorsa da bunu da 
veren almıyor. Bu sebepten 
dolandırıldığını anlıyan gardi
yan adliyeye müracaat ediyor 
ve mesele mahkemeye akset
miş bulunuyor .. 

Dünkü duruşmada, davacı 
hadiseyi anlatırken : 

- Muakkip bana geldi. Ke
çecilerde Sadullah sokağında 

7 numaralı beş odalı bir evin 
henüz hazineye mal edilmedi
ğinden bahsederek bu evin 
muamelesini kendi Üzerlerine 
yaptıracağını söyledi.. Beraber 
gittik, filvaki bu sokakda 7 
numaralı bir ev gördük. Be
ğendik .. Memnuniyetimden is
tedi~i bir mikdar parayı da 
verdim. Fakat ha bugün, ha 
yarın bugün gel, yarın git 1 .• 
Allahın günleri biter mi? Ev 
değil, kümes bile alamadık •• 

- Madem ki evi gördün, 
beğendin, iskana haber ver
seydinya? 

- O vakit felaket olur. 
- Ntden ? 
- Haber versem, başka açık-

gözler evi derhal kaparlar. 
- Ağzını açacağına, gözünü 

açaydın ? 
Bu hadisenin suçlularından 

ve yedemin olı.n Lütfi de me 
seleyi olduğu gibi anlatmış, 
emaneten verilen paraların 

kendisinde mevcud o!duğunu 
söylemiştir. 

Diğer suçlu o:an muakkip 
gelmediği için zorla getirilme
sine karar verilerek muhake
me başka bir güne talik edil
mistir. 

Çiçek bayramı günü AŞK Mi~~~~~~~I 
hazırlıklar vardır .._.v ... AZ_A_N -= M-l-ŞE_L_z_EV-A-~60~---~ı:ıas:t-• • 

ıçın 
~~~--_..----~--~~~-

23 Mayısta hmirde yapıla
cağını haber verdiğimiz Çiçek 
bayramı için bir program tes
bit etmek üzere önümüzdeki cu
martesi günü çiçek amatörlerinin 
de iştirakile Gazi ilkmekte
binde ikinci bir toplantı yapı
lacaktır. 

O gün Kültürparkta yapıla
cak geçid resmi esnasında kü
çük çocuklardan l:ıazıları gül, 
bazıları menekşe ve bazıları da 
diğer çiçeklere bürünerek o 
çiçeğin ismini alacaklar ve is-

mini aldıkları çiçekten halka 
atacaklardır. 

O gece verilecek bir baloda 
muhtelif çiçeklere bürünmüş 

yavrular şarkılı danslar yapa
caklar ve güzel bir müsamere 
vereceklerdir. 

Geçid resm:nde de mını 

mini yavrular taşıyacakları çi· 
çek dolu küçük arabalardan 
halka bol bol çiçek atacak
lardır. Bundan başka program 
daha birçok cazib kısımları 
ihtiva edecektir. 

I 

Talebenin hakkı var 
Yarım bilet aldığı için talebe, 

Otobü.:lere binemiyor 
Belediyece otobüsçülere ve

rilen bir emırde Konak - Alsan
ca k arasında işleyen bütün 
otobüslerin gidiş ve gelişte 

Kültürparkına uğramaları bil
dirilmiş ve bir kaç gündenberi 
bu usul tatbik edilmekte idi. 
Dün yine belediye verdiği bir 
emirle, Konak - Alsancak ara· 
sında işleyen otobüslerden 
yalnız dördünün Kültürparka 
uğramasını ve bu dört otobüsün 
yalnız Alsancak vapur iskele• 
sine kadar gidip gelmeleri bil
dirilm"ş ve bunun tatbikatına 
da dünden itibaren başlanmış
tır. 

Bı:lediye reisi Behçet Uz'un 
bu vesi1e ile mühim bir nok
taya nazarı dikkatini c~lbetmek 

Şehirler 
Arası telefonu 

Müşecldide aleti konuyor 
lzmir - lstanbul ve Ankara 

arasında yapılacak o!an telefon 
mubaverelerinin daha çabuk ve 
daha çok kişinin birden konu· 
şabilmesi İçin konulacak bir 
Kuran Portör makinesinin ye
rini tesbit için Ankaradan şeh
rim:ze gelmiş olan lsveçli mü
tahassıs ile mühendis Kemal 
makinenin yerini tesbit etmiş
ler ve Aııkaraya dönmüşlerdir. 
On beş gün sonra mütahassıs 
ve mühendis makine ile birlik
te tekrar şelırimize gelecekler 
ve makinenin yerine konulma
sına nezaret edeceklerdir. 

lstanbula konulacak müşeddi
de ile de muhaverelerin selis 
olması temin olunacaktır. 

Yeni makine telefon şirke
tinde tensib edilen yere yer
leştirilecektir. 

lhracatç!lar 
Ankarada temaslara 

başladılar 
M_enşe şahadetnameleri işin

de tesadüf ettikleri bazı zor· 
lııklar hakkında alakadar ma• 
kamlarla temasta bulunmak ve 
icabeden kararların biran evvel 
alınmasını temine çalışmak için 
Ankaraya giden kuru meyva 
ihracat birliği azalarından altı 
kişilik heyet alakadarlarla te
masları çok müsaid bir atmos
fer içinde devam etmekte ol· 
duğu haber alınmıştır. 

Çok muhtemeldir ki bu te
mas ve müzakerelerin neticesi 
olarak alınacak olan kararlar 
ihracatçılar birliğini memnun 
edebilecek mahiyette olacaktır. 

Urla cinayeti 
Urla hakimi Ihsan Ziyayı dö

verek ölümüne sebebiyet ver· 
mekle maznun olanların muha
kemelerine bngün Ağırcezada 
dev.am olunacaktır. Kararın bu
gün tefhim edilmesi dıı kuv• 
vetle muhtemeldir. 

isteriz. Malum olduğu üzere 
sabahları saat sekiz ile dokuz 
arasında gerek Alsancaktan 
konağa ve gerek konaktan Al
sancağa işleyen otobüslerde 
yer bulunmamakta ve bulunsa 
bile yüz paralık bilet alacak
ları mülahazasiyle talebeler oto
büslere alınmamaktadırlar. 

Bunun için mezkur saatlerde 
Alsancak ve Konaktan ikişer 

otobüsün birden hareket etti
rilmesi bu işi halledebilir ve 
çocuklarımız biletçilerin yanlış 
düşünceleri neticesi olarak so
ğuk havalarda u2un müddet 
Kordonda otobüs beklemekten 
ve yaya gelip gitmekten, hin
netice mekteplerine geç kal
maktan kurtulmuş olurlar. 

V././7T.LZ77~LJC'LXZZ:L7 /79. 

