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imtiyaz sahibi : ŞEVKET BıLGlN 
Baıaıuharrir ve umumi neşriyat müdürü: 

HAKKI OCAKOGLU 
1 .A.EIC>1'TE: ŞI:CFLA.İTİ 

Devanı mUddetllTürkiye içinlHariç ıçin 
Seneıık . . . . . . • 1300 2500 
Altı avlık . . . . . . 700 1300 

TELEFON : 2697 

il 
Valiler konseyi kuruluyor 
Ankara, 24 (Yeni Asır) - Dahiliye 

vekiJeti, bütün valilerin merkezde 
münavebe ile iştirak edecekleri bir 
.. Valiler konseyi" ihdasına karar ver
miıtir. 

Bu konseyde, viliyetlerin mahalli 
ihtiyaçlarının ne suretle karşılanabi
leceği hakkında isabetli kararlar alı
nabilecektir. 

ti 
............................................................................................................................................................................................................................................................................. 

FRANSIZ DELEGESi DORYO 
---------------------

Sancak halkının 
.............................................................................................................................................................................. 

intihabat 

derslere 

esnasında gösterdikleri 
olduğunu söyledi. 

başlanması üzerine erkek 

azimkiir birlikten dolayı 
lisesinde 

• • 
tehrike layık i 

• • 
= • 

Antakya kız 

]isesi talebesi de greve nihayet verdi. f 
• ............................................................................................................................................................................ 

latan bu•, 24 (Yeni Asır) - latanbul, 24 (Yeni Asır) -
Sancakta Fransız delegesi Antakya Kız liıesi tekrar açı· 
Doryo'nun Türk halkına karşı larak derslerine baıladığından 
vaziyetini değiştirdiği anlaşı- Erkek lisesi talebeleri de greve 
lıyor. Doryo ağlebi ihtimal, nihayet vermişlerdir. Tedrisata 
hükümetinden aldığı talima- başlanmıştır. 
ta uyarak daha mülayim Ankara 24 (Hususi) - Kor-
davranmak lüzumunu hisset- diplomatik mahafilinde doia-
miştir. şan bir şayiaya göre Fransanın 

Fransız delegesi Antakya ve Ankara büyilk elçisi Ponsot 
lskenderun Türklerinin itima- bugünlerde Ankaradan ayrıla· 
dını kazanmağa çalışıyor. caktır. Bu şayia Ponsot'un me-

Doryo, Türk halkını intiha- zunen memleketine gitmesi ma· 
bata gösterdıkleri azimkar bir· hiyetinde ise de Fransada ge· 
likten ve iradeden dolayı teb- çenlerde çıkan bir kanuna göre 
rik derecesine kadar gitmiştir. iskcnd{'/ltndan uiizel hir ıröniniiş -- Sonu 3 üncii savfada -
trf?'ZZ7J-2Z7.:7JYJJJ,,Z77.LZr,LZZZa:T.J2ZT..ZZZ-.fZ;r..z;""2ZTJ.zLZZZZZZ/.LUJ."fL'ZY~ZT".LZ7Z')a'Z~~ZYMZ7.7..7..Y.zz2J~ZZZ'llJA 

H~~3ffrifr:' Fransanın bir teklifi 
EViNDE TOPLANDI 

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

Atatürk Sancak için M. Cemiyetine gidelim 
Ve Baş~.~~.?..1oönü diyor. HükUmetin Cumaya Kamutay
Ge~f~ ~:'::'ü~~!~anıN da beyanatta bulunması muhtemeldir 

görüştüler 
Ankara, 24 (Yeni Asır)

Dlin lstanbuldan şehrimize 
avdet eden Büyük Erkanı

barbiye reisi mareşal Çak
mak, makamında kendisini 
ıiyaret eden Başvekil ismet 
İnönü ile görüştü. 

Bir müddet sonra Atatürk 
te Genel Kurmay başkanlı• 
iına giderek iki saat kadar 
kaldılar. 

Ankara, 23 (A.A) - icra 
Vekilleri heyeti dün akşam 
Çankayada Atatürk evinde 
toplanmış, harici işler üzt:
rinde müzakere yap1lmış ve 
içtima geç vakite kadar de
vam etmiştir. 

~!ll'Jı;ll2Ja~~~'-~77'lbaD~2~ZYkBBCJ'2!.l 

Yeni karar ..... 
iş hacmine genişlik 

vt•recektir 
Alh sene önce dünyayı sars

llıağa başhyan iktısadi buhran 
tesirlerini memleketimizde de 
göstermişti. Türk parası tehlü
keli günler geçirdi. Milli pa· 
rayı korumak, tediye müvaze
llesinde denklik vücuda getir
?'ek için gümrük minia!arına 
ıliveten kontenjan dıvarları 
C>rülmek zarureti hasıl olmuştu. 

Bir taraftan memlekete gi
recek eşya tahdit edilirken 
diğer taraftan da ihtiyaçları
l!ıızı iç pazarlardan tedarik ey
~enıek için beş yıllık bir planla 
~ktıaadi kallunma tedbir!erine 
•tvuruldu. 
Bu yolda tedbirler almakta 

biı yalnız değildik. Hemen bü
lGa devletler bu yola dökül· 
laı&ılerdi. Kontenjantman usu-

- Sonu 2 nci say/ada -
--1&.kı C>oal&.oAıu 

Sancakta intihabata iştirak eınıiyenler vergi için sıkıştı
rılıyor. Halebe ve Humusa sürgün edilenler avdet ettiler 

lstanbul, 24 ( Yeni Asır te
lefonla ) - Ankaradan bildiril
diğine göre, ( Ulus ) gazetesi 
yarınki nüshasında aşağıdaki 
haberi neşretmektedir: 

Hususi olarak öğrendiğimize 
göre, Fransız hükümeti, San· 
cak ihtilafının halli hakkında 
hükümetimize iki teklifte bu
lunmuştur. Fransanm bu tek· 
liflerinden biri, meselenin halli 
için Milletler Cemiyetine gi· 
dilmesidir. 

Cenevrede bütün davanın 
yeni baştan tedkik olunarak 
siyasi ve ikhsadi icaplara ve 
ahdi haklara uygun bir karara 

- Sonu üçünc.ü sahifede - Genev1tden bir f!Öllintiş 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ES~I BULGAR BAıVEKILI ÇANKOF 

!!.~~ ... ~~ti.~~.!~!~ ... ':-.!!~ .. !~~~~~.':! 

Türk - Bulgar münasebatında 
.. 

mutavassıt bir rol oynıyacağı 
• 

şayı Yugoslavyanın 
oldu. Bu haber tekzip edilmedi 

Belgrad, 24 (Yeni Asır) 
Alman ricalile temaslar yap• 
mak üzere Berline gitmekte 
olan eski Bulgar başvekille· 
rinden Çankof, Belgraddaki 
tevakkufundan istifade ederek 
Yugoslav matbu&t erkanını 
kabul etmiştir. 

Yugoslavya başvekili ile de 
görüşen Çankof, Ber!in seya
hatinin siyasi ricalle görüşmek 
ve Avrupa meselelerini yakın· 
dan anlamak ,:?ayesile yapıl
dığını açığa vurmuştur. YnSlOS· 

' lav gazetecilerinden biri, eski 
baıvekile şu ıuali sormuştur: 

- Türk iye • Bulgaristan mü· 
naıebatının yeniden tanziaJiacle 

. 
Eslti B~at ~aşrekili Çan/UJJ 

Yugoslavyanm mutavassıt bir 
rol oymyacağı şayi olmuştur. 

Bu husustaki mütaliamzı me· 
rak ediyorduk? 

Bulgar devlet adamı ~u ce
vabı vermiştir: 

- "Bulgaristanı ben idare 
etmiyorum. t3alkan milletleri 
arasında anlaşma taraftarıyım. 
Bu hususta kendime göre, 
edinilmiş kanaatlerim vardır. 
Türkiye - Bulgaristan dostluk 
münasebetlerinde yugoslavyanın 
müsbet bir rol oynayabilece
ğine inanırım. Türkiye ile mü· 
nasebatımız salili yolu tut· 
muştur. Daha iyi de olacağmı 
hiasedi yorum.,. 

-Sou 4 Ud Nh/Jedl-

Bir lngiliz saylavına 

Cevap veren Eden 
"Türk-lngiliz dostluğuna halel vere
cek şekilde hareket .etmiyeceğiz,,dedi 

Ve ilive ·etti: 
''Böyle bir vaziyeti akla getirmek 

kabil değildir ... ,, bile 
-·-·-·· Donanmamız Maltada samimi temaslar yapb 

Kahraman gemicilerimiz kayık yarışlarında dost 
donanmanın kayıkçılanna tefevvuk etti 

~anll Yavuz ve amiral Şükıü Okan 

lıtanbul, 24 (Yeni Asır) - hazırlıklar yapılmaktadır. 
Maltayı ziyaret eden donan- Valetta, 24 ( Ô.R ) - Do· 
mamız cumartesi günil Faler nanmamız dost lngiliz ıulann• 
limanında bulunacak ve Yunan da geceli gündüzlü ve çok sa• 
donanması tarafından bilyük mimi bir tarzda ağırlanmakta• 
dostluk tezahüratile karıılana- dar. Gemilerde-, evlerde, ku-
caktır. lüplerde resmi ve hususi ziya-

Filomuz, Faler ziyaretinden fetler, müsamereler, gezintiler 
sonra Selinik limanını ziyaret yapılıyor. Gemilerimizle sahil 
edecektir. Yunaniıtanda do- arası, ziyaretçileri taşıyan mo-
nanmamızı istikbal için büyük - Sonu 6 ıncı salufeae -

Romen - Leh münasebatı 

Romanya dış bakanı 
Polonyayı ziyarete gitti 
Bükreı 24 ( A.A ) - Resmi 

bir ziyaret yapmak üzere bu
gün Varşovaya hareket edecek 
olan Victor Antenesco Rador 
Ajansına beyanatta bulunarak, 
Cenevredeld g6rüşmeleri sıra
smda Bek tarafından yapılan 
Clavete icabetinden duyduğu 
memnuniyeti kaydetmiştir . 

Dış işleri bakanı ezcümle 
demiştir ki : 

- Po!onya-Romen ittifakınm 
kuvvet ve hayatiyetini teyid 
etmeğe müsait olan her fırsat
tan istifade etmeliyiz. Ben yal· 
nız hükümetin değil, fakat ayni 
zamanda bütün Romen milleti
nin de tercümanı olacağım. 

Hürriyet ve istiklal için kat
lanılmış ıstırapla dolu bir mazi 
taşıyan her iki mHlet birbirine 
hürmet ve dostluk bağlariyle 
bağlı bulunmaktadırlar. Sulh 
içinde yaşamak hususundaki 
müşterek arzuları da her iki 
milletimizi birbirine yaklaştır· 
maktadır. 

Milletler Cemiyeti pakb esa .. 
sına dayanan Polonya • Romen 
ittifak muahedesi Avrupanın 
bu lut'a11nda topnk blltlDHl· 

Romanıa dış bakanı Antonesko 
ğünün idamesi müstenid b~r 
sulhun idames:ne hususundaki 
arzumuzun sadık bir aksidir. 

Çok mühim olan ekonomik 
münasebetlerle kültürel ve en• 
tellektüel münasebetlerin inki· 
şaf ettirileceğini kaydeden An· 
tenesko Bek ile yapacağı gö· 
rüımelerden bu sahalarda mlia· 
bet neticeler elde eyliyeceğİ 
limidiDi izhar etmiıtir • 



&ahlla 2 

Yeni karar 
iş hacmine genişlik 

vt•recektir 
- 8aştaraJı I ınci sayfada -

lüae başvurmamış pekaz devlet 
vardır. Herkes kapılarıoı barice 
karşı kaparkeo şllphe yoktur 
ki biz aksi bir istikamet takip 
eyli yemezdik. 
Fillııkika konteojaotman usu· 

in milli paraların kıymetini ko
rumak bakımıodao faydalı ol· 
du, LAkio normal ticaret usul
lerioe aykırı vaziyetler yarat• 
tığmdao alışveriş hacımlarıoı da 
çok daralttı. Bizde olduğu kadar 
artık bertarafta bu usulün 
iş hacmini daraltmasından şi

kayet edilmekte, normal ticaret 
yollarma dökülmek suretile 
Arsıulusal alım ve satıma ge
nişlik verilmeıi istenilmektedir. 
Hatta bu maksadın elde edil
mesi için Arsıulusal konforans
lar yapılması da derpif olunu• 
yor. işte bu sıralarda TOrkiye 
cumhuriyeti büyük bir cesa
retle ilk hamleyi atmış ve 
kontenjan dıvarlarıoı yıkmıştır. 

1937 seoesioin ilk günlerin• 
de tatbik mevkiine girecek 
olan yeni kararnamenin ifade 
eylediği mana çok büyüktür. 
Herşeydeo önce takip eyle· 
mekte buluoduğumuz iktıaadi 
siyasetin, verimleri elde edil
miş, iktısadi bünyemize güven 
hbıl olmuş demektir. Bundan 
başka ithalat ve ihracat işle

rini bütün devletlerle klea· 
ring esasına dayadıktan sonra 
kontenjantnıan üzerinde ısrar 
lüzumsuz bir hareket sa· 
yılabilirdi. Çünkü memleketi
mize ne kadar mal ithal edi
lirse edilsin, neticede itbalci 
memleket bizden mal almadık· 
ça bunun mukabilini elde ede· 
cek değildir. ltbalitıo lahdi· 
dinden vazgeçilmeai milli para 
davamızın esasına asil tesir ey· 
lemiyecektir. Tediyat yine kle
aring yoluyla olacak, mal mü· 
badelesi şeklini muhafaza 
edecektir • Bununla beraber 
tahdidatın kaldırılması piya• 
samıza muhakkak bir genişlik 
verrcektir. Zira zaman zamao 
zaruri ihtiyaçlar üzerinde kon• 
teojan bulunmaması yüzünden 
Çevrileo manevralar sona ere· 
cektir. Arlık gümrüklerde mal· 
!ar beklerken piyasada yoksul
luk olmıyacak, ithali serbest 
emtaa ihtiyaç mikdarınca mem· 
lekete girebilecektir. 

Hayatı ucuzlatmak bakımın
dan bir tedbirin faydalı neti
celerini derhal bissedeceğimiz
de şüphe yoktur. 

ithalattan tahdidatın kaldı
rılması ulusal sanayiimiz için de 
bir tehlüke teşkil edemez. 
Milli sanayiimizio meYcut güm· 
rük himayeler'yle ecnebi emta• 
aaına rekabet edebileceğine 
ioaoımız vardır. Bu güveni hü· 
kümet hisseylememi;ı bulunsaydı 
böyle cezri bir kararı almakta 
biraz daha teenni gösterirdi. 
Nerede kaldı ki milli 11oayii 
darbeliyecek vaziyetler tehad· 
düıünde yine gümrük himaye· 
!eriyle bunu önlemek çok m!ım· 
kündür. 