Borsa Haberleri 
Dün Borsada 

Yapılc.n Satışlar 
~ 

üzüm 
Çu. Alıcı Fiat 
487 inhisar ida. 9 25 12 75 
412,5 F Solari 14 50 17 375 
242 S Gomel 13 50 18 25 
224 S Süleymanol2 75 16 50 
127 K Kazım 13 75 15 75 

99 M J Taranto 17 50 17 50 
68 H Alanyalı 15 50 18 
56 Vitel 17 125 17 25 
95 AR Üzümcül5 15 12 
36 Y İ Talat 14 25 16 75 
29 Koo ittihadı 15 50 19 50 
23 Ş Bencuya 8 50 11 75 
16 T Debas 16 50 18 50 
11 D Arditi 17 75 17 50 

8 T Erman 21 21 
7 K Akse! 11 11 
5 H Alyoti 14 14 50 
4 G Abdullah 9 10 

1953,5 Yek un 
342(}62 Eski sabş 
344015,5 Umumi satış 

incir 
Çu· Alıcı Fiat 

7 S Süleymanol4 14 
171087 Eskı satış 
171094 Umumi satış 

Zahire 
Çu. Alıcı Fiat 

2557 Buğday 5 
378 Arpa 3 75 
442 Fasulya 8 50 

35 Yulaf 4 
2 Burçak 4 50 

154 Mısır darı 4 20 
50 Nohut 5 75 
40 Susam 15 

5 Kumdan 4 
10 Börülce 7 25 
13 ton " 
43 ba. Pamuk 45 50 

2080 kilo .. 

6 75 
3 885 
8 50 
4 
4 50 
4 25 
5 75 

15 
4 
7 50 

47 

Bergama 
Cezaevi ihale edildi 

Bergamada inşası takarrür 
eden modern ce:zaevinin mü
nakasası dün icra kılınmış ve 
inşaat Yahya ve mimar Fuat 
inşaat şirketine iha!e olunmuş
tur. Çok yakında faaliyete ge
çilecek ve Bergama güzel bir 
binaya daha sahip olacaktır. 

- Evet, Margoyi amca 
oğlum Hanriye nikah ~derek 
onu krallığım içindeki bütün 
Hüknolara veriyorum. 

Kralın bu sözleri kızkardeşi
nin ahlakına emniyetetmediğine 
delil olarak kabul edilmiş ve 
hemen Margritin kulağına gö
türülmü5tü. Margrit bu itimad
sızlığı tebes•ümle karşılamış 
ve şu mukabelede bulunmuştu; 

- Y a ... I Demek ki ... Ağa
beyim bunları söyledi öyle mi? 
Pekala ben de Fransadaki bü
tün Hüknoları saadete kavuş
turmak için elimden geldiği 
kadar çalışacağım. 

Merasim esnasında gözleriyle 
daima etrafı tedkik eden Mar· 
go anasiyle, papanın hususi 
memurunun görüştüğünü de an
lamıştı. Bu sırada Hanri de 
Y eartın yanında diz çökmüş 
olduğu için dirseğiyle hafifçe 
Na var kra 'ını dürttü. 

Hanri de biraz sararmış ol
masına rağmen alaylı tebeıısüm

lerile etrafındakileri süzüyordu. 
Hulasa halkın bağırışmaları 

Gizin küstahça tavrı, kralın 

kederli çehresi, Katerinin gü
ler yüzü ve nihayet bunların 

hepsi bir emniyetsizlik havası
nın estiğini anlatmağa yeti
yordu. 

Baş psikopos incili okurken 
Margrit kocası Hanriye yavaşça 
fısıldadı: 

- Anamın rahib Salviyati 
ile konuştuğunu gördünüz mü? 

Hanri ise dini bir heyecan 
içindel:nci!i dinliyormuş gibi gö
rünerek yavaş sesle cevap verdi: 

- Hayır madam. Fakat ne 
kadar nüfuz'u gözleriniz var. 
Gördüğünür şeylerde'n bana 
da haber vermeği unutmayınız. 

I Etrafımızda hayre delalet 
edecek bir~ey göremiyorum. 
Sakın merasimin sonuna kadar 
yanımdan ayrılmayınız .• 
-Ne o .. Korkuyor musunuz? 

- Hayır. Söyleyiniz. Hiçbir 
şey hissetmiyor musunuz ? 

- Evet günliik kokusu his
sediyorum. 

- Ben ise barut kokusu 
duyuyorum. 

Hanri karııına yan gözle 
baktı. ihtimal ilk defa olarak 
onu anılyordu; zira, dua edi
yormuş gibi ba,ını eğerek artık 
bu defa ciddi bir sesle: 

- Madam, şizinle açıkça 
konuşabilir miyim? Evet sizde 
bir sadal<at bir asalet görüyor 
ve keşfediyorum Öyle ise; doğ 
rusnnu söyliyeyim: Ben de 
korkuyorum... Bu meras;min 
pek e!emli bir net;ceye mün
cer olacağını zannediyorum. 
Hakikaten size emniyet ede
bilir miyim? dedi. 

Margrit ruetin bir şive iltı 
cevap verdi: 

- Evet şevketmeab... işte 
bu ~ebebe mebni size bir daha 
tekrar ediyorum: Parisde bu· 
luoduğumuz müddetçe asla ya
nımdan ayrılmayınız .. , Bir kere 
Oaristen uzaklaşalım, gece, 
gündüz sizi serbest bırakırım. 

- Madam, biliyor musunuzı 
yalnız bir şeyden korkl•yorum? 

- Korktuğunuz şey nedir. 
Şevketmeeb? 

- Sizi sevmeğe başlamak• 
!iğim .. 

Margu işyebazane bir suret• 
te tebessüm elti. 

- Ya, öyie mi? Lovr sara
yında mukim bnlnndukça· bana 
sadık kalacağınıza yemin eder 
misiniz? 

- Bitmedt -
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bir kuduz 
Köpek bir 
çocuğu ısırdı 
Evvelki gün öğleden sonra 

Bostanlıda Yalı caddesinde 
213 sayı1ı evde oturan Şabanın 
üç yaşlarındaki çocuğu Hüsey
ni sahipsiz bir köpek kolundan 
ısırmıı.tır. Köpeğin vaziyetin
den kuduz olduğu anla,ılmıştır. 
Köpek atılan bir kurşunla sol 
ayağından yaralanmışsa da ya
ralı olarak örnek köyü istika
metine kaçmıştır. Yaralı çocuk 
Memleket hastanesine kaldırıl
mıştır. 

Köpek bilahare örnek kö
yünde yakalanmıştır. 

Kumar 
Kestelli caddesinde Ardahan 

oteli kahvesinde idris oğlu Ah-

med, Hasan oğlu lbrahim ve 
Abdullah oğlu Azizin kumar 

oynadıkları görülmüş ve yaka
lanmışlardır. 

Şüpheli ölüm 
Hastanın ilaçla öldüğü 

söyleniyor 
Cumaovasının Keller köyün

de oturan Denizlili Hasanın 

dizanteriden hasta bulunan 
Y"di yaşındaki oğln Mehmet 
Ali, aldığı bir ilacı içtikten 
bir müddet sonra hayala göz
lerini yummuştur. Öğrendiği
mize !!'Öre bu ilaçı doktor lsrail 
vermiştir. Adliye hadiseden 
haberdar o!unca derhal tahki
kata başlamış ve adliye dok
toru tarafından Memleket has· 
tanesinde cesede otopsi yapıl
mıştır. 

Cesedin reeleri, lstanbul tıb 
adli müessesesine gönderilerek 
ölümün bu ilaç neticesi olup 
olmadığı anla placaktır. 

Otto 
Macar tahtına 

geçecek 
Paris 23 ( A.A) - Figaro 

gazetesinin Roma muhabiri 
Amiral Hortinin Romayı ziya
reti sırasında Macar ve ltalyan 
hükümetlerinin Arşidük Otto
nunu Macar tahtına oturması 
meselesini derpiş .,deceklerini 
bildirmektedir. 

Nerelt"re 
yerleşiyorlar 

Paris, ?.3 (Ö.R) - "Progres 
de Lyon,, ltalya ve Almanyanıu 
aynı ideoloji ve müşterek müs
temleke bırslariyle birleştikle· 

rini ve ayni günde F ranco hü
küm etini tasdık etmekle danı· 

şıklı hareket ettiklerini kayde
diyor. Avusturya ve Macarıs· 
tanın da i(tjhakiyle, asilerin 
hükümetioi tanıyanlar döı t dev· 
let olmuştur. Fakat bun'ara 
başkalarının iltihakı pek az ıh
timal dahilindedir. ltalya asile-
re resmen yardım P.tmiyeceğini ' 
ilan etmiştir. Gerçi ltalyanın 
"gayri resmi,, yardımı şimdiye 

kadar yapılı:.n şikayetlerin mev
zuu ise de ltalyanın böyle te
minat vermek lüzumunu hisset
mes! yine dikkate şayandır. 

Fransız sefirinin 
teşebbüsü 

Tokyo, 23 (Ö.R) - Fransız 
sefiri Kamerer, hariciye nazır 
muavini Horinşiyi ziyaretle Ja
ponyanın bazı ecnebi dev et
lerle olan münasebetleri hak
kında izahat istemiştir. 

Fransız se, iri bir suale ce
vabında: Sovyet Fransız p~k-. 
tııııa yalnız garb işlerine ait 
olduğunu söylemiştir. Frans.z 
sefiri bu paktın Asyada yapı· 
lacak hareketleri istihdaf et
mediğini söyleyerek Japonya 
hükümetine ietenilen tem ·nat 
vermiştir. 



lzmlr Baledlyeslnden: 'GÜNÜN 24 SAATiNOE HASTA 
1 - Bahribaba tramvay cad-

desinde Sabilpark gazinosunun 
iki sene müddetle kirası Baş· 
katiblikteki şarluame veçhile 
4-12-1936 cuma zütıü saat on
altıda açık artırma ilt! ihale 
edilecektir. Senelik kira bedeli 1 
muhammeni ikibin yüzaltmış beş 
l"radır. iştirak için üçyüz yirmi 
beş liralık muvakkat teminat 
makbuzu veya banka teminat 
mektubu ile söylenen gün ve 
saatte encümene gelınir. 

2 - Senelik kirası kırk Jira 
bedeli muhammenli Halimağa 

Çarşısında Yeniyol'da 2 sayılı 
dükkimın bir senelik kirası 
Başkatiblikteki şartname veç
hile 4-12-1936 cuma günü saat 
onaltıda açık artırma ile ihale 
edilecektir. iştirak için üç lira
lık muvakkat teminat makbuzu 
ile söylenen gün ve snatte 
encümene gelinir. 

3 - Yüz yetmiş dokuz lira 
bedeli keşifli İsmetpaşa mahal
lesinin İkinci Sakarya sokağı 
çıkmazında yapılacak lağım 

işi 4-12-1936 cuma günü saat 
onaJtıda açık eksiltme ile ihale 
edilecektir. Keşif ve şartna

mesini görmek üzere Başmü

hendisliğe, iştirak için de on· 
üç buçuk lirahk muvakkat te· 
mioat makbuzu ile söylenen 
gün ve saaatte encümene ge
linir. 
19~24~27~2 1261 (2214] 
1 - Eırefpaşada ikinci Süley

maniye mahallesinin ikinci ip
likçi sokağında Halil Rifat paşa 
caddesine kadar yapılacak 

döşeme işi 1 - 12 - 936 Sa' ı 
günü saat on altıda açık ek
siltme ile ihale edilecektir. 

işin bedeli keşfi yüz elli beş 
liradır. Keşif ve şartnamesini 
görmek üzere başmiihendi sliğe 
iştirak için de on iki liralık 

muvakkat teminat makbuzu 
ile söylenen gün ve saatte 
encümene gelinir. 

2 - Değirmendağı mecidiye 
mahaUesinde Filibeli Sa lim so

kağında Molla Ahmed soka
ğından irfan sokağına kadar 
yapılacak lağım işi 1 - 12 - 936 
sah günü saat 16 da açık ek· 
siltme ile ihale edilecektir. işin 
bedeli keşfi altı yüz yetmiş b ir 
lira elli kuruştur. 

Keşif ve şartnamesini gör· 
mek üzere başmühendisliğe ve 
iştirak için de elli bir liralık 
muvakkat teminat makbuzu 
ile söylenen gün ve saatte en
cümene gelinir. 

3- Değirmen dağında me· 
miş sokağında muhtar Hasan 
sokağında ana Jiğıma kadar 
yapılacak lağım işi 1-12-1936 

salı günü saat on altıda açık 

eksiltme ile ihale edilecektir. 
işin bedeli keşfi iki yüz alt
mış altı liradır. Keşif ve şart
namesini görmek üzere baş 

mühendisliğe, iştirak için de 
yirmi liralık muvakkat teminat 
makbuzu ile söylenen gün ve 
saatte encümene gelinir. 

4 - ikinci Süfeymaniye ma
hıtllesi çelik kaya sokağında 

ibiş soka~ından hadi sokağına 
kadar olan kısma yapılacak 

lağım işi 1-12-936 salı günü 
saat on a1 tıda açık eksiltme 

ile ihale edilecektir. işin bede
li keşfi bin yirmi beş liradır. 

Keşif ve şartnamesini görmek 
üzere baş mühendisliğe iştirak 

için de yetmiş yedi liralık mu
vakkat teminat makbuzu veya 

banka teminat mektubu ile söy

lenen gün ve saatte encümene 
gelinir. 

5 - Beher kilosu 4,25 ku

ruştan iki ytiz on iki lira efli 
• kuruş bedeli muhamenle baş 

lditiplikteki şartname veçhile 
alınacak beş bin kilo odun kö
mürü 1-12~936 Salı günü sriat 
onltıda açık eksiltme ile ıhale 
edilecektir. iştirak için on altı 

Baş ağrılarına karşı 

GRiPiN 
kaşelerini ku llanınız ! 

Gı•lpln : Bütün ağrı, sızı ve 
sancıları keser. 

Gripin : En şiddetli baş ve 
diş ağrılarını sür· 
atle dindirir. 

Gripin : Nezle, grip ve ro· 
matizmaya karşı 

çok müessirdir. 