Nihayet itbaliittıın tahdidatıo 
kaldırılması iş hacmini geniş· 
!etmek bakımından ihracatımız 
üzerinde de faydalı tesirler 
yapacaktır. Serbest ithal dola
yısile memleketimizde paraları 

biri1<ecek memleketler Türk 
mallarına daha fazla rağbet 
göstermek lüzumunu duyacak· 
!ardır. 

1937 yılının ithalat ve ih
racat yekun!arı herhalde içinde 
bulunduğumuz seneye naıaran 

dahıı yüksek bir rakama çıka· 
cak ve bu rakamlar memle· 
kette i' hacminin genişlediği

nin en belığ bir ifadesi o!acak· 
tır. 

~nlı;c.kı <>cakoğıu. 

Ekmeğe 
Zam mı yapmak 

la~ım 
lstanbcl belediyesioin buğday 

fiatlerinio son günlerde düş· 
mesi üzerine ekmek fiatioi 
indirdiği malümdur. 

Belediyemiz de; lzmirde ek· 
mek oarhının tenzili icabedip 
etmediğini daimi encümen 
azasından Reşat Leblebiciye 
tedkik ettirmiştir. 

Reşat Leblebici, bir hafta
danberi gerek piyasada, gerek 
bor11da yaptığı tedkikah ne· 
ticesioi bir raporla riyasete 
bildirmiştir. Raporda verilen 
malümata göre lzmirde halen 
ekmek oarhıoıo tenzilini icap 
ettiren bir vaziyet mevcut 
değildir. Hatta lzmirde ekuıe· 
ğio lstaobuldın daha ucuz ve 
daha iyi olduğu neticesine de 
varılmıştır. 

Bu hususta lstanbula uyul
mak lazımgeleo on para daha 
oarha zammetmek bile icap 
edecektir. 

Binaenaleyh dün, daimi encü
men de bu mesele ilzeriode 
uzun uzadıya münakaşa ve 
müzakerelerde bulunmuş ve 
şimdilik ekmek narbınıo aynen 
muhafazasına karar vermiştir. 

•• 
Odenıis 

Haşeresi var mı? 
Ziraat veklleti allkadarlara 

gönderdiği bir emirdi!, Manisa 
ile Kemalpaşadaki bağlarda bu 
sene Ôdemis haşeresine karşı 
mücadele lazımgelip gelmedi· 
ğini snrmuıtur. 

Mıotaka ziraat müdürü Nadir 
Manisa ve Kemalpaşaya gide· 
rek bu işi tedkik edecek ve 
haıırlıyacağı raporu Ziraat ve· 
klletine gönderecektir. 

Geçen ıeoe bu haşere Ozüm· 
lere mühim zararlar yapmıt ve 
mllstahsilin hakkiyle şıkaye· 

tini mucib olmuştu. Ouuo 
ıçıo buaene bu tedkikin 
yapılması çok faydalı olacaktır. 
Ôdemis haşeresinin üzümlere 
on senede yapabileceği zarar 
mikdarı yüzde yetmiti bulmak· 
tadır. 

Tütün kalmadı 
Akbisardan alAkadarlara ge· 

len malumata ıöre mezkür 
kazada tüti!n hemeo ka!mamıı 
gibidir. Geçeo seneler içinde 
kırk kuruştan fazla fiatle satı· 
lamıyao ikioci kalite mallar 
tlabi busene 70 • 80 kuruşa 
satılmıştır. Bu bal zürraıo son 
derece memnuniyetini mucip 
olmaktadır. 

Ehram 
Ma§azasından bir mikdar 

eşya çalındı 
Evelki !{ece Kemeraltında 

bir hırsızlık vak'ası o'.muş ve 
Ehram tuhafiye mağazasından 
bir mikdar eşya çalınmıştır 

Eşyalar, ınağaıanın tavanın· 

dan girilmek suretile alınmıştır. 
Alınan eşya 19 lira para, el
bise ve sairedir. Fakat henüz 
tam mikdar tesbit edılememiş• 
tir. Zabıta failleriıı meydana 
çıkarılmasına çok çalışmakta· 
dır. Dün Ehram mağazasında 
lahkikat yapılmıştır. 

I Urla davası neticelendi 
Ihsan Ziyayı öldürmekle suçlu olanlar 

dün beraet kararı aldılar 

28 Teşrinisani 9 93c·.., 

ithalat 
Rejiminin d.-ğişmesi 

Piyasada genişlik 
meydana getirecek 
Hükümetimizin kontenjan 

hakkında aldığı son karar üze· 
rine alAkadar bazı zevatın fikir 
ve mütalaalarını anlamak iste
dik. Alakadarların bize söyle· 
diklerini şu suretle bulAııı 
etmek mümkOndlir: 

Bir Kaounusaniden itibareD 
tatbik mevkiine geçecek olan 
kontenjan rejimi itbalit saba· 
sına bir genişlik verecektir 

Yeni kararnamenin esasları 
devletimizle anlaşmış olan dev: 

928 senesi Nisanının on bi· ~.. •· Iet mallarına tamamen ~erbesh 
rinci gecesi Urla hAkimi Ihsan vermektedir. 
Ziyayı döverek ölümüne ıebe- Bu vaziyet; anlaşmamız o?.an 
biyet vermekle suçlu Urla dava devletlerle alış verişimiz:o ın· 
vekillerinden Sabri, Hasan kişafmı temin etmek gayesiPİ 
Fehmi, lncesulu Mehmet, Ab- istihdaf etmektedir. 
durrabmau, Sadık, Sclih Zeki Çünkü; bizim gümrükleriıni~i 
ve Abmedio ağırcezada uzun serbest bulan bir memleket, bı-
müddettenberi devam eden ze ne kadar fazla mal satarsa, 
muhakemeleri bitmiş ve düıı memlekl"timizdeo de o oisbette 
karar tefhim edilmiştir. fazla mal alacak dernektir. 

Müvazene esaslarına istinat Bu karara göre suçları sa-
bit olamadığından cümlesinin nnaet kararı alan su(lular, Ağırceza ht~·di Jıuzufurıda eden anlatmalarla bağlı bulun-
beraetlerine hükmolunmuştur. suçun da 928 ıeoeaiode işlen· bu cihet hakkında takibat icra- doğumuz devletler ma!larınııı 

Yalnız hakim Ihsan Ziyanın miş olmasına g6re, sonradan rasile hllküm verilmesine ma- memleke.timize kolay girmesi, 
hizmetçui Kimili yaralamakla 2330 sayılı af kanununun şll· bal olmadığına da karar ve• hayatın ucuzlaması noktasından 
dı maznun bulunuyorlardı. Bu mulll dahilinde g6rlildnğünden rilmiştir. da faydalı olacaktır· 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Balıkçılar kongre.:.i toplanıyor 

lzmir murahhasları bu
gün Anicaraya gidiyorlar 

1 Birinci Kanun 936 tarihin· 
de Ankarada toplanacak olan 
balıkçılar kongres'ne lzmirden 
ve fiilen balıkçı olanlardan iki 
murahhas istenmişti. lzmir tica
ret odası bu murahhasları seç
miştir. 

Uıun müddetten beri balık
çılar cemiyetinin fahri başkanı 
olan lzmir mebusu Hamdi 
Aksoy ile lzmirde uzun müd
det bulunmuş ve körfez balık· 

Ege tarihi 

çılığı hakkmda esaslı malümatı 
olan ve balen Ankarada balıkçı• 
lık mütahassısı olan Trabzonlu 
hmail fahri murahhas olarak, 
lzmirden de balıkçılar cemiyeti 
başkanı Ali reis ve balıkçı· 
!ardan Salih reis seçilmişlerdir. 
Murahhaslar 1 Kl\ououevvelde 
kongreye iştirik etmek üzere 
bugün Ankaraya hareket ede· 
ceklerdir. 

937 Fuarı 
Hakkında konferanslar Kartpostalları hazırlandı 

lzmir ve Ege tarıhi ve antiki· 
teleri hakkında belediye salo
nunda evelki gün toplanan ta
rihçiler, bu toplantıda, verilecek 
lrooferaosların nazari olarak 
dört kısma ayrılmasmı tekarrür 
ettirmiştir. 

Bu dört kıum etiler, Yunan· 
lılar, Romalılar ve Selçukileı le 
Osmanlılardır. 

Tarih hocalarından herbiri 
bu bahislerden birini üzerine 
alarak konferanslarını hazır· 
lıyacaklardır. 

Belediyece Türk tarih kuru· 
muoa da müracaalte bulunu
larak kurumun bilhassa Etiler 
üzerinde yaptığı tedkikat ne· 
ticeleri istenmittir. Konfe· 
raoılara on gün ıonra belediye 
salon unda başlanacaktır ve 
otuz genç birinci parti olarak 
konferanslara devam edecektir. 
Şimdiye kadar kaydolunanlar 
yirmiyi geçmiştir. 

Yere IUkU.-meylnlz 
Yerlere tüküren altı kişi be· 

lediyece para cezasına çarptı• 

rılmıştır. 

Elhamra 

Yedinci arsıulusal lzmir fua
rının 20 Ağustosta açılıp 20 Ey
lulde kapanacağıoı göstereo 
yazıları muhtevi zarif kartpos· 
tallar belediyece tabettirilmit· 
tir. Bu kartpostallar, belediyece 
aefarethanelere, Türkofis şube· 
!erine, Ticaret oda' arına, kon· 
solosbaoelere ve ticarethane· 
!ere gönderilecektir. 

Ovacık cinayeti 
kararı verildi 

Çeşmıınio Ovacık köyünden 
Mebmedi öldürmekle suçlu lb
rabim oğlu Mehmedio ağır ce· 
zada devam eden muhakemesi 
neticelenmiş ve sabit görülen 
suçundan ve esbabı muhaffefe
oio bulunmasından dolayı on 
sene müddetle ağır hapsine 
ve mahcuriyet kanuniye halinde 
bulundurulmasına karar veril· 
miştir. 

Suçlu kararın terhiınini müte
akip yüksek sesle : 

- Allah ömlirler versin, de
miştir. 

Sineması 
Bugün matinelerden itibaren 

Bir çııpkıo delikanlı KlARK GABLE 
Ve iki güzel kadın 

JEAN HARLOV - MYRNA LOY 
Emsalsiz derecede nefis bir fiEmde bu!uşdular, seviştiler 

ve görülmemiş mükemmel bir mevzu yarattılar. 

arısı ve Da 
F ransızça sözlü 

Ayrıca: BETTY BQOP yıldız, renkli KIZIL ŞEYTAN 
senfonisi ve Paraınunt dünya havadisleri. 

Seaııslar : 3 - 5 - 7 al,şam!arı 9 da baş'ar. 

(. ~ 

75 KiLOLUK BiR BEBEK 
Joel Ron· _ 

dazza önümüz- ~~ 
deki noelde 
ancak dört ya· . 
şıoa basacak .. : 
Fakat bu mini 
mini bebek da 
ha şimdiden 75 
kilo sıkletin· 
dedir. Gloccs· 

1
• 

terde oturan t 
anneıi bebe
ğin ayda 3-4 
kibra arttığını 
görmektedir • 
Çocuğun boyu ...__...;:.._-:.'luo...:. 

bir metre 25 santimdir. Bu 
gidişle Roodazıa yirmi yaşına 
varınca dünyanın en uzun boylu 
ve en şişman adamı olacaktır. 

KADIN DEGIL ERKEK 

Yakın zamanlara kadar bü
tün atletizm kadın şampiyona
larmda birinci geleo meşhur 
Çekoslovak atlet Kubek'io bir 
ameliyat neticesinde erkek ol• 
duğu yazıhnııtı. Kubek aimdi 
Pariain "folie Bergere" mO:ı:ilt 
hol'inde çalışmaktadır. Resmi
miz dUnkil kadın, bugllnkli er· 
kek atleti glizd artistler ara
sında görmekteyiz. 

MÜTEV AZl BiR DiLEK 
Fransız ediplerinden "Pi

ron,. mezar taşma aşağıdaki 
kitabenin yazısını vasiyet t
mitti: 

"Burada, hayatta hiçbir şey, 
batta akademisyen olamıyan 
Pıroo yatıyor,. 

Fransanın en namdar muhar· 
rirlerind~n biri sayılan Piene 
Benoit akademi azasıdır. Q. 
nun böyle bir istekte bulun• 
ması beklenemez. Bir F ransı~ 
gazetesioiıı yazdığına göre Pi
erre Benoit dostiarından birine 
ithaf ettiği Atlantid eserının 
kabına şu satırları yazmıştır: 

"Mezar taşıma yalnız bu 
kelime yazılsın: Asırdide ... ,, 
NAMZEDi AZ OLMIYACAK 

Gençliğinde meşhur bir ten· 
hel olan bir lngiliz milyoneri 
Bristolde hayata gözlerini ka
pamıştır. Zengin adanı, hayatta 
muvaffak o'.anların yalnız çalış
kan!ar, mektep sıra!arında te· 
mayüz edenler o~madığını gös· 

termek içın doğduğu memle
kette muazzam bir servet bı· 
rakmış ve bu servetin gelirile 
şehrin en tenbel talebesinin 
mükemmel seyahatler yapma· 
sını vasiyet etmiştir. Vasiyet· 
name hükümlerini tatbik ede· 
cek olan makam, namzetleri 
bulmakta müşkülata uğramıya· 
caktır. 

TAYYAREDE 
ÇALIŞANLAR 

Amerika da 
tayyare sefer· 
!eri otomobil
ler kadar umu· 
mileşmiş gibi· 

d ir. Büyük yo 1 
cu tayyarele· 
rinde Amerikalı iş adamları· 
oın müteaddit daktilolannıı, 
katiplerine mektuplarım yazdı
rırken de mükemmel bir kon· 
for içinde seyahat ettiklerini 
b_u. küçük nsim dl" görebilir· 
sın z. 
EN ÇOK SEViŞEN ÇİFTLER 

Hollivuddaki sinema kum· 
panyalarından birinin makiyaj 
şefi olan W ally W estmore bO• 
yük sinema yıldızlarının öpüş: 
meleri üzerinde mukayuelı 
bir tedkik yaparak artialeriıı 
aşk sahnelerinden sonra du
da klarınm ne vaziyet aldıiıoı 
anlatıyor. Meşhur teknisyene 
göı e en ateşli sevişen çift fer 
Maden Dietrich ile Garry Coo· 
perdir. Zıra her aık sahnesin· 
den ıonra dudakları o kadar 
yıpranmış bir halde bulunuyor 
ki makiyajlarıııı yapmak içiıı 
uzun bir gayrete ihtiyaç gö~
termektedirler.En ihtiyatlı serı· 
şenler de Mae Veıt ile Mac 
Murraydır. Zira sevişme sah· 
nesinden sonra da dudaklaruııll 
makiyajları bozulmamıştır. , , •.....••......•.........•...•.••....•••• : - . 
E Sa<$dıtt reçetesi : i 
• • 
H-latıralar uyanıncD~ 
: ·ı • : : Saadet yalnız aı e ocagın· : 
• • 
• da vardır. : 

- Konforlu bir eve, bir : • 
radyoya sah<p olmak yalnıı l 
bir eğleııce unsuru değildir· j 
Saadetin de bir unsurudur. : 
Zira aile yuvasına sağlı~•· i 
neşeyi sokmaktadır. i 

- Bir kış gec'!•inde, ııt· l 
rcşen ate~in vücuda yaydığ°' l 

• ılık hava içinde eski batıra· i 
ları yavaş yavaş canlandır : 
mak hem tatlıdır, hem acıdır: i 

- Mc5uttur o a<laıJ' ı<ı : 
lıarakışa kapıları;ıı kapaııııŞ• i 
tatlı hayaller:ne c!a!mıştır. .: ... 