6RiPIN kaşelerinin 10 tanelik yenı ambalajlarını tercih ediniz 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
SIHllA'"I,, BALIKYAGI 

Norveçya balıkyağlarınm en balisidir. Şerbet gibi 
içiJir. iki defa süzülmüştür. 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞ DURAK 

Büyük Salebçioğlu hanı karşısında 

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

buzu ile söylenen gün ve saatte 
encümene gelinir. 

6 - Senelik ki rası kırk lira 
bedeli muhammenli Yemiş çar
şısında Urgancı ar sokağında 

14-1 sayılı dükkanın baş kiitip
likteki şartname veçhile bir 
senelik kirası 1·12-936 Salı Diş tabibi 
günü saat on a!tıda açık artır- N Muayenehanes:ni 2 inci ' 
ma ile ihale edilecektir. lşf rak K Beyler So. Hamam karşısm
için üç liralı k muvakkat temi- N da 37 No. ya nak!etm işf r. 
nat makbuzu ile söylenen gün Telefon: 3774 

(1924) ~"'.\ ve saatte encümene gelinir. 
15-19-24-28 1201 (2189) rY/h(Z7J/ZZ7 ZXZZT/.7.77ZZ7JJ7.Z; 

l = Senelik kirası üç yüz 
lira bedeli muhammenli Hur-
davatçılarda Demir banı kar-

şısındaki 8 sayılı mağazanın 

bir senelik kirası başkatiblik

t eki şartname vcçhile 27-11-936 
Cuma günü saat 16 da açık 

arttırma ile ihale edilecektir. 
iştirak için yfrmi iki buçuk 

liralık muvakkat teminat mak-
buzu ile söylenen gün ve sa
atte encümene S(elinir 

2 - 61 adanın 4 sayıh ar
sasının beher metre murabbaı 

iki yüz yirmi beş kuruştan 7 
sayılı arsasının beher metre 

murabbaı iki yüz elli ~uruştan 
62 adanın 9 sayılı arsasının 

beher metre murabbaı iki yüz 

yirmi beş kuruştan, 17, 27, 28 
sayılı arsalarının beher metre 
murabbaı iki yüz e!Ji kuruştan 
ve 63 sayılı adanın 2 sayılı 

nrsasınm beher metre murab· 
b::ıı yüz yetmiş beş ve 61 sa· 
yılı arsasının beher metre mu· 

rabbaı iki yüz yirmi beş ku-

ruştan sekiz bin üç yüz otuz 
yedi lira seksen dokuz kuruş 

bedeli muhammenle başka-

tipliktek! şartname veçhile 

27-11-936 Cuma günü saat 
on altıda kapalı zarfJı arttırma 
ile ihale edı lecektir. TeldifJer 
mezkur arsaların beher metre 

marabbaına konulmuş olan mu
hammen bedelleri ayn ayn 
:attırmak suretile yapılacaktır. 

iştirak için 626 liralık muvak
kat ternirıat mal.buzu veya 
banka tem:n::ıt mel<tubu ile 

2490 sayılı kanunun tarifi da· 
iresinde hazırlanmış teklifler 
ihale günü saat on beşe kadar 
encümen reisliğine verilir. 

KINAKQL KıK~na 
cevheridir. lştihasızlıkta,zaif
likte, sıracada, eski sıtmada 
bire birdir. . . . . . . 
~····~azım hapları 

Bir tanesi inkıbazlarda Iint 
verir. Üç tanesi müshildir. 
Hazım bozukluğunda haz~ı 
tashih eder. Her eczaneden 
isteyiniz. 

r;;;Ml ff ·c ' 'l!hR a 

Ahkamı Şahsiye Sulh Hu.• 

kuk Mahkemesinden : 

Isviçrede ölen Kemahlı Meh

met Alinin metrukatı 3-3-931 
tarihinde mahkememize gelmiş 

ve ondan sonra metrukat pa

raya çevrilmiştir. Ölünün mi

rasçıları oğlu Muzaffer ve Rf!

vizor Muammer ve kızları is

met ve Cemile varisleri o!duğu 

zabıta. tahkikatile de be

yan edilmekte olduğu ken· 

dilerine mahkemeye veraset 

ilamı alarak müracaat etmeleri 

polisle tebliğ edilmiş ise de 

henüz müracaat etmediklerin-

den ve mirasçı oldukları res

men tahakkuk etmediğinden 

T. M. yasasının 534 ncü mad-

desine göre tarihi iJandan iti· 

haren üç ay içinde müracaat 

etmederse 

hazineye 

ölünün parasının 

devredileceği ilin 

Muayenehanesini Gazi Bul
varında Basmahane istasyo
nuna giderken Yeni Asır 

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

Tele!on : .ooıo 
3- 26 (2166) 

C!M2&W5C M'i*'A M*MWS s 4AS$BŞ 
lzmir Ticaret Mahkeme-

sinden: 
Andon Halarise ait ve Pire 

1imanına mukayyet Yunan ban
dıralı Kyrapanağia vapuru Ro
manyanın Kalas limanından 
hareket etmek üzere hazırla
nırken saj? tarnfo eği!miş olan 
·:apur ansızın sol tft rafa 30 
derece kadar meylederek su 
almağa başiamış ve bu yüzden 
gemi ve hamule hasara uğramış 
ve vapurun Kala.sta 16 gün 
kalmasına mecburiyet hasıl 
olmuş ve Deniz Ticaret kanu· 
nunun 1063 fincü madde~ ah
kamına tevfıkan tanzim klınan 
rapor ile gemi jnrnalı sureti 
ve tayfaların isimleri yazılı 

cetvel mahkemeye verilmiş v~ 
adı geçen vapurun lzmirden 
hareket etmek üzere olduğu 
iddia edilmiş o:masından do!ayı 
gemi zabitan ve mürettebatın 
251111936 Çarşamba günü saat 
15 de ifadelerinin alınması te-

karrür etmiş olduğundan Gemi 
ve yük ile alakadar ve hasar· 
dan zararlı herkes rapor alı
nırken asaleten veya vekaleten 
hazır bulunabilecekleri sözü 
geçen kanunun 1065 )nci mad
desi hükmüne tevfikan ilan 
olunur. 

1313 (2243) 

ilan 
Kadastronun 1524 ada 65 

parselinde yazılı Ayavukla Ga
ziler Kemtr caddesinde 66 
eski 56 taj numaralı bir bab 
djjkkan Rum Anastasyadan 
metrük olup kadastroca hazine 
namına tesbit edildiği ve bu 
kere hazinece Samiye satılmış 
olduğundan işbu yerin satışı 
dolay1sile müşterisi Sami na
mına tapuya kayıt ve tescil 
edileceğinden bu yer hakkında 
tasarruf iddiasında bulunanlar 
varsa tarih ilanından itibaren 
iki ay zarfında lzmir üçüncü 
mıntaka tapu sicil muhafızh· 
ğına müracaatları ilan olunur. 

'\ . 
) 

"'· 

Saç Eksiri 
Saçların dökülmesine ve kepeklenmesine mani olur. K 

saçların köklerini kuvv~tlendirir ve besler. Komojen s 
gıdasıdır. Tabii renklerini bozmaz, latif bir rayihası 
Komojen Kanzuk saç eksiri maruf eczanelerle ıtriyat ma 
rında bulunur. 

En Parlak 

Kudreti 

Daimon elektrik pilleri dünyada tanınmış pillerdir. Dair 
pili kullanan hiç başka pil kullanmaz. 
Umum deposu : Sulu ban cıvarında 28 • 9 Hüsnü 
Ödemişli. 

lzmir Vilyeti Defterdarlığınd 
lssısınm vergi borcundan ötürü tahsil emval yasası 

haczedilen Kadriye mahallesinde seyran sokağında 
sayıh hane tarihi ilandan itibaren 21 gün müddetle 
çıkarıldığından pey sürmek istiyenlerin Defterdarlık 
kalemine gelmeleri. 

20-24-28-1 1270 ( ı 

lzmir P. T. T. Başmüdürlüğün 
50 tane potrel direkle buna muktazi takoz ve saire o· 

936 T. de ve saat 15 de ihalesi icra kılınmak üzere 19 
T. de münakasaya konulmuştur. Muhammen bedel 1627 
kuruştur. 

Şartnamesi görülmek üzere Başmüdürlükte müteşekki 
1289 
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Fratelli Sperco 
Vapur Acentası 
ROYALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
HERMES vapuru 24-11-936 

günü gelip yiikünü boşalttık
tan sonra Burgas, V arna ve 
Köstence için y6k tahmil edip 
ayni gün hareket edecektir. 

UL YSSES vapuru 30-11-936 
günü beklenmekte olup 5-12· 
936 gününe kadar Rotterdam 
Amsterdam ve Hamburg liman· 
lan için yük alacaktır. 

SVENSKA ORIENT Lines 
NORDLAND motörü 22-11-

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

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

N. V. 
W. F. H. Van Der 

Zee & Co. 
DEUTCHE LEV ANTE LINIE 

G. m. b. H. 
BOCHUM vapuru 11 son 

teşrinde bekleniyor. 15 son teş
rine kadar Rotterdam, Ham· 
burg ve Bremen limanlarına 
yük alacaktır. 

AKKA vapuru 11 ikinci teş
rinde beklenilmekte ve 1 S 
ikinci teşrine kadar Rotterdam 
Hamburg ve Bremen limanla· 
rına yük alacaktır. 

GALlLEA vapuru 20 son 
teşrinde bekleniyor. Hamburg 
ve Anversten yük çıkaracaktır. 

ISERLOHN vapuru 23 ikinci 
teşrinde beklenilmekte ve 28 
ikinci teşrine kadar Rotterdam 
Hamburg ve Bremen limanla· 
rına yük alacakhr. 

•BllH• 
American Export Lines 

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

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

~anıre 9 YEftl ASIR 
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Olivier Ve Şii. \•P•a•r•is•f•ak•77•.u•es.in•d•e•n•d•ip•111om-aı•,•n 

kullanınız ! 

1 

1 • 

i 

LİMlTET Dilf tabipleri 

Vapur Acentası Mu7~(fer l~roğul 
IRiNci KORDON REES Keınal Çetindağ 

BiNASI TEL. 2443 
Lllermao Lines Ltd. Hasta!armı her gün sabah 

THURSO vapuru 20 ikinci saat dokuzdan baş!ıyarak 
teşrinde Londra, Hull ve An- Beyler .. Numan zade S. 21 
versten y0ük çıkaracak ve ayni numrala muayenehanelerinde 

kabul ederler. 
zamanda Liverpol ve G :asgov Telefon : 3921 
için yük alacaktır. Cuma ve sah 8 den 10 a 

POLO vapuru 3 birinci ka- kadar memleket hastanesinde 
nuoda Londra, Hull ve An-

versten gelip yük çıkaracak 
ve ayni zamanda Loodra ve Doktor 

•••••• " 1111•••11 ••••••••••••••!••••••.••••ı. i Hull için yük alacakbr. 
Ciğerler için bava ne ıse dış- :' 

Kemal a~ir ler için de RADYOLİN odur. E DRAGO vapuru 10 birinci 
Huta ciğerler kadar sağlam 5 kanunda Liverpool ve Svanse· 
ciğerlere de hava lazım oldu- E adan gelip yük çıkaracaktır. 
ğu gibi, bakımsız dişler kadar 5 GENERAL STIM SAliAÇOGLU 
temiz ve. beyaz dişlere de 51 PHILOMEL vapuru 18 ikinci Meınleket hastanesi 
RADYOLIN Jazımdlr. Hava : D h :'11 h • I teşrinde gelip Londra için yük a iliye h üte assısı 
kam, RADYOLIN ağzı temiz· :. alacakbr. Muayenehane: ikinci Bey-
ler. Havasız kalan en sağlam : 11 NOT V 'hl fer sokağı 65. Tel. 3956 
vücud nasıl zehirlenirse, RAD· i ı : ürut tarı eri, va- Evi: Köprü ,·apur iskelesi 
YOLIN ile fırçalanm>yan te- 5\ purların isimleri ve navlun üc- Berat aparbmanı No. 6 
miz ve beyaz dişler de öylece : 1 retlerinin değişikliklerinden me 

•• - - • I ıs~u~li~y~et~k~a~b~u~l~e~d~il~m~e~z~.;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~~~~E~v~,~T~e~le~f~o~n~N~o~.~2~5~4~5~ sararmağa ve çurumege : j' .. " 
SAVONMAA motörü 28-11-

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

EXELLO vapuru 5 ilk ka
nunda bekleniyor. Nevyork için 
yük alacakhr. 

EXMOUTH vapuru 14 ilk 
kanunda bekleniyor. Nevyork 
için yük alacaktır. 

mahh'.imdurlar. : E K l K ~ · ı ............................................. ezacı ema amı 

liiiiiiMimii~K--r __ e __ p iiiiiiiiiiiiiömj o;;;m:rİİİİİİiİİİje;:;;:;:;;:t,~N~. e;ğis N u ~a ~ a 1 AKT AŞIN 
Revdor Ferit, l .. eylak Blan ZEGLUGA POLSKA 

Kumpanyası 

SARMACJA vapuru 7-12· 
936 günü beklenmekte olup 
12-12-~36 gününe kadar An
vers ve Gdynia için mal ynk
liyecektir. 

Servici Maritim Rumen 
Kumpanyası 

SUÇEAV A vapuru 16-12-36 
günü gelerek Malta, Marsilya ve 
Alger limanlarına yükliyecektir. 

Daha Fazla tafsilat için ikinci 
kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acentalığına 
müracaat edilmesi rica olunur. 
Navlunlardaki ve hareket ta
rihlerindeki değişikliklerden 
acenta mesuliyet kabul etmez. 

Telefon: 2004-2005-2663 
rzTLZZ7..zzz7..ZZZ,:zzr-7ıUZ,ZZZJ ' 

Sinir hekimi :ı 
DOKTOR 

ABDÜLKADİR~ 
TAŞTAN 

MERKEZ hastanesi 
asabiye mütahassısı 

Hergün ikiden sonra hasta
larını kabule başlamıştır. 