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



fit!~~•n•kıaı 
Gezintiler 

Ramazan ayı , kahvelerin bay
ram ayıdır. Kaç senelerdir bi
lirim ki : Ramazan geldimi gel
di eskiden mahalleye mevliıt 
okuyacak, teravi kı ldıracak ha
fızlar imamlar getı rdikleri gibi, 
kahve sahipleri de beş on çal

gıcı, bir iki kadın bulurlar, 
sesi mi güzel, kendimi güzel 
heme ise seçerler, kahve oca-
ğının önünde olsun derhal 
derme çatma bir sahne 
kurarlar... Haydi bakalım, 

ondan sonra; gelsin yalelli !... 
Kahve kaça: Yirmiye; gazoz 

otuza, nargi le detseniz: Maa 
kahve kırkbeş~dir .. 

Saati'n altısında dımbırtılar 
başlar ... 

Dün bir arkadaşımla bu kah· 
velerden birine girmiştim. 

Oturduk. Arkadaşım. 

- Şimdi Solo yapacaklar ! 
dedi. Biraz sonra kemanın iki 
tel oynatması, udun iki tel 
titretmesi arasında bir kadın 

kalktı .. Arkadan şu sesler ge
liyordu : 

- Hicazdan okuyacak ! 
- Yok Mekkeden .. Radyo 

mu var gırtlağında ! 
işaretler çaktılar, işaretler 

çakıldı, güldüler, güliiştüler, 

ve üç defa o nazeninin 
şarkılannı dinledik. Yine bir 
iki tel dokundurması ve kısa 
bir çalgı davetiyle birisi daha 
kalktı: 

- Sabahtan okuyacak! 
- Akşamdan olmaz mı! 
Sesleri, işaretleri; gülmeleri 

arasında bir hayli de kahkaha 
içinde onu da dinledik. 

Söylediler, çaldılar, çaldılar 

söylediler. işaretler çakıldı, işa
retler alındı, bir hayli gürültü 
oldu, fakat kafam da kazana 
döndü. Neredeyse kafamın yan 
damarları ağrıdan patlıyacakh. 

Nerede Van!... Nerede boz 
beygir! Curcunanın içinde hu
zurunu kaybeden kafamı din
lendirmek için dar attım ken· 
dimi dışarı .... 

TC>~:ı:> i ı.... 

Pamuk işleri 
Şahlln son teklifleri 
etrafında dUtUnceler 
Atina, 23 (Ht?3usi)- Alman 

ekonomi nazırı Dr. Schachtın 
Ankara seyahati milnasebetile 
At;nada çıkan °Elefteron 
Vima,, gazetesi şunları yazıyor: 

Seyahatin sebepleri şüphesiz 
elrnnomiktir. Hit!erin ekonomik 
müşaviri hemen bütün Balkan 
hükümet merkezlerinde -ve 
ayni maksatla- buna benzer 

ziyaretler yapmıştır. Almanya 
Balkan memleketlerinden bir
çok mal alır. Bilhassa tütün 
ve hububat. Ayni nisbet da
hilinde bu memleketlere ihra
catını arttırmak istemesi pek ta
biidir. Türkiyeye gelince, zanne· 
dildiğine göre Reichsbank reisi 
Türkiyede pamuk ziraatinin ge
niş mikyasta yapılması işinin 
Almanya tarafından finansma
nını t eklif etmiştir. Türkiyenin 
bilhassa cenup havalisinde bu 
ziraatin çolc iyi şartlarla geniş
Jiyeceği tabiidir. 

Türk hükümetin i ıı bu teklif
lere ne cevap verdiği henüz 
nıalüm değild i r. Fakat Türkiye 
bir ekonomik ihya ve tensik 
devre .. inde bulunuyor ve gaye
s i istihsa l meselelerinde mem
leketin yabancı memleketlere 
karşı tam muhtariyetidir. Şim
d:ye kadar bu maksatla Rus
Ya ve lngilterenin ekonomik 
Yardımını elde ettiği gibi Al
llıanyanın yardımını da kabul 
etmesi ihtimalden uzak de- · 
i'ildir. 

.. 

Kararnameler dün çıktı 
Yeni iktısadi rejime nıerbut listeler 

hazırlandı ve katiyet kesbetti 
Istanbul 24 (Hususi) - Kontenjan rejimi son bileceği anlaşıldı,ından mevcut acentelerin hak-

Kanun 1937 nin ilk günü nihayet buJacağından ları mahfuz olma1k şartiyle sayılarının on beşe 
onun yerine kaim olacak olan yeni iktısadi re-

indirifmesine vekiller heyetinde karar ve:-ildi. jimc ait kararname ve ona merl:>ut listeler ve-
killer heyetinden çıktı. Şimdiki acentalara dokunulmıyacak, fakat on-

ls!anbul 24 ( Hususi ) - Bugünkü vaziyete Jardan inhilal vaki o!dukc;a yerlerine başkaları 
göre borsa işlerinin daha az acenta ile yapıla- alınmıyacaktır. ......... 

Siyasi müsteşarlıklar 

1 q"'7.M~.zY.ZZZ:U.zz7.n' 

1 ~ Varidat ~ 
On bir miJ}'on 

fazladır 
Ankara 24 (Yeni Asır) - ~ 

N Maliye vekaletinden a:man 
ma!fımata göre Hazirandan 

N itibaren varidat fazlası 11 
milyon 300 bin liradır. 'I 

C7.7.ZZ/.Y.77.7J27..Z7.J.JY7/Z/X.VO/JJ 
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Usküdar 
Hapisanesi nde iki 
kişi ağır yaralandı 

lstaobuJ, 25 (Yeni Asır) -
Üsküdar bapisanesinde para 
meselesinden dolayı kavga 

C. H. Parti g~ubu dünkü tOj>lanhsında 
müsteşarlık ihdasını tasvip etmiştir 

eden mahkumlardan Celal, 
sivri bir demirle Azizi, Hüse
yin de topal Hasanı ağır Sl1· 

rel ~e yaraladılar. Bu hadise 
üzerine adliye tahkikata ba·ş
ladı. Hapisane dahilinde araş
tırmalar yapılarak yaralayıcı 

aletler toplandı. Hasan Sakanın başkanlığında bir l<omisyon toplanıyor 
Istanbulda Ankara 24 (Yeni Asır) - C. H.· partisi grubu bug~n toplanarak müzakerele.rde bulunmuştur. 

Bu konuşmalarda, hükümete yapılan suallere vaktinde cevap verebilmek için siyasi müsteşarlıklar Dolu ve kar var 
ihdası da mevzuubahis olmuştur. Parti grubu, bunu tasvip etm ~ş ve Kamutay reis vekillerinden lstanbul, 24 (Yeni Asır) -

Memleketin hertarafmda olduHasan Sakanın başkanlığında bir komisyon toplanarak yeni kanun projesini hazıriamağa memur 
ğu gibi havalar tamamen so-

edilmiştir. ğudu. Sabah üçe dogru dolu 
Bu iş, teşkilatı esasiye kanunu ile de alakalı görüidüğünden, bazı tadilat yapılmasına da karar ile karışık kar yağdı. Kar de-

verilmiştir. vam ediyor. 

·A·~-k~·;~·;r~"i~i··n~"h"~Ş···~~-f i;f ·h~ki~;·~·d~········0;i·~i·k·;····b·;~~~ki"ii·:···h~;;·~i·· ··;i·~~;~;···· 
çıkarılan haberler asılsızdır hakkında bir nutuk söyledi 

• 
lstanbul 24 ( Hususi ) - Habeşistanın Türkiyedeki maslahat

güzarı Markosun ltalyan hükümetine iltica ederek Romaya ~it
tiği yazılmışh. Bu haber doğru değildir. Markos aylardanberi 
ayhk almadığJndan burada parasız ka1mışh. Habeşistandaki aile
sinden yardım görmek üzere Cibutiye gitti. Ailesinden umduğu 
yardımları görebilirae tekrar Türki_yeye dönecektir. Aksi takdir· 
de Habefistandaki ltc.lyan hakimiyetini tanıması muhtemeldir. 
Maamafih Markos çok milliyetperverdir. Yakınlan bu sonuncu 
ihtimali de varit görmiyorfar. 

Nobel sulh mükafatı 

Alman tesliha tını ilk de
fa yapan adama verildi 
Kendi memleketini yabancılar nezdinde itham eden 
zattan daha münnsibini bulmak kabil değil miyd?? 

Paris,24 (Ö.Rl- Bütün dünya sulh severferi arasında yüksek 
kalpli ve ~esur bir sima olarak sevilen Kari Pontonievski 1935 
Nobel sulh mükafatını kazanmıştır. Fikrin yüksek sahalardaki 
faaliyetinde serbesti taraftarı olan bütün insanlar bundan 
memnun olacaklardır. Nobel komitesi daha yerinde bir tevcih 
yapamazdı. Kar) Pontonievski bir Alman tehcir karargahında 
senelerce tutulmuş ve çok ağır bir rejime tabi olduktan sonra 
ancak bir kaç gündenberi serbest bırakılmıştır. Sulh ve hakikat 
lehindeki mücadeleleri kendisin bu karargaha sürüklemişti. Sulhu 
sevenler bu şerefi unutamazlardı. Alman teslihatını birinci 
olarak ilan eden o idi. Bu ifşaatı kendisini cezaya uğrattı. 

Y. A. - Ne maksatla olursa olsun kendi memleketini 
yabancılar nezdinde itham etmiş o!an bir adamın sulh mükafatına 
nasıl hak kazandığı hayretle sorulamaz mı? Fransız mahafilinin 
yukarıdaki tefsirleri hilafına olarak sulha daha şerefli ve daha 
hakiki hizmetlerde bulunmuş beynelmilel simaları bulmak biç de 
güç değildi. Fakat aramadıktan sonra ... 

FRANSIZ DELEGESi DORYO 
- Baş taıa/l 1 mcı sa/11/cde -

Fransız büyük elçisinin tekaüde 
sevkediJmesi de muhtemddir. 

İstanbul, 24 (Hususi) - An
takyad3n bildiriliyor : Sancak
taki Fransız mümessili Doryo 
isti f asını vermiş ise de Suriye 
yüksek komiseri Martel bu 
istifayı kabul etmemiştir. An
takya kız li sesinin kapatılması 
üzerine erkek lisesi talebele· 
rinin de grev yaptıkiarını gö-
ren mahalli idare mümessilleri 
çocuk velilerinin son tezahü-
rata taraftar olmadıklarım bil
d iren bir mazbatayı imza etme
leri şartife Kız lisesinin açıl· 

masına müsaade edileceğini 
bildirmişlerse de velilerin biç 
biri bu gülünç mazbataya imza 
koymanıışlardır. 

Sancakta her geçen gün 
Türk davası lehine yeni kuv-

vetler ve yeni unsurlar kazan
maktadır. Bugün Sancakta is-
tiklal davasma taraftar olmı
yan unsurlar kalmamıştır. 

Halepte çıkan bir Ermeni 
gazetesi Antakya ermeniler.ine 
hitaLen yazdığı bir yazıda: 
"Türklerle beraber çalışın.Taş-
nakların dalaveralarma, dolap
larına alet o!ruaymız.,, Diyor. 

Paris 24 ( A.A ) - Delbos 
diin Sovyetler birliği ve Tür
kiye büyük elçileri ile görüş
miiştür. 

Akdeniz vaıiyetiyle ispanya 
dahili harbı muhtemel tesirle
rinin bu görüşmelerde mevzuu 
bahis olduğu öğrenilmiştir. 

Paris, 24 (Ö.R) - Hariciye 
nazırı Yvon llelbos dün Yu
goslavya sefiri Puriçi kabul 
ederek kendisile uzun uzadıya 

.. aöriifmiltUlr. 

Roma, 24 (Ö.R) - Brükselden bildiriliyor: Be1çika başvekili 
dün mebusan meclisinde Belçikanın haric'i siyaseti · hakkında 
mili.im beyanatta bulunarak şun!arı söylemiıtir: 

"Harici siyasetimiz değişmemiştir.. Belçikanın menfaatlerine 
dayanır - ve müstakildir. Fakal bu ittiklal beynelmilel iıtirik kad
rosu dahilindedir. Bütün gayretlerimiz beynelmilel bir çerplfmaye 
mani olmak iç:ndir. Ancak buna rağmen bir ihtilat çıkarsa, 
düşmanlarıınız kendimizi müdafaaya hazır olduğumuzu ve bunun 
için mühim kuvvetlere malik bulunduğumuzu bilmelidirler." 

Başvekilin bu beyanatı derin bir tesir yapmıştır. 

Amerika 
lanma 

sulh konferansı silah
meselelerini tedkik etti 

B•Jcnos Ayres, 24 (Ö.R) - Arjantin sosyalist ayan aza~ından 
müteveffa Rosto Santonun karısı bayan Afis Moran Rosto Santo · 
ııun riyaseti altında Pan Amerika sulh konferansı umumi celse
sini akde:tmiş, statuko ve silahlanma meselelerini tedkik etmek 
üzere dört komisyon teşkil etmiştir. Birleşik Amerika delegesi 
olan bayan son Brüksel kongresinin neticeJerini bildirmiş ve sulh 

severlik yolunda başarılan eserden memnuniyetini bildirmişti r. 

Arjantin deleg esi olan diğer bir bayan Amerika kadmlarınm bu 
sabada başardıkları eseri anlatmıştır. Diğer kadın delegeler 
Londra ve Brüksel sulh kongrelerinin kararlarını izah etmişlerdir. 

Bucnos Ayres, 24 (Ô.R) - Şako sulh konferansı yeniden 
top'annıış ve Arjantin hariciye nazırı Avrupa seyahati sebebiyle 
bir müddet terkettiği riyaset mevkiine yeniden geçmiştir. 

Ankarada kar yağmaktadır 
Ankara, 24 ( Yeni Asır ) - Burada akşamdanberi kar yağ

maktadır. , 
Tayyare Sinemasında 

Bu hafta senenin en biiyük filmi 

T ARRAS BULBA 
HARRY BAUR - DANIELLE DARRiEUX - JEAN 

PIERRE - AUMOND ve diğer yüksek Fransız san'at
kar!arının büyük bir kudretle yaşattıkları şaheserler şaheseri 

Rus dansları - Çigan müziki - Balalayka - Kazak askı 
Kazak kalbi - En kuvvetli bir mevzu 

Ayrıca : Paramunt ( dilnya haberleri ) 
Miki { Renkli ve canlı karikatürler ) 

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

Seanslardan sonra her semte otobüs, Karşıyakaya vapur 
vardır. 
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GELECEK IHAFTA 

Berlin olimpiyadları. Olimpiyadlarda yapılan bütün mü
sabakaların tafsilatı.~ 

BARKAROL (Venedik 
Mayerling filminden daha güzel ve daha ince bir şaheser 

S"iltlftia 
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Sin~maları başka 

türlü görüyorum 
Bana ne oldu bilmem. . . Bu 

yakınlarda sinemaları başka 
türlü gÖtmeğe başladım. Sine· 
manın mucidi Lümiyer yeni 
birtakım gözlükJer yapmış, 
beyaz perdede bütün vaziyeti 
mücessem gösteriyormuş, be
nim sinemayı başka türlü gö
rüşüm bu şekilde de değildir. 
Sinemada herkesi alakadar 
eden süjedir. Mevzua ve hadi· 
seye kendis:ni okadar çok kap
tıran olur ki; orada beyaz perde-
de o!an biten şeylerin nihayet 
altmış, yetmiş santim kutrunda 
bir selloit şiridinden ibaret ol
duğunu düşünemiyecek kadar 
kendinden geçenler hemen ek· 
seriyettir derim. O gün niha
yet bulup da beyaz perde or
tadan kalktığı vakıt gözler ka
maşmış, sinirler şaşalamış bir 
hal alıncaya kadar hadise ve 
vekayiin heyecan veya zevki 

içinde çalkalananlar hemen her
kestir. Ben bu yakınlarda bu 

herkes kafilesinden dışarıda ol
duğumu görüyorum. Bilmem 
neden oldu; Holivudun içyüzü 
diye okuduklarımdan mıdır ne
dir. 
Tekniğin muvaffakıyetine ha· 

kıyor, onun içyüzünden başka 
birşey düşünemiyorum. 

Böylesi ne kadar fena olu
yor, komik sahnelere bol bol 

gülüyorum da dram ve facia· 
Jarın sun'i oluşları gözümüıı 

önüne geliyor, ne o güzel göz· 
lerden akan gözyaşlarına kulak 
verıyorum ne de sararıp ölüş· 

lere .. Hayatın bertarafında işin 
içine nüfuz etmek \>u tesiri 
yapmaktadır. Portrelere ve 

imajlara üstten bakmanın zev· 
kini, hayatta sıksak rastgeldi· 
ğimiz sahneJeri yaşatabilıneni11 

heyecanını inkar etmiyorum. 
Herşcye deı inden derine bak-

manın insanı bnan böyle erı 

tatlı zevklerden bile mahrum 

edeceğini de bilmiyor değilim. 
Hele şu sinemaya bakışı bir 
düzelteyim, ondan ötesi kolay· 
dır zannederim. 
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H. c~ııit Yalçın 
Gazçteleri de dava etti 

1:.t<.ınLu . , 24 (Yeni Asır) -

Gazteıe r, lslanbul valisi Muhid

din Üştündağın, Hüseyin Cahit 
Yalçının bir yazısına cevap ola
rak neşrettiği mektup üzerine, 
Hüseyin Cahit Yalçın, Muhid
din Üstündağ ile bu mel<tubu 
neşreden gazeteler aleyhine 
dava açmıştır. 

Fransanın 
Bir teklifi 

Sancak için t.1.Cemlyetlnt' 
gldellm diyor. HUkUmetlı 
cumaya Kamutayda bey2 
natta bu!unması muhteme 

- Baştmatı 1 inci sahifede -

varılmak fırsatını bahşeyliye· 

cek bu talep hakkında, hükü
metimizin cuma günü toplana· 
cak Kamutayda beyanatta bu· 
lunacağı zannedilmektedir. .. 

it " 

lstanbul, 24 (Yeni Asır-Te· 
lefonla) - Sancakta intihabata 
işttrak etmiyen Türk ba lkının 
vergi borçları bakiyelerini d.d
aten vermeleri için tazyikte 
bulunulmaktad r. 

lstanbul 24 Yeni Asır-Tele· 
fonla) - Sancakta intihal.Jat 
dolayısiyle Halep ve Humusa 
sürgün edilen münevverler, in· 
tihabahn sona ermesi dolayısiyle 
serbest bırakılmışlardır. Bunlar 
Sancağa avdet etmişler Ye 

teza!ıilratJa karşılanmıslardır 
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Yt\7!f A[)I 
Tahran mektupları 

Iran iktısadiyatına 
toplu bir bakış .. 

Almanya lran:a ticari münasebet
lerde en mühim mevkii tutmuştur 
Tahran: 1s ikinci te,rln 

Iran milli bankasının serma
yesi üçyüz milyon Riy11ldir. 
Iran evrakı nakdiyesinin karşı

lığı mevcuttur. Memlekette 
mevcut büyük ve mühim fab
rikaların adedi 143 çorap, kun
dura fabrıkaları ile Hindistana 
bile ihracatta bulunan likör 
fabrikası bu yekuna dahil de
ğildir. Milli banka Ziraat ban
kası gibi Iran bankalarının yar
dımile kurulan şirketlerin ade
di 26 olup sermayelerinin umu
mu iki yüz on milyon Ri
yalden fazladır. Bunlardan baş
ka ticaret, san'at ve ziraatle 
meşgul olup Iran Milli bankasile 
Ziraat bankasının müdaha'e 
"tmedikleri bir çok hususi şir· 
ketler de vardır. 

Şehinşah Iran maliyesi 
üzerinde müessir ve nafiz bir 
rol sahibi olan evrakı nakdiye 
çıkarmağa salahiyettar bulunan 
hakikatte bir lngiliı: bankası 

olan eski bank şehinşahii Ira
nın imtiyazlarını kaldırmış ve 
bu imtiyazları yerli serma· 
yeli Iran milli Bankasına ver· 
miştir. Iran Hazer gibi kapalı 
bir denize maliktir. Iran kör
fezi vasıtasile açık denize yolu 
pek uzak olduğundan istihsa
liitın cenup kapılarından sev
ki büyük masrafları mucip olu
yor ve dünya piyasasında re
kabet ede-miyerek malinin yüz
de yetmişini Rusyaya satmağa 
mecbur kalıyordu. Yapılan şo
se yolları bu mahzuru ortadan 
kaldırmakla beraber Şehinşa· 
hın himmetile kurulan trans 
Iraniyen demiryolu sayesinde 
mahsullerin daha iyi ve daha 
çabuk olarak bütün dünyaya 
satılması kabil olacaktır. Iran 
da Türkiye gibi sanayileşiyor. 
Ziraate elverişli olan arazisinin 
ancak yüzde yirmisinde zeriyat 
yapılabiliyordu. Bu mahzurla 

da mücadele edilmektedir. 
Dahili ve harici bir borca 
girişmeden yalnız vasıtalı 
ve vasıtasız vergilerle temin 
edilen bütçe bir milyar 
riyali mütecavizdir. Cenuptaki 
petroldan, şimaldeki balık av-

cılığından ve şekerle çay ver
gisinden elde edilen aidat buna 
dahil değildir. Iran cenuptaki 
petrolün safi aidat hissesinden 
başka takriben senede otuz 
milyon mark kadar bir para • 
almaktadır. Çıkarılan petrol 
7,3 milyon tondur. 

Şeker Iranın ikincı ve çay 
beşinci derece ithalat madde
lerindendir. Açılan sekiz şeker 
fabrikasiyle başta gelen Gey
lan vilayeti olmak üzere birçok 
taraf!arda çay ekimine ve ye
tiştırilmesine verilen gayretlerle 
Iran az bir zamanda bunlardan 
müstağni kalarak çayla şekeri 
dışarıdan getirmesine hiç lüzum 
kalmıyacaktır. 

Iran hükümetinin son derece 
ehemmiyet vı:rdiği meseleler
den biri de pamuktur. Şimdiki 
mahsul mikdarı senevi 45,000 
kırk beş bin ton yani 200,000 
ikiyüz bin balye ve ekilen saha 
70,000 yetmiş bin hektar ka
dardır. 

Iran şimdiye kadar pamuğu
nu dışarıya satıp yılda elli mil
yon marklık pamuklu mensu
cat ithal ediyordu. Bu hususta 
kurulan fabrikalarda şimdilik 

mevcut masura adedi 65,000 
olup yeniden 60,000 masura 
daha ısmarlanmıştır. Harptan 
sonra lngiltere yerine Ruslarla 
Japonlar Irana çok mikdarda 
pamuklu kumaş satıyorlardı. 

Almanlar pamuklu mensucat 
sanayii ucuzluğuna binaen isti
fadeli görmediklerinden bu işe 
ait fabrika, makina, alat ve 
edevat sattılar ve fabrikaların 
Irana bir dereceye kadar ba
halıya mal olmaması için Al
manlarla yapılan son Klearing 
anlaşmasiyle A1manyadan Irana 
yollanan mallara menşe şaha
detnamesi aranmaması karar
laştırıldı. İran bükümeti ken• 
di sanayiini eşya mübade
lesi suretiyle ilerletmek az
mindedir . Bundan zarar gö
recekler başla şimdiye ka

dar Irandan yüzde yetmiş lıam 
madde alan Ruslarla Irandan 
aldıkları mal mikdarının birkaç 
misli lrana mal satan Çekos-

AŞK, MACERA ve ESRAR TEFRİKA No: 7 ... f/: ...................... YIL ... SONRA ...... l 
ı [M] [1 ~ lJ [ill ~ 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
lnglllzceden çeviren: ZIYA NEBi 

Kırk dört yıl sonra mektubun içinde 
acaba neler yazılı itli ? 

ilk heyecanı geçtikten sonra, 
hayretle sordu: 

- Benim bura:!:: o'duğumu 
nasıl öğrendin? Buraya nasıl 
girebildin? 

Ona bütün vaziyeti anlattım. 
Ve kurtulmanın imkanı olup 
olmadı~ıoı sordum.. Çok bed
bin o!muştu .. Başını sal!ayarak: 

- Zannetmiyorum, dedi. 
- Hayır, bayır Boyerl Diye 

cevap verdim. Seni buradan 
mutlaka kurtaracağım). Bu ka
pının anahtarları nerede? 

- Hiçbir şey bilmiyorum •• 
Yalnız birkaç günde bir defa 

açarak bana biraz yiyecek 
getirirler .. Anahtarları nereye 
koyduklarını ve bu binanın 
içinde ne!er olduğunu da bil
miyorum .. içeri gözleril!l kapalı 
girdim ve sekiz senedenberi 
burada, bu odadayım .. Dedi. 

Vt! sonra : 
- Oğ'uma bir mektup ya· 

zacagım, kağıt kalemin var mı? 
diye sordu. 

Derhal cebimden bir kağıt 

ve kalem çıkararak uzattım. 
Kağıdı duvara dayıyarak 

uzun uzun birşeyler yazdı. 
- Bunu hiç okuma dedi.Bir 

YENi ASIR 

Madrid müdafii ile mülakat 

G. Miaja '' Madrid 
düsmiyecektir,, diyor 

Miaja hayatının şimdiki dramını 
muhabire hazin bir tarzda açmıştır 

Madrid müdafaa meclısi reisi 
general Miaja'yı ziyaret eden 
"lzvestia., gazetesi muhabiıi 

yazıyor: 

Müdafaa komitesinin toplan
dığı harbiye nezareti silahlı 

milislerin gelip gittikleri oğul
tu!u bir arı kovanı gibidir. Ge
ııeralın dairesine girmek için 
bir çok salonlardan geçmek ve 
nöbetçilere bir çok izin kağıt

larını göstermek lazımdır. İçeri 
girer girmez göz~ çarpan şey, 
üzerinde Madridin kocaman bir 
haritası bulunan büyük yuvar
lak bir masadır. Reis endişe ile 
bunun üzerine eğilmiş bulunu
yor.Beyaz saçlı, toparlak yüzlü, 
uzun boylu bir adam. Asilerin 
muhasara ettikleri Madridi kur· 
tarmak vazifesini üzerine almış 
olan general Miaja Largo Cabal
lero kabinesinin Valanse hare· 
ketinden beri bu odadan çık
mıtmıştır. 

General, Asturya dağlarında 
doğmuş bir halk çocuğudur. 

Babası Oviedo silah fabrika
sında ao:ele idi. Mektepten 
yetişmiş bir asker ve hararetli 
bir Cumhuriyetçi olan general 
bugün 58 yaşındadır. Harbiye 
müsteşarı iken 1936 Şubatında, 
halk cephesinin zaferini temin 
eden intihabat ferdasında, 

Azana kabinesinde muvakkaten 
Harbiye nezaretine memur edil
mişti. Daha o sırada bir askeri 
isyan teşebbüsü bekleniyordu 
ve bunu akim bırakmak için 
Azana ona güvenmişti. General: 

- Zahmetli günlerdi, diyor. 
Nezaret o vakıt mürteci zabit
lerle dolu idi. isyan ancak ge
çen 19 Temmuzda patlak verdi. 

O gün zabitlerinin yüzde 
sekseni faşist olan Madrid fır
kasının başında idim. 

General Miaja hayatının şim
diki dramını muhabire açıyor: 
Karısı, beş çocuğu ve damadı 

isyanın ilk günlerinde asiler 
tarafından tevkif edilmiştir. 
Hepsi hasmı olan general F ran
konun pençesindedirler.Düşün· 
celi bir tavırla gözlerini Madrid 
haritasına eyerek : 

- Fakat belki artık onları 
öldürmüşlerdir bile! Diyor. 

Pençere yanında altı telefon 
makinesi mütemadiyen çınlıyor. 

General müdafaa cephesine 
d•ğılmış olan milis başlarına, 

emir istiyen sendikalist teşki
latına cevap veriyor. Saatten 

saate kendi mıntakalarında va· 
ziyeti bildirmeğe gelen zabit

leri kabul ediyor. iyi haberler 

aldığı vakıt gözleri şevk ile 
parlıyor. 

Son hadiselere, yani asilerin 
şimal garı mıntakıısına sokul· 

malarına ve payitahtın tayya· 
reler tarafından müthiş bom
bardımanına rağmen general 
Miaja nikbin kalıyor. Madrid 
teslim olmıyacak ..• 

Doğru değildir 
Tepecikte Kahramanlar bah

çesi sokağında oturan Mehmet 
Arif kızı Emine Fatma namın
da bir kadın tarafından ev sa
hibi lsmail oğlu Velinin eve 
anahtar uydurarak girdiği ve 
mücevheratını çaldığı hakkında 
yapılan iddianın doğru olma· 
dığı anlaşı ' mıstır. 
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lovaklar ve Belçikalılarla Ja
ponlardır. Mesela Çekoslovakya 
Irana senede dört milyon mark
lık mal satıyor ve ( 0.2 ) mil
yonluk mal alıyordu, ihracatla 
ithalat arasında muvazene lü
zumu gözönünde tutularak 
Iranda tatbik mevkiine konu
lan döviz kanuniyle artık sa
tıcı memleketler Iran malını 
almağı da düşüneceklerdir. Al· 
manlar halı ve kuru yemiş gibi 
Iran mal ve mahsulünü az 
mikdardd alabilecekler ve ona 
mukabil istedikleri kadar pa
muk, deıi, köselP., barsak, yün 
ve zamk gibi şeyler! memle· 
ketlerine sokabileceklerdir. Bu
na mukabil İran da şeker, 
çimento pamuklu mensucat ih· 
tiyacını sırf ve ancak dahilden 

- . 

zarfa koyarak sakla .. Eğer ben 
buradan kurtulamıyacak olur
sam, tam yirmi yaşına girdiği 
zaman, oğlum Roberte ver .• 
Ona şimdi benden hiç bah
setme .. 