Muayenehane: ikinci Beyler 
sokağı, şerbetçinin karşısın· 
da No. 81 Telefon: 3315 

2-26 (2196) 
U.ZZZ7.777.zzz:r.LZzrL7177.,Z77.7.JfZZA 

Diş hekimi 

. Naci 
Hortaçsu 

Muayenehanesini Birinci 
Beyler sokağı 36 numaraya 
nakletmiştir. Hastalarını müs· 
takil olarak kabuJ ve tedavi 
eder. 

EXAMELiA vapuru 26 ilk 
teşrinde bekleniyor. Nevyork 
için yük alacaktır. 
~ 

Pire Aktarması Seri Seferler 
EXCAMBION transatlantik 

vapuru 20 son teşrinde Pire 
limanından Boston ve Nevyork 
için hareket edecektir. 

EXOCHODRA vapuru 4 ilk 
kanunda Pireden Boıdnn ve 
Nevyorka hareket edecektir. 

.... Qi:J ·-
Den Norı:ıke Middelhavslinje 

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

Armement H.Schuldt-Hamburg 
MARITZA vapuru 20 son 

teşrin<le bekleniyor. Rotterdam 
Hamburg ve Bremen limanları 
için yük alacaktır. -..... 
$. A. Roya1e Hongroise de Na
vigation Danubienne- Maritime 

Budapest 
BUDAPEŞTE motörü 29 son 

teşrinde limanımıza gelerek 
Danub (Tuna) limanları için 
yiik alacaktır. 

-· ®"-<+••--joboston Varren Line Ltd 
Liverpool 

JESMORE vapuru 15 son 
teşrinde bekleniyor. Anvers ve 
Liverpoo! limanlarından yük 
yük boşaltıp Burgaz, Varna, 
Köstence, Sulina, Galatz ve 
Braila limanlan için yUk ala· 
caktır. 

_....,. •• IOnCIMI ...... -

Service Maritime Roumain 
Bükreş 

DUROSTOR vapuru 25 2 ci 
teşrinde bekleniyor. Köstence, 
Sulina,Galatz ve Galatz aktar

'ması olarak Belgrat, Novisad, 
Budapeşte, Bratislava, Viyana 
ve Linz için yük alacakbr. 

Vapurlann isimleri, gelme ( 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkmda hiç bir taahhüde gi
rişilmez. 

N. V. W. F. Hanri Van Der 
T elefoo 2946 Zee & Co. 

8-26 (2101) Birinci Kordon Telefon No. 

~---------' 2007 - 2008 lzmir Suth Hukuk mahkeme· 
sindt"o: 

Müddei haz.ine ve müddeia· 
leyh lzmirde Şehitlerde Toprak 
sokağında 28 No. h depoda 
Hasan oğlu Mustafa aleyhine 
açılan alacak davasından dolayı 
ve müddeialeyhin meçhuliye-
line mebni gerek davetiye ve 
gerekse gıyab kararınm gazete 
ile ilanen tebliği suretile yapı· 
lan duruşması sonunda dava 
olunan 207 liranın masrafı mah-

. lceme ile birlikte tahsiline 
4·11-936 tarihinde karar ve
ritmit olduğundan ve müddei
aleyhin kanuni müddeti içinde 
le1nyiz yoluna gitmediği tak-
~irde bu babda verilen işbu 

ükmün kat'iyet kesbedeceği 
~kametgahının meçhul olması 

asebile tebliğ' makamına kaim 
olmak üzere ilanen ihbar olu-
ll\lr. 1303 (2240) 

lzmir Sulh Hukuk MRhke· 
meainden: 

Müddei Rifat vekili avukat 
Şemsidc\in tarafından müddeia
leyh lstanbulda Maçka palas
rla oturan Mansuri zade Zeh
ra aleyhine açılan istihkak da
vasının ikametgahının bulun
mamasına mebni davetiye ve 
gıyap kararmın gaz.ete He ila· 
nen tebliği suretile yapılan 
mahkeme sonunda müddeiabih 
eşya üzerine konulan haczin 
kaldırılma sana 17 • 11 - 936 ta
rihinde karar verilmiş ve mas· 
rafı mahkeme ile avukatlık üc· 
reti uhdesine tahmil kılınmış 
olduğundan müddeialeybaom 
kanuni müddeti içinde mahke
meye müracaatJa temyiz yolt:
na gitmediği takdirde bu bab
taki hükmün katiyet kesbede
ceği tebliğ makamına kaim ol· 
mak üzere ihbar olunur. 

1308 ( 2242) 

4 ayn ayrı koku bankası 
ve S. Ferit eczacı ba~IDID son 
yaptığı şaheserler. 

Sabit, latif hakiki çiçek ko· 
kul arı. 

Benzeri yapılamaz. 

Um. Depo 

S. Ferit 
• 

1 
ECZANESi 

Hükümet sırası 

Bu sene ihlamur 
azdır kışlık ihtiya· 
cınızı şimdiden te
mtn ediniz. SALEB 
AD AÇA YI, PA
PATY A'oın yenisi 
geldi. 

ARTI kumaş bo· 
yalarını, firmamızı 
taşıyan çeşitlerimizi 

Karş•yakada ( Bin· 
bir Çeşit ) magaza
ımda da bulabilir· 
siniz. 

Karpit, çivit, al
kol, çiçek, saç, sa· 
bun, tahta boyaları, 
traş bıçakları, di1 
macunları, kren., 
podra V.s 

Telefon 3882 

Devlet Demiryollarından: 
Aşağıdaki gayri menkuller 3-12-936 Perşembe ~unu saat 

15 de İzmir Alsancak 8 inci işletme Komisyonunda açık arttnma 
suretile üçer sene için kiraya verileceklerdir. isteklilerin gayri 
menkuller hizasında yazılan mikdarda muvakkat teminat verme
leri ve işe girmeğe manii kanuni bir halleri olmadığına dair 
beyannameler ve aranılan vesikalarla muayyen vakitte komisyona 
müracaat etmeleri lazımdır. Şartnameler komisyondan parasız 
alımr. 

1 - lımir Kemeri Kağıthane caddesinde 16 Nu. h dükkan 
Muhammen kira bedeli 216 lira muvakkat teminat 1620 kuruştur. 

2 - lzmir Kemeri Kağıthane caddesinde 18 Nu. lı dükkan 
muhammen kira bedeli 288 lira muvakkat teminat 2160 kuruştur. 

3 - lzmir Kemeri Kağıthane caddesinde 16/1 Nu. lı eczane 
muhammen kira bedeli 540 lira muvakkat te-mioat 4050 kuruştur. 

20-24 1263 (2230) 

Çırpı Zirai kredi kooperatifinden: 
428 sayılı Çırpı köy Tarım kredi kooperatifi ambarında mevcud 

300,000 kilo pamuk kozağı 30,000 kiloluk on müzayede kaime
sine taksim suretile müzayede çıkarılmıştır. 

Talipler şartnameyi Çarpı köyde Kooperatifden Bayındırda 
Ziraat Bankasından öğrenebilirler. Mektupla istenildiği takdirde 
adreslerine gönderilir. Muvakkat teminat beher kaime için 202,5 
liradır. 