Yakıt geçiyordu. Burada 
daha fazla durmam benim için 
tehlükcli idi .. Biran evvel dı
şarı çıkmak ve polise haber 
vermek istiyordum .. Ayrılırken 
gözlerinin yaşardığını hissettim. 
Demir parmaklıklardan ellerini 
uzatarak: 

- Beni kurtar! Diye yalva· 
rıyordu .. 

Geldiğim yerlerden geri dön
düm. Şimdi bütün endişem dı
şarı çıkmaktı .. Kapıyı nasıl aça
caktım. içimde büyük bir korku 
vardı. Nereye bassam, nereye 
elimi sürsem, sanki kapaklar, 
kapılar, oda'ar açılacak, kar· 
şıma adamlar çıkarak, beni 
öldürecekler zannediyordum. Bu 
düşünce ile kapının önüne ka
dar geldim.. Hayreti Kapı, 
kendi kendine acılıvermişti .• 

temin ve tedarikle harict! muh
taç olmamak için bu hususta 
lazım olan makine ve saireyi .. 
Almanyadan almakta devam 
edecektir. işte bunun içindir 
ki Iran fazla şeker, çimento 
ve pamuklu fabrikaları kur-

' mağa, pancar ve pamuk yetiş-
tirmeğe ehemmiyet vermekte· 
dir. Iran hükümetince başarıl
ması düşünülen büyük işlerden 
bazıları da limanlarla yeni yeni 
vollar, mezbahalar inşasile 
elektrik santralları tesisidir. 

Avrupa sanayi müessesele· 
rinin Ir.anla muamele kapısı 
açmak için gösterdıkleri gay
ret Avrupada Iran piyasasının 

ehemmiyetlenmesini ve Iran 
piyuasına gösterilen alakayı 

İspat etmektedir. 

Dışarıdan birisi geliyor zan
niyle duvarı siper ederek birkaç 
dakika bekledim.Fakat görünür
de kimsecikler yoktu.. Derhal 
sokağa fırladım ve soluğu polis 
müdiriyetinde aldım.. Birkaç 1 
dakika içinde bütün Şikego 
polisi faaliyete geçerek Morg 1 
sokağını kuşattı. 

Yirmi kadar polis ve birçok 1 
hafiyelerle binanın önüne gel
dik. Merdivenlerdeki taksimata 
bastım, düğmeler meydana çık· 
tı ..• Birkaç saniye sonra kapı 
açılmış bulunuyordu.. Polisler , 
rüvelverlerini çıkararak içeri 
hücum etti!er. 

Kırmızı elektrikler yine yanı
yordu.. Binanın içini altüst et· 
tik.: Odalar bomboş ve kimse
cikler yok.. aşağıya Boyer'in 
bulunduğu yere !.oştuk .. Demir 
parmaklıklı kapı kapalı, elek
trik yanıyor, karyola ve her 
şey yerli yerinde, fakat Boyer 
ortada değil... Herkeste bü

yük bir hayret .. Gözlerime ina
namıyorum.. Yoksa ben bir 
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Şarki Rumeli hadisesi, Sultan 
Hamit ve vükelası arasında ha
raretle münakaşa edildiği gün
lerde Sait paşa sadaret mev
kiinde idi. O zaman evkaf na
zırı olan Kamil paşa Beyler
beyinde oturuyordu. Sadrazam 
olmadan bir gün evvel Ba-
bıaliden geç vakit iske-
leye dönen Kamil paşayı 

yolda bir deli yakalamış, 
ilerisini, gerisini düşünmiyerek 
tokatlamış, yumruklamış, kü· 
fürler savurmuştu. 

Zaptiyeler ve polislerin mü· 
dahalesile delinin elinden kur
tulan Kamil paşa ertesi gün; 

harbı istemediği için Abdülha· 
midin gözüne girmişti. Hamit 
derhal Sait paşayı iktidar mev

.. 
Kamil paşanın güya Seras• 

kerle görügüp padişahın hal'ine 
karar verdiklerini yoldan ge· 
çen iki zabit birbirlerine söy· 
!emişler... Bunu da Ermeni 
hafiye duymuş.. Ermeni hafi
yenin tuttuğu jurnal Sultan 
Hamidin eline varınca; evhamlı 
padişahın zihni bulanmış.. Te· 
sadüfe bakın ki: O gece şid· 
detli bir fırtına ile yağmurun 

doğurdujlu sellerin neticesi 
olarak Yıldız sarayı civarıo

daki havagazı boruları bozu
lup lambalar yanmamış .• • 
Zekiye Sultanın Beşiktaş'taki 
evinde yangın çıkmış .• Yangını 
söndürmeğe birçok halk koşuş· 
muş .. Daha ertesi günü Hami
din Tahta cüliısunun senei dev· 
riyesi olduğundan, gece hava 

kiinden uzaklaştırmış, Kamil fişenkleri atılırken mabeyin ya· 
paşayı sadrazam yapmıştı. De- kınında bir ııandık hava fi-
linin tokalı adeta uğurlu gel- şengi ateş almış, ortalığı vel• 
mişti 1 vele ye, dehşete gar ketmişti. 

Kamil paşanın azli hadisesi En küçük birşeyden nem ka• 
de gariptir : Kamil paşa Rus- pan Hamit, aldığı jurnalda Ka-
yaya muhalif bulunduğu için mil paşanın kendisine kasdi 
Rus sefiri paşanın aleyhinde olacağına inanmış, bu vak'aları 
hareket ederek mabeyin adam- zihninde daha fazla büyiitmüŞ 
!arından bazılarına hulul etmiş, ve yanına bile çağırmadan, 
Sultan Hamidin hafiyelerinden adam göndererek mührü aldır• 
bir Ermeni polis bafiyesioi elde mıştı. 
ederek paşaya iftira attırmış, Nakleden 
zabıt varakası bile tutturmuştu. TOKDIL 
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Eski 
çok 

Bulgar 
mühim 

başvekili Çankof 
beyanatta bulundu 

- Baştarafı 1 inci sav/ada -
" E~asen Yugoslavya - Bul

garistan münasebetlerindeki 
sevindirici inkişaf, Türkiye • 
Bulgaristan münasebetlerinin 
iyileşmesinde bir aınil olabilir.,. 

Sual - Bulgaristanda komü
nizm cereyanlarının arttığı söy
leniyor? 

Cevap - " Hamdolsun Bul
garistanda komiinizm ve ko
münistler pek mebzuldür. Hat

ta başkaca meır.:leketlere ihra
cat yapacak kadar fazladır. 
Bu Bulgaristan ıçin hakiki bir 
tehlüke değildir. 

" Faşizm ve Nasyonal Sos
yalizm, bu rejimleri yaratan ül
kelere ait husus;yetlerdir. Zan
nıma kalırsa falnız bu memle
ketlerde kabili tatbiktir. Bul
garistandaki gençlik cereyan
ları tamamen milli mahiyette
dir. Ne faşizmle ne de Nas
yonal Sosyalizmle alakalıdır. " 

"Demokrasi hakkındaki mü
talaalarım çok başka türlüdür. 
Demokrasi Bolşevik memle
kette yıkıcıdır. Bu rejimi ko
ruyan hususiyetler de vardır. 

rüya mı görmüştüm. Bina 
bir çok adamlarla doluydu ve 
zavallı Boyer bu odanın için
deydi .• Nereye gitmişlerdi .. Ne 
olmuştu? Kapıyı kırarak içeri 
girdik.. Meydanda hiçbir em
mare yok •• Geri döndük .• Tek
rar yukarı katlara, bahçeye, 
lavan arasına bertarafa ko

şuştuk.. Her ayak bastığımız 
yer, biraz evvel zifiri ka
ranlık iken birdenbire kuv
vetli elektrikler altında nurlara 
gari<oluyor. Ve ayrıldığımız 

zaman tekrar elektrikler sö
nüyordu. 

Gün ağarıncıy'l kadar Morg 
sokağın da hum mali bir faaliyet 
devam ettiği halde, hiçbir ipu
cu elde edilemedi.. Kimse ba
na inanmıyordu. Hatta sabah
leyin gazeteler ( Polis müdiri
yetini aldatan bir adam ) baş
lığı altında uzun yazılar neş· 
rettiler .. Bunları okuyunca, ken
di kendimden adeta şüphelen
miş ve sanki bir riıya gördü
ğümü zannetmiştim. Fakat 

923 yılında komünizm Balkan· 
)arı sarr.oak teh!ükesini kazan· 
mıştı. Bu tehlüke, o zaman 
alınan tedbirlerle önlenmiştir.~ 

Bulgar devlet adamı, Berline 
gitmek üzere Belgrad'dıın ay· 
rılırken de şunları söylemiştir: 

- " Bir Bulgar başvekili 
·Belgradın sütü iyidir- demişti. 
Ben ·Belgradın şarabı iyidir· 
diyorum.,. 

•••••••••••••••••••••••• 

Mustafa mahkum 
oldu 

Hacı Nurinin önüne yangın· 
!ıklar arasında müsellahan geçe· 
rek ahzugasptan suçlu Berga· 
malı Mehmet ve çarliston Mus· 
tafanın nakzen ağır cuada 
devam eden muhakemeleri dün 
neticelenmiştir .. 

Çarliston Mustafanın dört 
sene on sekiz ay ve Bergamalı 
Mehmedin de üç sene on a'/ 
yirmi gün müddetle ağır hapse 
konulmalarına karar verilmiştir. 

Çarliston Mustafa müddetini 
ikmal ettiği için derhal hapis
hanedeo çıkarılmıştır. ~ 

t 

her ne olursa olsun bira
0 

evvel Şikago'dan ayrılınalc 
lazımdı •• Derhal otele koşt~ıP· 
Sen herşeyden bihaber yata· 
ğında mışıl mışıl uyuyordun .• 

Bu mesele hakkında saııa 

hiçbir şey açmadım. içimi bü· 
yük bir korku kaplamıştı. Her 
an başımıza, bir felaket gel· 
mesi ihtimali kuvvetliydi. fllı 
eksprese atlıyarak Şikago'da0 

uzaklaştık. 
Bir rüya gibi maziye karı· 

şan bu vak'a, bundan tam oll 

iki sene evvel başımızdan geçti. 
işte o 'lakittenberi baban ao· 
yerin akibeti hakkında h:çbir 
haber çıkmadı. O belki çoktall 
dünyaya gözlerini yummuştııt· 
Ve belki de, kimbilir, bala 
hayattadır . ., .. 

tt ,, 

de' Akşam olmuştu. Beyaz per . 
!erden süzülerek odayı tatlı bıt 
renge boğan, günün son ışılc• 
larr da kaybolmak üzereydi. 

Robert gazeteyi elinden ata• 
rak sordu: 

- Btfnıedı -
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Ceph~lerde • 
yenı birşey yok .. -Madrid Cervantes kruvazörü hidisesinden Al-

manyanın mesul olması icabettiği fikrindedir •. 
1ntı1B1UU1tu~anınıumııoum1111nn111m1111111ımm1111U11n•ıı_.-DTI1ıınıııumını11111-.-_.111~wwwwuııaıwırm 

-= Abloka meselesi şimdilik unutuldu 
Paris: 24 (Ö.R) - ispanya 

dahili harbı hakkında gelen 
haberler: 

Sevil radyosundan:- Madrid 
cephesinde 7nci fırka Madridin 
cenubunda mevkilerini hafifçe 
tashih el miştir. Hükümeçilerin 
bir hücumu püskürtülmüştür. 
HükümetçiJer 70 ölü vermişler
dir· Tayyarelerin faaliyeti ha
fif olmuştur. Fakat buna rağ
men milli tayyareler Madridde 
harbiye nezareti saraymı ağır 

torpiUerle bombardıman etmiş
lerdir. Burada erzak ve mü· 
himmat depoları varda. 

Madrid'den: - Madrid mü-
dafaa komitesinin öğleyin neı
rettiği tebliğe göre bütlin 
Madrid cephesinde tam bir sü
kunet büküm sürmektedir. Kar 
her harekete mani olmaktadır. 
Dünkü hareketler bir topçu 
düelJosundan ibaret kalmış ve 
karşıhkh tutulan hatları asla 
değiştirmemiştir.Üniversite ma
hallesinde asiler üç gün evvel 
Cumhuriyetçilerin yaptığı mu
kabil hücum neticesinde kay
bettikleri binaları istirdad ede-
memişler ve ellerinde kalan 

binalar da abloka alhna düş
müşlerdir. Asiler bu hareket 
esnasıoda b1rakmağa mecbur 
kaldıkları mühim harp malze
mesini geri alamamışlardır. 

Bu iki tebliğden çıkan n~· 
tice 14 Sonteşrindenberi Mad
ridin daima ayni kuvvetle mu
kavemete devam ettiğidir. 

SON HADiSE 
Paris, 24 (Ö.R) - ispanya 

işlerinin beyoelmiJel tahammül 
neticeleri hakkındaki vaziyet 
değişmemiştir. Fransız maba

fili bunu iyi bir işaret telakki 
ediyorlar. Zira korkulduğu gibi 
daha vahim bir vaziyet basıl 
olmamıştır. "Miguel Cervantes,, 
kruvazörünün torpillenmesi ha
disesi hakkında da yeni vaka
lar yoktur. Madrid kruvazörün 
ancak ecnebi bir devlete 
ait olması mümkün olan 
bir tahtelbahirin hücumuna uğ· 
radığı hususunda ısrar etmek· 
tedir. Ayni ısrar ile Almanya 
ve ltalya kendi tahtelbahirle-

······················=······································································ 
rının bu işte hiç alakası olma· rake devam edeceklerini res- selondan başka bütün liman-
dığmı iddia ediyorlar. lngiJtere men bildirmişlerdir. lngiltere Jarda emniyet mmtakaları tayin 
hükümetine de yeni tafsilat ademi müdahale siyasetinde edildiğini bildirmekte \sede Bar 
gelmemiştir. kat'iyyen devam edeceğini bil- selondan biç bahsetmemelrte-

Bununla beraber Madrid bü- dirdiği gibi Eden dünkü nut- dir. Bunun üzerine lngiltere 
kiımetinin bildirdiğine göre kunda Fransanın da Londra yeniden talebini tekid etmiş, 
torpil parçalarının muayenesi komitesinin mesaisine devammı Eden lngiliz vapurları.om lspan-
neticesinde bunların ne lspan- d'I d'w · · b'ld' · t' yaya harp malzemesı naklet· 

ı e ıgını ı. ırmış ır. . memeleri için parlamentoya 
yol, ne de İtalyan mamuJatın· Barselon hmanının asıler .ta- ver·ııecek kanun layihasını bil· 
dan olmadıgw ı temin edilebilir. f d bl k l ra ın an a o ası mese esıne d' . t' B ti Foreign 
Madrid bükümetinin notası . . · 1 Ed ırmış ır. u sure e 

gehnce vazıyet tamamıy e e· Office ne açık denizde, ne de 
bu hadisede Almanyayı it- nin nutkunda tarif eylediği kara sularında lngiliz vapurla-
ham etmektedir. Diğer ta- 'b'd" F I ·ıt gı ı ır. ransa ve ngı ere rmı araştırmak için hiçbir se-
raftan asiler dünya umumi ispanyadaki iki taraftan ne bep olamıyacagw mı nezaketle 
efkarını yatışbrmak için elle- b' · d"' · h 
rinde hakikaten bir tahtelba- mne, ne ıgerıne mu asım general Francoya anlatmış 

taraf sıfatım tanımağa müle· 1 hir mevcut olduğunu, fakat ·ı d w 'il d. B · · 0 uyor. 
mayı egı er ar. unun ıçın Fransız mebafilioin fikrince 

bunun hiçbir devlet tarafından dasi Fgemileri karlnas~Jl.arı bariciln- ispanya işlerinde Iogitere ve 
ne para ile, ne de hediye su• e ransız ve gı ız vapura- F . b b lı'gvı• vaz 

t ·1 ·ı · ı d v ·dd. v ransanın ış era er -
re ı e verı mış o ma ıgını ı ıa rında araştırma yapmaga kal- . f h mele doğru gitme-
ediyorlar. kışmaları akla gelemez. ıye m va a 

ADEMi MÜDAHALE K 1 1. L sine mani olan en esash unsur• ara su arına ge ınce, on- . . w 

KOMiTESiNDE dra burada da lngiliz vapurları dur. Gerçı Frankonun dıger 
Paris, 24 (Ö.R) - ispanya için emniyet mıntakaları tayin bir devletle birleşerek bir ha-

işlerine ademi müdahale komi· edilmesini istemiştir. Bu nokta dise çıkarması endişesi tama-
tesinin faaliyeti devam etmek· bir nota ile geueraJ Frankodao miyle ortadan . kaJkmış değilse 
tedir. Almanya ve ltalya hü- aranılmıştı.General henüz buna dt:. Fransız - lngiliz iş birliği 
kümetJeri ademi müdahale si· cevap 'lermemiştir. Gerçi bu sayesinde ahvalin müsait şekil-
yasetinden feragat etmedikle- sabah Londraya gelen bir teb- de inkişaf edeceği ümit edi-
rini ve Londra komitesine işti- Ji~de Burgos hükümeti Bar- li~·or. 

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

Macar Naibi Horti Romada 

Amiral şerefine dün gece 108 harp 
gemisinin iştirikiyle bjr tören yapıldı 

Roma, 24 (Ö.R) - Macar 
kralhk naibi Amiral Horty saat 
15 de ltalyao ve Macar bay
raklarile donanmış olan Roma 

merkez garına ayak basmış, 
ltalya kral ve kraliçesi, başve
kil, hükümet erkanı tarafıodan 

karşılanmıştır. Trenden inince 
Amiral Horty kral ve kraliçe 
ile birlikte bir otomobilde yer 

almış ve kralın misafiri olacağı 
Kirinol sarayıoda kendisine 
hazırlanan daireye gitmiştir. 

Roma, 24 (Ö.R) - Fransız 
gazeteleri amiral Horty'nin Ro
ma ziyaretini ltalya ve Maca
ristan arasındaki dostluğun 
kuvvetli bir tezahürü olarak 

Kon11şmalara bugün başlanacak 
•••••••••••••••••••••w••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

kaydetmektedirler. Sağ cenah 
gazeteler bu ziyaretin Tuna 
havzasında vaziyetin istikrarına 
hizmet edeceğini ümit eyle· 
mektedirler. 

Roma, 24 (Ö.R) - Bu gece 
Napoli körfezinde Macar kral 

naibi şerefine bir deniz geçit 
resmi yapılacaktır. Çok muaz-

zam olacak olan bu geçide 
ltalyan filosundan 108 harp 

gemisi iştirak edece1ctir. Naip 
Horty, kral ve birç(;k şahsi· 

yetJer Reks transatlantik va· 
purundan geçidi takip edecek
lerdir. 

Roma, 24 ( Ö.R ) - Amiral 
Horty'nin ziyareti münasebe-

birbirimize arkadaş ederken 
kaderlerimizi de birleştirmiş .. 
Hey gidi heyi 

Ah bir tepti, şaha kaldırıp 
ileri atıldı: 

tiyle Roma şehrinin selamını 

bildirmek üzere Roma valisi 
prens Colova tarafmdan duvar
lara şu beyanname astırılmışbr: 
11 Meserretle karşıladığımız zat 

bir milleti barbarlılc ve .ıulüm 
teşebbllslerinden kurtarmış ve 

o vakıttanberi. mukadderatmı 
idare etmiştir. Roma ölmez şa-

nmın aşı~ıyle böyle bir devlet 
reisini ihata etmekten büyük 
bir zevk duyar . ., 

Roma, 24 (Ö.R) - Macar 
krallık naibi amiral Horty ve 
bayanı saat 15,45 de gelmiş
lerdir. Misafirler trenden inince 
kral Viktor Emanuel bayan 
Hortynin elini öpmüş ve amiral 

mendebur hoca Sultan lbrahi
min saltaoah zamanında nice 
paralar biriktirdi, bulun o he
rifi, topladığı paralardan cülus 
için bize para göndersin, biç 
olmadı, nakdinin yansını versin. 

Yazan : Tok Dil Tefrika No: 44 

- Heyyy! Haydi bakalım, 
yo!cu yolunda gerek, daha ge
zecek yerlerimiz, görecek gün
lerimiz var. Sıkıştırm atlan, te
pin üzengileri!.. 

Deyince, bucak bucals cinci 
hocayı aramağa koyuldular, 
evinde bulamadıkları bocayı 
sakla bir izbede bulanlar ona 
fermanı tebliğ ettiler: 

- Bingül! diye bağırdı, sev· 
gin gönlümde bin gül açtı, 

toprağın da dünyaya binlerce 
güller açsın, beni yoksul bı

ra ktan, beni yalnız bıraktın 
Bin gül! 

Diye ağladı, ağladı, ağladı. 
Katırcıoğlu, Haydaroğlunu 

çekmek için müdahale edecek
lere: 

- Bırakın! dedi, gençtir, 
yeni aşkıd1r. Bırakın, ona böyle 
ağlamak daha eyidir ve yakışır! 

Diye menetti, Haydaroğlunu 
bol bol ağlamasına bıraktı. 

. . . . . 
Efeler bir gün sonra yola 

tekrar çıktılar. Haydaroğlu: 
- Kahrcıoğlu, bundan keri 

bana hayat haramdır, ben gayri 
kadın yüzü görmem, Rabbım 
hakkı iç'n yemin ederim, kadın 
aşkı Bingül'ün aşkıdır, bundan 
keri millet uğrunda can ver
meğe, sevgilime kavuşmağa 
bakacağım, dedi. 

KahrcıoğJu acı bir tebes
sümle: 

- E! Haydaroğlu kimbilir 
beni kadın sevmez diye tuhaf
lamrdm, arkadaşım! Ben de 
senin kadarken böylesinin, 
belki bö)'lesinden daha aClSIDID 

başımdan kara yeller estirdiğini 
gördüm de gönlümü bir ona 
bağladım, şimdi dünyanın gü
zeli gelse umurumda değil, 
çlinkü gönlüm sevgilimle bera
ber gömüldü, öldü .•. Tali bizi 

. . 
Yeni Sultanın tahta çıkması 

merasimi için yap•lan şenlik· 
lere, verilen ziyafetlere, sarayın 
hartosu, marto!lu haline sarf
edilen paralar hadden aştıktan 
başka, dev:etin hazinesinde 
mete!ik kalmamıştır. 

Daha yapılacak birçok israf· 
lar vardı, fakat para kalma
mı~b. Birkaç sarafı dolandır
dılar ve nihayet o da kar et-
meyince Şeyhülislamla Sadr
azamla başbaşa verip goruşen 
Kösem Sultanın aklına Cinci 
hoca geldi: 

- Eyiki hatırıma eldi bu 

- Padişah! senden nakdinin 
yarısını istiyor, biço!mazsa iki 
yüz kese akçe ver ki ferman 
yerine gelsin! 

Dediler. Cinci: 
- Benim canımdan başka 

bir şeyim yok, ne vereyim. Bir 
camm var, onu da AllahJa pa
dişaha ısmarladım, yok! 

Diye cevap verince, cincinin 
bu cevabım ahp götürenler va
lide Sultana işi anlattılar, o da 
Sadrazama kat'i emrini verdi. 
Sadrazam da Cinci hocamn 
kainpederi Mahmut efendiye: 

- Damadın yoJa gelsin, sa-
ra ak · · 

SEH MORIS TELGRAFHANESiNI 
FAALiYETE SEVKEDEN ADAM .... E;ki"·~~~;; ... T.itulesko 

muhabirine siyasi Paris-Soir 
kanaatlerini İzah etmiştir 

" Romanyanın, Sovyatler - Fransa - lnglltere blokuna 
aleyhtar bir cepheye dahll olması intihardır" 
lstanbul , 24 

(Hususi) - Eski 
Romanya hariciye 
n azı r ı Titule-sko 
geçen Ağustosta 
hastalanmıştı. Meş
hur devlet adamı
nm bu ani hasta
lığı oldukça endi-
şeler uyandırmıştı. ·~ 
Titulesko hayatla 
ölüm arasında uzun t 

mücadeleler geçi· 
rirken kendisinin 
meçhul eller tara
fından zehirlendiği 
rivayeti ortaya çı- Biiı'iik diplomat Tıtulesko, eşile biflıkte 

karılmıştı. Sonra bir haber işi- retten uzak bir intihar demek 
dilmez olmoştu. olur. Ben Romen dostluğu ba-

Paris - Soir gaıetesi bir mu- kımından sulh halinde her mil-
habirini Luganoya gönderere_k leti müsavi mevkide görüyorum. 
Titulesko ile mülakat etmiştir. Yalnız bütün bu memleketlerin 
Gaıete diplomatın tamamiy)e Romanya ile müttefiklerinin 
iadei afiyet ettiğini, bazan ya- hudutlarını garanti etmeleri 
ya, hazan da araba ile gezin· şartiyle... Romanyamn bir harp 
tiler yaptığını, bir ınüddet zuhuru halinue kendi arazileri-
daha Sen Moriste kaldıktan nin genişlemesini bizim arazi-
sonra siyasi hayata avdet et- miz aleyhinde düşünenler safın-
mek üzere memleketine dö11e- da harp edeceğini düşünmek 
ceğini yazıyor. Titulesko Paris - bile bir delHiktir.,, 
Soir muhabiriyle mülakatında "Sulh halinde bütün millet-
bir çok mühim meselelere te- lerin müşterek cephesi, 
mas etmekten kat'i surette "Harp halinde menfaatleri 
çekinmiş ve yaloız Romanyayı müşterek olan milletlerin daha 
alakadar eden büyük davalar daralmış cephesi.... işte benim 
hakkında fikrini şu suretle siyaset formülüm bunda11 iba· 

h 1 
. . rettir.,, 

u asa etm1şhr: 
Muharrir, Titule-skonun has· 

- Ayni zamanda hem Al- talığı müddetince Romanyadan 
manya, hem de Sovyet Rusya gelen büyük sempati tezahü-
ile mükemmel münaseb~tler ta- ratiyle karşılaştığını, kendi sıh· 
kip etmesi hayati menfaati haliyle ilgilenen vatandaşlann-
iktizasından olan Romanya - dan 80.000 e yakın telgraf ve 
Fransa • Rusya - lngiltere ve mektup aldığını, Tituleskonuı 
Amerikanın dahil olacakları tamamen iadei afiyetini vatan· 
bir cepheye aleyhtar olamaz. daşlarımn bir zafer telakki 
Böyle bir siyaset akıl ve basi· ~decekJerini ilave ediyor. 

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Horty de Kraliçenin önünd~ 

eğilmiştir. Kral bayan Horty 
ile. Amiral da Kraliçe ile 
birlikte otomobillere binerek 
saraya hareket etmişlerdir. 

OtomobHler saraya girince halk 
meydanı kaplamış ve misafir
leri alkışlamıştır. Amiral Horty 
ve kral balkona çıkarak halkı 
selimlamışlardır. Alkışlar de· 
vam ettiğinden bu defa da 
bayan Horty ile kraliçe balkona 
çıkmışlardar. 

Ecnebi mabafili bu tezahü
rattan sonra ltalyanın Maca-
ristan leh:ndeki himayekarlı
ğma ne şekil vereceğini merak 
ve alaka ile beklemekte ve 
Macar revizyonizmi meselesin· 
de küçük antant devletlerini 
gücendirmemek istiyen Alman· 
yanan ltalyadan ayrıldığmı kay
detmektedirler. 

tiyor, hiçoJmazsa iki yüz kese 
akçe yollamalısın.. Gönderdi
gimiz adamlara bir şeyim yok 
diye cevap vermiş . hakkında 
bayırlı olmaz, var git! söyle! 

Diye bir haber saldı. 
Mahmut efendi kalktı, cinci

nin evine gitti, artık selamet 
oldum zanniyle evine gelen 
cinci, kainpeder ni etekJiyerek 
el öperek karşılayıp baş sedire 
oturttuktan sonra: 

- Hoş geldin, safa!ar ge
tirdin! 

Diye hulüs çakarken Mah
mut efendi: 

- Hoş geldim apıma hoş gi· 
dersem .. 

- Ne gibi? 
- Ne gibi olacak! Sana pa· 

dişab tarafından bir teklif gel-
miş, sen redeylemişsinl Hak· 
kında hayırla olan işleri yapmak 
için sen aklını bozmuş, yapa
maz hale gelmiş bir adamsın. 
Padişahın tahta çıkması sıra
smda bütün zengin ağalar gioi 
senin de kendine göre ihsanın 
olmah idi. Zaten şüpheli bir 

1 Buna şüphe yok 
Paris 24 (Ö.R) - uProgres 

de Lyon 11 içtima devresinde 
olan viJayet meclislerinin hiçbiri 
tarafından Fransa-Rusya pak
tının terki lehinde karar veril
mediğini kaydediyor. Çünkü 
herkes takdir ediyor k\ Fransa 
Rusyayı bırakacak olursa, Al
manyR bütün aksi iddialara 
rağmen, Fransaya karşı Sovyet
lerle anlaşmaktan kaçmmıya

caktır. 