ihale 9-12-936 Çarşamba günü saat 14 de Çırpı köyde koope
ratif binasında icra kılınacaktır. Kooperatifimiz Arıkbaşı ltas
yonuna çok yakrndadır. · 

22-24-26-28-1-3-6-8-9 1291 (2237) 
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Bahar çiçeği 
KOLONYASI 

Merkezi Kemeraltı caddesi Beyler 
sokağı köşesi 

Lüyük Hilal 
Eczanesi 

lzmirden götürülecek en şık en 
ince ve en makbul hediyeniz 

Eczacı Kemal Kamilin 

Bahar çiçeği 
ko~onyası 

olacaktır. lzmirde Hilal eczanesı 
kokuculuk üzerine ciddi yürüyen 
bir müessese olmuş, kok-:!::uluk 
alemini şaşırtmış bulunmaktadır. 
Hilaleczanesini, eczacı Kemal 

ı Kamili işindeki ciddiyeti, kolon
ı yalarını lzmirlilere sorunuz. 
'Yakın ve benzer isimlere 

aldanmarrıanız için 
şişeler üzerinde Kemal 

·Kamil adını görmelisiniz. 
E 

eUıZt ·yıkamalc al'tık bir kOlfıt deöndfl', 
zira gııyn k.ıblll kıyas olan PERLO
OENT diş Macunu bu kDtfetl ortadan 
kaldırmı~llır. 

PERLOOENT çok HY1.tlf olduöu glbf. 
•olu~unuzu de serinletir 

-·-4"4'!,,. olif4•i•t,, · ?~'4wi ·~ m~ oG..c.-~·a 
v. 4f"S "11~/.eıw ~ Mt.J.a.~ lcAot4f -.;~cl'-'ı · 

TURAN Fabrikaları mamulatıdır. Aynı zamanda Turan 
tuvalet sabunlarını, traş sabunu ve kremi ile güzellik krem
lerini l(ullanımz . Her yerde satılmaktadır. Yalnız toptan sa
tıılar için lzmirde Gazi Bulvarında 25 numarada umum acen
telik Nef'i Akyazılı ve J. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

Posta Kut. 224 Telefon 3465 
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Yağmur ve kar altında harp Cumhuriyetçiler lehine döndü 

Asiler Madridi alamıyorlar ... 
Hükümetçilerin iaarruzlarıyle sevkülceyş mühim 

birçok noktaları terke mecbur kaldılar ... 
Frankonun vaziyeti fenalaşırsa Italya ve A1manyanın askeri yardımda bulunacaklarını Vard 

ediyor. Bir cumhuriyetçi kruvazörü yabancı bir deniza)tı gemisi torpilledi 
Price • 

temın 

Pari8, 23 (Ô.R) - ispanya
daki muharebe hakkında ge• 
len haberler şunlardır: 

Madrid'den: - Dün Madrid 
cebbesinin bazı kısımlarında 

iki taraf topçusu mühim faali
yette bulunmuşlardır. Cumhu
riyet topçusu birçok asi ba
taryalarını susturmuştur. Dün
kü gün Cumhuriyet kuvvetleri 
işgal ettikleri yeni mevzileri 
takviye etmişlerdir. Capo del 
C:ampo cebbesinde Cumhuri
yetçiler demiryolu hattını geç
mişlerdir. Harap bir halde olan 
Caso Velaskez binası yanına 

gelmişlerdir. Dünkü harekat 
tamamen Cumhuriyetçilere mü
said bir şekilde cereyan etmiştir. 
Umumi intiba memnuniyet ve
recek bir haldedir. 

ASiLER SUSMUYOR 
Asi kaynağından : Madrid 

cebbesinde hiçbir hareket ol
mamıştır. Fetbedilt:n mevkiler 
takviye edilmiştir. 

Sevil radyosundan : Bütün 
cebbelerde havanın bozukluğu 
sebebiyle harekat pek yavaş 
ilerlemektedir. Milli devriyeler 
düşman devriyelerinin mevkiini 
keşfederek bunları susturmuş

lardır. Madrid cabhesinde kıt'
alarımız hasım mevzilerindeki 
gediği genişletmişler ve lı ay
bettikleri bazı mevzileri geri 
almışlardır. 

YAGMUR VE KAR 
AL TINDA HARP 

Paris, 23 (Ö.R)- Madrid'de 
son derece fena bir havada, 
yağmur ve kar altında harp 
cumhuriyetçilere müsaid bir şe
kilde devam etmektedir. Cum
huriyetçiler Caso Velaskez bi
nasını tamamiyle işgal etmişler
dir.Burası yangından ya11yarıya 
harap olmuştur. Bu binanın 

içinde ve dışında yapılan harp
ler son derece kanlı olmuştur. 

Bir aralık binanın yukarı katı 
~~ynelmifel kola mensup mi
.isler tarafından işgal edilmek
:e iken asiler zemin katından 
çeri girmiş'erdir. Milisler kah
ıamanca müdafaada bulunmuş
larsa da nihayet esir edilmiş
lerdir. 

BARSELONDA SOVYET 
GÖNÜLLÜLERi 

Roma 23 ( Ô. R ) - ihtiyat 
kaydile kabulü gereken bazı 
haberlere göre; Barselona Sov
yet gönüllüleri çıkarılmış ve 
hemen M!!dride gönderi!m;şti r. 

Barse!onda bu!unan Sovyet se- . 
firi Madridın ve Katalonyanın 
müdafaası için milisleri teşvik 
eden beyanatta bulunmuştur. 

V ARELLA NELER 
ANLATIYOR? 

Roma, 23 ( Ö.R ) - Sala
mangue'den bildiriliyor: 

General Varella gazele mu· 
habirlerini kabul ederek Mad-

rid çevresindeki hareketler 
hakkında şunları söylemiştir : 

" Milli kuvvet!er Manzanares 
nehrini geç!iler ve Madridin 
merkezine doğru ileri hareke
tine yavaş yavaş devam edi
yorlar. Dahili harp başlıyalı 

beri biz bir adım gerilemedik, 
yine de gerilemiyeceğimizi 
ümid ederiz. Madridi adım 

adım ele geçi receğiz. Esasen 
şehrin müdafaası muntazam 

Ası km•vdlen idaıe eden 
Oen~ral l/ano 

kuvvetler tarafından değil, 
dünyanın bertarafından gelmiş 
anarşistler tar;;:fından yapılıyor. 

Marksist milis • kuvvetlerinin 
maneviyatı pek kırıktır. " (1) 

FRANKONUN MUHASIM 
SIFATI TANINACAK Mi? 

Roma 23 (Ö.R) - "Journal 
de Geneve,, lngilterenin lspan· 
ya işlerine karışmanıak siyase· 
tini muhafzza etmekle beraber 
general Frankonun muhasım 

sıfatını tanımağa hazır o:du
ğunu yazıyor. Şu takdirde ln
giliz-F ransız dostlu;:ı-unu sars
mamak ve Avrupa sulhunu 
korumak için Fransa da ayni 
şekilde hareket edecektir. 