Bir kararın tasdiki 
Tepecikte Sürmeli sokağm· 

da kalaycı Hasam yarahyarak 
öldürmekle mazoun Hüsnünün 
beş sene ağır hapse mahku
miyeti hakkındaki karar Tem-
yiz mahkemesince tasdik edil
miştir. 

defetmek, akçeler doht keseler 
vermeğe bağlı.. Gel aklını ba-
şma topla! Üzerinde toplanan 
şüpheleri böylece ballüfasıl eti 
dedi. 
Başmı yere eğip dinliyen 

cinci hoca, gozunu kaldmp 
kainpederine baktı: 

- Allaha kasem ederim ki 
sözlerinizden birşey anlamadım, 
dedi. 

- Çünkü işine gelmedi! diye 
öfkelenen Mahmut efendi diz 
üstüne kalkıp, kavuğunu sal
lıya saUıya: 

- Be adam! diye devam etti. 
Ben senin kainpederinim, ni-
hayet kızımı düşünürüm. Senin 
hakkında eziyet edilmek bile 
karar altına alınmıştır, verece-
ğin birkaç yüz kese ile hem 
canmı kurtarır, hem de Kadı
askerlikten azledilmiş efendiler 
payesinde sana bir arpalık ve· 
rirler, asude yaşar, töhmetten. 
dertten kurtulursun, Daha se-
nin sağır kulağına varacak, ka
ba zihnini uyandıracak sözler 
mi istiyorsun? 



Sahife & 

A. vam kamarasında bir istizah Bir lngiliz 

Cevap 
say lavına 

veren Eden 
mebusların suallerine cevap Eden Travayist 

vererek lngilterenin vaziyetini anlattı 
"Türk-lngiliz dostluğuna halel vere
cek şekilde hareket etmiyeceğiz,,dedi 

Londra 24 (Ö.R) - Avam 
kamarasının dün akşamki cel
ses·nde travayist mebuslardan 
bifi hariciye nazırından şunu 

sormuştur : 
- Akdenizde bulunup lspan

yol l i manlarına uğrıyan lngiliz 
vapurlarını açık denizde veya 
karasularında araştırma teşeb

büsüne karşı lngiliz filosu bun
ları himaye edecek midir? 

Eden şu cevabı vermiştir: 

- S. M. hükiimetinin siya· 
seti, ispanyadaki dahili barba 
istirak etmemek ve iki taraftan 
herhangi birine olursa olsun 
yardımdan sakınmaktır. Bu 
l·.ararın müessir bir şekilde 
tatbiki için hükümet, deniz 
yolile ispanyaya silah ithali 
meselesini ve bununla ilişikli 

meseleleri yeni bir tedkika 
tabi tutmuştur. Şimdiye ka
dar hükümet çarpışmakta olan 
iki taraftan hiçbirine muhasım 
taraf sıfatını tanımamış olup 
şimdilik böyle bir sıfat tanı
mağa niyeti de yoktur. Bu se
beple S.M.nin harp gemileri 
ticaret gemilerini açık denizde 
iki taraftan herhangi birinin 
müdahalesine karşı, lüzumu 
halinde, himaye edeceklerdir. 
Bu himaye kara sularının hu
dudu haricinde yapılacaktır. 
Hükümet lngiliz vapurlarına 

ecnebi limanlardan ispanyanın 

herhangi bir limanına harp mal
zemesi taşımak ruhsatını ver
mek niyetinde değildir. Bu yasa
ğı şimdiki şartlar jçinde mümkün 
olduğu kadar müessir kılmak 
için hükümet hiç vakıt geçir
meden parlamentoya arzede· 
ctği bir kanun Jayıhasiyle is
panyaya lngiliz gemileri tara
fından harp malzemesi naklini 
gayri meşru bir hareket olarak 
ilan edecektir. Bu hususta ln
giliz ticaret vapurlarına bir ih
tarda bulunmak için bu fırsat
tan istifade ediyorum. 

BiR MEBUS ŞU SUALi 
SORMUŞTUR 

- Hariciye nazırı, lngiliz ve 
Fransız vapurlarının haklarını 
her tecavüze karşı müştereken 
korumak için Fransız hüküme
tiyle temasa girmek niyetinde 
olup olmadığını bildirebilir mi? 

tesisi maksadile herşeyin yapı· 
lacağı anlaşılmalıdır. Saba!ı 
Fransa sefirile görüştüm ve 
ona siyasetimizi anlattım. 

-

salat Rus harp gemilerinin hi
mayesi altında kafile halinde 
yola çıkacak Sovyet vapurlarile 
yapı!acaktır. Silah yüklü nak-

" 

l:.DEN 
FRANSIZ GAZETELERi liye gemilerine refakat edecek 

NE DiYORLAR? harp gemilerinin hazır olması 
Roma 24 ( Ö.R ) - Paris için Karadeniz filosu kuman-

gazeteleri Edenin Avam ka- danına emir verilmiştir. 
marasındaki beyanatını uzun Inkinci tahtelbahir filotil'ası 
uzadıya tefsir ediyorlar. " Pe- da harekete hazırdır. Diğer 
tit Pari~ieıı " gazetesine göre taraftan kıulların elinde bulu-
lspanya işlerinde İngiltere için nan bütün Akdeniz lspanyol 
ademi müdahale siyasetinden üslerine Sovyet harp gemile-
başkasına imkan yoktur: " Ek- rının serbestçe girmesi için 
selsior" gazetesino:: göre, Eden Moskova ile Valans hükümeti 
bu beyanahndan önce Fransız arasında bir anlaşma yapıl-
hükümetine de danışmıştır ve mıştır. ispanya bankasının 
ilıi hükümet ademi müdahale Moskovaya nakledilmiş olan 
siyasetini muhafazaya müştere
ken karar ve . mişlerdir. Esasen 
İtalya ve Almanya da Burgos 
hükümetinin tasdikine rağmen 
bitaraflık vaziyetlerini muhafa· 
za ediyorlar. 

"Figaro,, Fransız demokrasl
sinin neticesiz bir ideo!oji mü
cadelesine sürüklenmesine se
bep olduğunu ve Madrid, 
Valansiye ve Barselon için bir 
teveccüh beslemeğe bile imkan 
bulunmadığını, zira bu şehirler
de anarşistlerle Bolşeviklerin 

vaziyete hakim olduklarını ya
zıyor. Bu gazeteye göre lspan
yol dahili harbının biricik 
mesulü Sovyet "ihtHalci em
peryalizmi,, dir. Zira ispanyada 
müdafaa edilecek hiçbir milli 
menfaati olmıyan Rosyanın bu 
işe karışmasına sebep yoktu. 

MATiN'iN UYDURMALARI 

altın mevcudu bu silah ve mü-
bimmat irsa atına karşılık tu
tulacaktır. 

Fakat Sovyet hükümeti Ka
talonya sahiline sadece tank• 
lar ve tayy:aeler değil, ayni 
zamanda tam teçhizatlı askeri 
kıt'a!ar da çıkarmak niyetinde· 
dir ve bunlar Madrid üzerine 
sevkedilecektir. Sovyetler Bar
selonda bir Akdeniz Sovyet 
propaganda merkezi kurmak 
niyetindedirler. Bütün garbi 
Avrupa komünist propagandası 
buradan idare edilecektir. Bu 
işler Sovyet !ıükümetinin tali
matiyle yapılacaksa da Mos
k.:ıva resmen bunların mesuli
yetini üzerine almıyacaktır. 

hariciye nazırı Anthony Eden 
tarafından dün Avam kamara
sında yapılan mühim beyana
tından çıkan iki esaslı netice 
şunlardır : 

1 - Şimdiki halde lngiltere 
ispanyada çarpışan iki taraf· 
tan hiçbirine muhasım taraf 
sıfat ve mahifetini tanıma

mıştır. 

2 - lngiliz hükümeti lngiliz 
gemilerinin ispanya limanları 
için harp malzemesi yükleme
lerini yasak eden bir kanun 
layihasını Avam Kamarasına 
tevdie mütemayildir. 

ADEMİ MÜDAHALE 
KOMiTESiNDE 

Londra, 24 \A.A) - Haber 
a1ındığına göre ademi müda
hale komitesi dünkü celsesinde 
ispanyaya tayyare verilmesine 
mani olmak hususunda hava 
eksperleri tarafından yazılan 
raporu tedkik etmiştir. Bu eks
perler aşağıdaki tekliflerde 
bulunmuşlardır: 

1 - Bütün sivil tayyare ve• 
rebilecek ve lspanyol hudutla
rından 2400 kilometrelik hir , 
mesafede bulunan memleket
lere ait tayyare istasyonlarının 
kontrolü, 

2 - Tayyarelerinin tesbiti, 
hiçbir tayyare bu koridorlar· 
dan hariç olarak ispanya sahil 
veya hudutlarını aşamıyacaktır. 

Lonra, 24 (A.A) - Öğleden 
sonra lspanyol liman hudut ve 
tayyare meydanlarının kontrolü 
projesinin tedkikine devam etmiş 
olan ademi müdahale tali ko
mite~inde aza bulunan devlet
ler mümessilleri tayyare mey
danlarının kontrolü projesini 
hükümetlerine bildirmeye karar 
vermişlerdir. 

Sovyetler birliği ve lngiltere 
delegeleriyle diğer bazı mem• 
leket delegeleri projenin nok
tai nazarlarını bildirmek üzere 
ispanyadaki iki tarafa da tev· 
diini istemişlerse de Alman ve 
ltalyan ddegeleri planın Mad
rid ve Burgos hükümetlerine 
bildirmeden önce tamamlan
masını tercih etmekte olduk
larını söylemişlerdir. 

•••••••••••••••••••••••• 

Cumhuriyetçiler 

, 
1. 

Donanma zabıt/eri bir 01ada 
- Başlara/: birinci sahifede- l ve bandomuzun da iştirak et-

törlerle doludur. lngiliz ami- tiği hükümet konaji'ındaki san-
ralı her davet için bizzat cak indirme merasiminde, ak· 
Yavuza gide~ek Jil?.m.~zun şam filotilla kumandanı Amiral 
kumandanı amıral Şukru.y~ al- Asemslingin ziyafetinde ve gece 
maktadır. V~l~tta ln~ılız ~e lngiliz Amiralının sarayında şe-
ecnebi mahafılınde ~emın edıl- refine tertib ettiği baloda ha-
diğine göre şimdıye kadar zır bulunmuştur. 
Maltayı ziyaret eden yabancı Dost memleketin muhterem 
donanmalardan hiçbirine Türk amiralı Sir Dubley Pound dost· 
donanmasına yapılan parla~ ve luk tezahüratını arttırmak ve 
saIDimi te~ahür.at d~r~cesınd.e buna daha büyük bir parlaklık 
dostluk gosterılmemışt!r'. lng~- vermek için mütemadiyen ve• 
liz amiralının davetler ıçın mı- siteler ihdas etmektedir. 
safir filo . 8:~_iralı~~ "bizza! ~]- Futbol maçı çok güzel ve 
mağa gıttıgı gorulmemıştır. heyecanlı olmuş, lngilizler 2-3 
Amiral Şü~rü .Okanın ~.ahsın~a galip gelmişlerdir. 
Türk bahrıyesıne ve Turk mıl- Kayık yarışlarıda her iki 
!etine karşı gösterilen bu yük: donanma mürettebatının teşvik 
sek saygı ve muba~b.et esen avazeleri arasında yapılmıştır. 
her bakımdan çok manıdar sa- Yarışları umumun alkışları 
yılmaktadır. Malta halkı da arasında 3 - 2 biz kazandık. 
donan_?tamıza coş~un bir dost- Donanmamız dost lngiliz su• 
luk gostermektedır. )arına gelelidenberi denizcile• 

Valett.a, 23 (A.A) .- Ana- rimiz geceli gündüzlü çok sa-
d~~u .Aıa.nsının hususı muha· mimi bir tarzda ağırlanmak· 
hırı bıldırıyor: d 1 K d'J · ·ı d " , y ı· ta ır ar. en ı erme gemı er e, 

Amiralımız dun Ma.ta . a ı- evlerde kulüplerde rnsmi ve 
sinin hususi öğle zi~a~etın?e hususi ziyafetler ve çaylar ve· 
bulundukt~n sonra vah ıle hır: rilmektE', gezintiler ve spor eğ-
likte şehrı dolaşmış ve eskı . . 1 k d 
Malta Şövalyelerinin sarayını lencelerı tertıb o unma ta ır. 
gezmiştir. . L~~dra, 23 (A.A) - Royter 

Bu gezintiden sonra Malta bıldırıyor. . 
kara kuvvetleri futbol takımı Avam kamarasında hır me· 
·ı d nanmamız takımı ara· busun "Akdenizde Italyan ve 
ı e o 1 ... f" 't 1 k 
sın da yapılan maç sabasına . ngııız .me~a ııne aı o ~ra. 
gelmiş ve lngiliz amiralı da ımza edılebılecek herhan~ı bır 
olduğu halde hususi bir çayda itilaf münasebetiyle Türkıyeye 
bulunmuştur. karşı olan pek eski dostluğu· 
Akşam yemeğini gene . hu- muza v~ya Türk .menfaatlerin.e 

susi olarak amiralın evınde zarar ıras edebılecek mahı-
yemiş ve amiralle birlikte Gu- yette herhangi bir kaydı lngi· 
een Elizabet zırhlısında sine• liz hükümetinin kabul etme• 
maya gitmiştir. mesine Eden itina gösterecek 

Bu sabah tamamiyle hususi midir?,, 
olarak şehi rde dolaşan Amiral Sualine Eden: 
Okan öğleden sonra iki dost - Bu muhakkaktır. Şurası• 
donanma arasında yapılan ka- nı söylemekle bahtiyarım ki in· 

Eden şu cevabı vermiştir: 
- Kamara azasına şu temi

natı verebilirim ki bükümet 
esasen ispanya vaziyetinden 
ileri gelen hiltün meseleler 
hakkında Fransa bükümetiyle 
sıkı bir temas halindedir.Buna 
göre lngiliz vapurlarının hima
yesi için sıkı bir müşareket 

Sovyet d!işmanı " Malin ., 
gazetesi Sovyet cumhuriyetleri 
birliğinin lspanyol milislerine 
yardımı hakkında çok ihtiyat 
kaydile telakkisi lazım gelen 
şu ifşaatta bulunuyor: 

Yine mürteci gazetelerden 
"Echo de Paris,, ise Sovyetle
rin şimdiden bir albayın ida
resi altında zabitleri ve küçük 
zabitlcrile 3000 kişilik bir kuv· 
veti Barselona çıkarıhklarını, 
diğer kuvvetlerin de yakında 
çıkarılacağını iddia ediyor. 

Mutlaka kazanacak 
Paris 24 ( Ô,R ) - " Popu

laire de Nante ,, gazetesinin 
Valansiya muhabiri Cumhuri
yetçi ispanyanın her zamandan 
ziyade mücadelede devam ka
rarında olduğunu ve ordunun 
takımiyle asi generalların emri 
altında isyanı takib eden ilk 
anlardaki şaşkınlığın yerine 
şimdi kat'i bir zafer kanaatinin 
geçtiğini bildirmektedir. 