KA YDl IHTJY ATLA 
KARŞILANACAK 

HABERLER 
Roma 23 ( Ö.R. ) - Av;la

dan bildiriliyor : Milliciler, Mad
ridin şimali şarkisinde tayin 
edilen bitaraf mıntakaya çe· 
kilmek istiyen ahaliyi milis'erin 
kurşuna dizdık1erini iddia edi
y()r!ar. Ayni haberlere göre 
Madridde büküm ve nüfuz 
dünyanın dört tarafından gel
mi ş anarş ' st!er ; n e indedir. 

Perpignan'dan gelen haberle
re göre, Barselonda cumhuri
> e' çiler lı::lya ve Almımya ta
rafından Frankonun tanınması
na mu!rnbele o!arak Alman ve 
ltalyanlara aid bazı binaları 

yağma etmiş 1 erdir. Şehrin bom
bardımanından korkarak birçok 
Fransız!ar memleketlerine dön
müşlerdir. Bombardıman ha
linde Fransa kooso!osu da bir 
harp ~emis;ne çekilecektir. 

Hükümetçilerin elinde bulu
nan "Cetvanles,, kruvazörün
de b:r iştial olmuştur. Bu gemi 
bir müddet kullanılamıyacaktır. 

(Y.A. - Roma radyosunun 
veıdiği bu haberlere pek inan
mağa gelmez.) 

Ağır topçu/atın bir lıaıp sahnesi 
nanmasına taarruz etmiş oldu
ğunu bildirmektedir. 

Cervantes kruvazörü hasara 
uğramıştır. 

ASiLER AGIR ZA YIA TA 
UGRADILAR 

Madrid 23 (A.A) - Hükü-

Jt.ılı-a başvekıli Mussolıni son nutkunu veıırken 

ECNEBi DENIZAL Ti metin bir tebliğine göre, a..i-
GEMILERINlN TAARRUZU ler;n milis efradının mevzilerini 
~:adrid, '.?3 (A.A)- Royter şiddetle bombardıman etmiş 

ajansır.dan : 
oldukları ve bir taarruza geç

Bahriye nezareti bu sabah 
sa::t ' dokuzda a~ilerin ellerinde mek teşebbüsüne kıyam etmiş-

lerse de bu taarruzun neticesiz 
hi;:bir denizaltı gemisi bu!un-
madığından ecnebi donanmaya kalmış olduğu bildirilmektedir. 
mensup olduğt• zannolunan bir Asiler ağır zayiata uğratıl-
takıın deniza:tıların Cartagena mak suretiyle püskürtülmüşler 
limanı methalinde bükümet do- ve iki tnp bırakmışlardır. 

ITALYA - ALMANYA 
ASKERi MÜDAHALEYE 

KARAR VERMiŞLER 
Londra, 23 (A.A) - Daily 

Mail gazetesinin Berlin mu
habiri Vard Price Ciano ile 
birçok Alman ricalinin kendi· 
sine yıspmış oldukları beyanat
tan aşağıdaki neticeleri istih
raç etmektedir: 

Almanya ile İtalya general 
Frankonun kıtaatı müşkül va· 
ziyete düştüğü takdirde onlara 
yardım etmekten Çt"kinmiye
ceklerdir. 

HÜKÜMETÇILERlN T AAR
RUZLARI MUVAFFAKIYET 

KAZANMIŞTIR 

Lizbon, 22 (A.A) - Asilerin 
Madrid cebhesinde ilerlemiş 

olduklarına dair olan haberler 
asilerle temas halinde bulunan 
ma!ıafil tarafından tekzib edil
mektedir. 

Diario De Lisbao gazetesi· 
n:n asilerin nezdindeki muha
biri, hükümet kuvvetlerinin bil
hassa Garabanchel Usera ve 
Basurero mıntakalarında çok 
şiddetli mukabil taarruzlarda 
bulunmuş olduklarını bildir
mektedir. 

Havaların fena gitmesi tay
yareler:n asilere yardımda bu
lunmasına mani olmaktadır. 

Telefat mikdarı boyuna art
makta dır. Sokaklar yara;ıları 

götürüp ıretiren kamyonlarla 
doludur. 

Bir ltalyan gazetecisi gene
ral Va!eraya müracaat ederek 
Sevillaya bir takım tayyareler 
gelmesi yüzünden asi tayyare
lerin mikdarı artmış olduğunu 
bildirmiştir. 

General şu cevabı vermiştir: 
-Safa geldiler.Kızılların tay

yareleri pek çoktur. 
Paris 23 ( Ö.R ) - General 

de Llano radyoda okuduğu 

gündelik harp raporunda şu 
malümatı vermiştir : C.:asa del 
Campoda hükümetçilerin mu· 
kabil taarruzu reddedildi. Düş• 
man birçok ölüler bıraktı. Mil• 
liciler bazı malzemeyi ele ge• 
çirdiler. Aragon cebhesinde 
püskürtülen bir hücum netice• 
sinde Rus mamulatından birçok 
kasa mühimmat ele geçirildi. 
Casa del Campoda düşmaoın 

dün bıraktığı öbler bugün gö· 
mülmüştür. 

! . 
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Madiidi müdafaa eden lıiikiinıet kııV
vetleıilıin kumandatıı lftneral Miyn/ıO 

Paris, 23 {Ô.R) - Asilerin 
Salamangue karargahından 
bildiriliyor: 

S nci fırka cebbesinde Al• 
kulbier mıntakasında ve şafak 
ile beraber hücuma geçmiş 
ise de püskürtülmüş ve 40 ölii 
ile bir tank bırakmıştır. Diğer 
cebhelerde birşey yoktur. 

MAGLÜB OLAN KUMAN· 
DANI DEGIŞTIRDILER 

Madrid, 23 ( Ö.R ) - Cosa 
del Campo cebhesinde Urugu• 
vaylı bir gazeteciyi, 2 fotoğ• 
rafı ve Saragos' da çıkan bit 
gazete direktörünü hamil bir 
otomobil yolunu şaşırarak 
cumhuriyetçilerin hattına gir• 
miş ve içindekiler tutul• 
muştur. Bu gaz>Clecilerin bil• 
dirdiklerine göre Madridin ce" 
nubunda harekatı idare etmek• 

· te olan a•i albay Yage üç gün 
evvel azledilmiş ve albay Car• 

· tera da yaralanmıştır. 

Japon 
Tayyareleri 
düşürüldü 

Paris 23 (Ö.R ı - ŞanghaY
dan bildiriliyor: Suiyon cebhe• 
sinde vaziyet sakindir. Çin .g~· 
zeteleri iki Japon tayyaresının 
düşürüldüğünü ve pilotlarının 
öldüğünü haber veriyorlar. I-Jet 
iki tarafa mühim takviye kuv• 
vetleri gelmiştir. Modern silah• 
!arla mücehhez Mançu kuvvet• 
!eri Şangtu istikametinde .iJerİ 
liyorlar. Nankin erkanıharbıyes 
bunları karşılamak üzere birka!f 
fırka göndermiştir. 