1 
yık yarışlarım Guen Elizr.bet' de giliz· Türk dostluğuna halel vere• 
lngiliz Amiralının misafiri ola- bilecek mahiyette bir hattı ha• 

"Son haberlere göre Sovyet 
Rusya ispanyaya silah irsalıitını 
genişletmek fikrindedir. Bu ir· 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Semi-Han 
vehim 

bUyUk hakikate o zan•an inanmış ve bir 
uğruna nasıl, bütün bir hayatı 

zehirlediğini znlamıştı 

Rüstem beyin nazarından kaç
mamıştı. Neden ayrılırken yü
züne bakmamış ve bu hareke· 
ti için nefsiyle mücadele et
mişti. Demek kendisi nasıi his
lerini açığa vurmaktan çekin· 
mişse Semi • Han da ayni his· 
!er altında bunları ortaya at
mak için nefsiyle mücadel<! et
miş, fakat kanındaki kahra· 
manlık hasleti onun böyle bir 
hareketine mani olmuştu. 

Bununla beraber artık onlar 
eskisinden daha samimi iki ar-

f "lim ha-

rici zamanlarda buluşarak ko· 
nuşuyorlar, dereden tepeden 
bahsediyor lardı. 

Semi-Han istirahat zaman· 
larında bile akından bahsedi
yor. Rüstem beyin ortaya at
mıya fırsat bekieJi :~ i mevzua 
yanaşmıyordu. Bilgili kız Rüs
tem beyin ince bir hastalıkla 

ma lf.ıl olduğunu, göz!erinin sık 
sık göğsünde toplanarak uzun 
müddet d~ldığını farkediyordu. 
O, akıncı'ar arasında kurduğu 
askerlik otoritesini kaybetme
mek için göğsünde takı 'ıp ka-

INGILTERENJN VAZiYETi 
Paris, 24 (Ô R\ - lspanyol 

dahili harbı karşısında lngil
terenin vaziyetini tasrih için 

lan bakışların biraz daha yu
karılara çıkması için çalışı· 
yordu. 

Bir sabah Rüstem bey, Semi
Han 'ın yo~unu kesti: 

- Semi·Hao, dedi. Benim 
bazı düşüncelerim var .. Senin!e 
akıl danışmak istiyorum. 

- Bana kalırsa bir erkek 
hiç kimseden akıl danışmaz. 
Yalnız kararından yanındaki· 

leri baberdıır eder. 
Rüstem bey, hiç bekleme

diği bu sert ve kat'i cevap 
karşısında sendelemişti. Başını 

aşağıya eğdi ve söyledi: 
- Buna muktedir değilim, 

Semi-Han .. 
- Ne o'ursa olsun, netice 

ne kadar acı oiursa olsun, 
karar;arında daima sabit ol .. 
Düşündüğünü mutlaka yerine 
getir ve başkalarının tesirine 
kapılma .. 

- Böyle yapacağım, Semi
Han ... 

- Şimdi söyle bakalım, 
neymiş kararın? 

rak s'!yretmiştir. reket takibini düşündürebile· 
Kayık yarışlarından sonra cek hiçbir vaziytli akla getir-

maiyetleriyle ve büyük ünifor- mek bile kabil değildir, ceva· 
ma ile bizim 300 askerimizin hını vermiştir. 

- Ben gidiyorum. 
- Nereye? 
Altayların mağrur kızı, sanki 

yıldırımla vurulmuşa dönmüitü. 
Beyni uğulduyor, başı dönü-

Rüstem bey durmuştu. Semi
Hanın kendisini derin bir alaka 
içinde dinlediğini görünce sordu: 

Başınızı ağrıtmıyorum ya .. 
Hayır, hayır, devam edi-

yordu. Henüz vaziyeti tama- niz. 
men anlamamakla beraber ne Ne diyordum .. Ben böyle 
yapacağını, nasıl bir cevap ve- bir karar verirken keudimde bir 
receğini tasarlıyamıywdu bile.. kuvvet tevehhüm etmiyorum. 
Adeta inler gibi konuştu: Aciz bir akıncı olduğumu id-

- Nereye, nereye gidi- rak etmiyor, değilim. Şimdi 
yorsun? Hakan ordusunu tanzim etmiye 

Rüstem beyin sapsarı çeh- muvaffak oldu. Onun, benim 
resinde bir hareket görüldü. gibi bir adsız'a ihtiyacı yok-
Gözlerini ufuklarda dolaştıra· tur. Fakat şu uçları goru-
rak cevap verdi: nen dağın dibinde, yine bizim 

- Nereye o'acak .. Gözümün gibi Gök sancak taşıyan ve 
alabildiği heryere .. Artık daha cenklerde bayrağına kurt ba-
rahat çalışmak istiyorum. Çar- şını alem yapan bir kabile var. 
pışınak istiyorum. Gök Türk Ma-ye'lerde hava buradan daha 
hakanının yanında savaşmak serttir. Oraya kendimi alıştır-
çok, çok zor .. Akınlar devamlı mak isterim, Yeğit, fakat bilgi-
olmıyor. Araya entirikaiar giri- siz Tük delikanlılara nasıl sa-
yor. Ben bunlara tabaınmül vaşılacağını, nasıl ata binilece-
edemiyorum. Hakan için baya- ğini göstereceğim. Rütbe, nişan 
tıını veririm. Onunla at ya- istemem. Orada Gök sancak 
rıştırmak hatırımdan geçmez. yukarılarda dolaşmalıdır. Bunu 
Esasen.. ~ _ -~-~ her halde yapacağım. -... ...... _ 

1 - - --

Semi - Han: 
- Sebep yalnız bu mu, seni 

oralara sürükliyen sebep bu 
mu, diye sordu. 

- Hayır, bir sebep daha 
var .. Onu değil sana, ri'ıyala

rımda hayalimi yakan büyük 
kudretten başka kimseye söy• 
lemiyeccğim.. Çünkü and iç· 
tim. 

Semi - Han adeta inildeyor· 
muş gibi acıtan bir sesle ko
nuştu: 

- Riistem bey, dedi. Vaz· 
geç ondan.. Sana, bütün akın
cılar hep alıştık. Ayrılması zor 
gelecek. Bütün akıncılar, bu 
haberle kasavetlenecekler. 

- Ne olursa o'.sun, netice 
nereye varırsa varsın karar!a
rımda sabit kalacağım ve ver• 
diğim kararı değiştirmiyeceğiın. 
Eğer yanılmıyorsam, daha a:ı: 

önce güneş başımıza yeni vur· 
duğu zaman bunu bana siz 
söylemiştiniz. Kararından dön· 
miyeceksin, demiştin;z, 

~ - Somı Var -
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Parlamentoda Heryonun sözleri 

ale g o elle i i 
kan·y e boya 

r n 
adı 

ız 

Salengronun yerine başvekalet ıııüs
teşarı Marks Dormey seçilmiştir 
Paris, 24 (A..A) - Saat 11 de 

mebuslar meclisinde reis Her
riot dahiliye nazırı Roger Sa
lengronun ölümü dolayısile 

hatırasını saygılamış ve Lille 
şehri abalisile biitüo Fransanın 
teessürlerini kaydett~ten son
ra demiştir ki: 

- Salengro en güç saatler
de bütün 1ahmetlere tarn bir 
devlet adamı fütursuzluğuyle 
katlanmışbr. Bu mecliste yapı
lan son mürakerede onun he
yecan verici protestosunu din
ledik. Halk hakimiyetinin doğ
rudan doğ,uya verdiği reyi 
teyiden bu meclisin ıverdiği 
rey ile hadisenin kapanması 

Jazımgelirdi. Böyle o1madı. 
Herriot iş :.ihtihiflarınm sükfı· 

net içinde halli için ölen dahi
liye nazırının hizmetlerini ha
tırlattıktan sonra şunları ilave 
etmiştir: 

- Bir diktatörlük tehlüke
sine karşı mücadele için en iyi 
usul, bürTiyet içinde kabul 
edilen disiplinlerin nizam için 
istibdat fermanlarından daha 
iyi netice verdiğini iı1bat ~t
mektir. Bu tehlüke devreden 
geçmek için Salengro tam bir 
zekavet ve &:esaret sahibi idi. 
Onun iç.in de pek haklı olarak 
şu sözleri söyleyebiliriz: "Elle
rini Fransız kaniyJe boyamadı~,, 

Paris, 24 (Ö.R) - Dün baş
vekil Blum tarafından başve .. 
kalet konağına çağınlan na
zırlardan Cbautemps, Faure, 
Delbos, Daladier, Auriol ve 
Rucart yenı mat6uat kanunu
nun ana hatlarını kararlaştır
mışlardır. Kanun bugün mec· 
lise verilecektir. 

Paris, 24 (Ö.R) - Beynel
milel siyaset sahasındaki son 
hadiseler parlamentoyu ehem
miyette meşgul etmektedir. 
Mebusan meclisi hariciye ko
misyonu reisi Mistler umumi 
vaziyeti ve bilhassa İspanya 
meselesini tedkik için yarın 

öğleden sonra komisyona içti
maa ça~ırmak fikrinde oldu-

rransız Paılamcntosa teisı He1ro 

ğunu biJdirmiştir. 
Diğer taraftan yakın bir ta

-rihle mchusan meclisinde ha
rici siyaset hakkında bir mü
zakere yapılacaktır. Münakaşa 

bükümet tarafından yapılacak 

beyanatla açılacaktır. Bu içti

maın 1 ilkkanun Salı veya 4 
ilkkanun Cuma günü yapıla· 
cağı tahmin ediliyor. 

Paris, 24 (Ö.R) - Tahmin 
edildiği üzere başvekalet müs-

teşan Marks Dormoy ölen 
Sale.ngro yerine dahiliye na-

zır lığına tayin edilmiştir. 

ı Dormoy taı:unmış' sosyalist 

Jiderleriııdendir. Babası da ha-
rart:tli bir sosyalistti. Yeni na-

ıır on iki senedenberi intihap 
dairesinde daima birinci devre 

de seçi'miştir. Ayni zamanda 
Mont Louçon belediye reisidir. 

Par:s, 24 (Ö.R) - Yeni da
hiliye nazırının iştirak ile kabine 
meclisi yeni matbuat kanunu 
projesini tedldk etmiştir. Proje 
Perşembe günü sivil ve cinai 
kanunlar komisyonu tarafından 
tedk,k edilecektir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 

Adliye dairesinde: 
••••ıııııııııııı•••••••••ııw•••••••••••••••• 

Banliyö hattı hasılatı 
aşlamış nasıl eksilmiye 

----------~...._ ........ --...... --~----
Osman'ın itiı·afile hadise Hamal 

aydınland1, 
Asliye ikinci ceza mahke

mesinde, dikkate değer bir 
suiistimal davasının muhake
mesine başlanmışhr. Hadisenin 
mevzuu şudur: 

Devlet Demiryollarının Bas
mahane - Bayraklı - Karşı
yaka - Hacı Hüseyinler ban-

li7ö hasılatının, son ay!ar zar
fında yarı yarıya düşlüğü a•a
kıtdarlann nazarı dikkatini 

celbetmiş ve bunun neden ileri 
geldiği aı aştmJmağa başlan· 
ınıştı. 

ilk ak'a gelen, belki bazı 

yolcuların bilet almıyarak trene 
bindikleri ve bedava olarak 
gidip geldikleri noktasında 

saplanmış ve bu cihetten ted
ktlcata ve tren:er de s1kı bir 
kontro!a baş!anmış, fakat bü
tün yolcuların ellerinde usulüne 
muvafık biletler görülünce işin 
başka noktalardan incelenme· 
sine mecburiyet hasıl olmuştur. 

Gelip giden yolcular zaten 

mahkemededir 
icabettirecek hiçbir sebep yok •• 
Fakat hasılatta dikkati celbe
decek kadar düşüklük var. O 
halde bu işde bir bit viniği 
var amma, acaba ne? 

Teftiş heyeti bunun sebebini 
inceden inceye araştırıyor, fa
kat sadre şifa verect:k küçük 
bir . ipucu l:uJamıyor. 

Nasılsa bir gün bilet almak 
istiyen yo~cu!ar arasından şöyle 
ve hafifçe bir ses işid;liyor: 

- Bilet var, bilet .. Ucuz bi
let!.. 

Bu da ne demek.. Biletler 
kişeden verildiği halde, yolcu· 
far arasında bilet sahşı herhal
de .vo!suz ve manalı .. 

Zaten bu işi araştırmakla 
meşgo! olan bir müfettişin ku
lağına giden bu ses, müfettişi 
harekete getiriyor ve bilet sa
tan hamal Osman b'r kenara 
çekilerek üzeri aranıyor, sol 
cebinden :zımb:.tlanmamış otuz 
altı kadar bilet çıkıyor, ondan 
sonra da tahkikata başlanıyor. 

Emniyet 
Mıntakası istiyorlar 

Londra, 24 (A.A) - Daily 
Ekpres gazetesine göre, halen 
Hendaye'de bulunmakta olan 
lngilterenin ispanyadaki büyük 
elçisi Barselon limanında bir 
emniyet bölgesi tesisi hakkın
ı ındaki lngiJir notasına Franko 
hüküm eti tara. ından verilen 
kaçamaklı cevabı almış ve in· 
giliz isteğini tekrar ~den şid
detli bir nota daha gönder
miştir. 
CZ7""~/..7.Z'"~"Z7 ... 7ZZZZZ; 

N )Jorsa Hah~rl~ri ~ 
1 N DUn Borsada ~ 

Yapdan Satışlar ~ 
~ ~' 

Uzüm 
Çu. Alıcı Fiat 
277 Vitel 13 25 19 
235 İnhisar 1 O 25 12 25 
225 S Süleymano14 19 
169 J Kohen 12 75 15 75 
159 K Kazım 15 15 50 
112 Alyoti bi. 15 15 25 
75 AR Üzümcül3 15 25 
81 T Erman 16 17 50 
83 H Alyoti 15 25 15 50 
64 Beşikçi O 17 25 17 25 
44 M J Taranto 17 17 50 
17 D Arditi 17 50 17 50 
1541 Yekun 

344015,5 Eski satış 
345556,5 Umumi satış 

Zahire 
Çu. A'ıcı Fiat 
93 Fasulya 8 

125 ba. Pamuk 46 50 
121 ke. Pala. 450 

• ·-1 •• 1 l lltrr' 

4 

8 25 
47 

450 

l\1erkep çocuğu 

ısırdı 
'De~İ1'm endereoin Gümuldür 

köyünde on iki yaşlarında Ah
met isminde bir çocuğu mer
kep ısırmıştır. Çocuk tedavi al
tına alınmış, merkep le ö!
müştiır. 

Hakaret 
Sulhceza mahkemesi korido

runda Hasan kızı N aciye,lsma
il kansı Şerifeye hakaret etti
ğinden yakalanmıştır. 

····························~······· •••••• 
karşı hık, mık diyor ve ahnan 
tedbirler sonunda l.u biletleri 
ne suretle tedarik ettiğini şöy
lece anlatıyor: 

- Ben bu biletleri kondök
tör Ahmet Kemalden para 
mukabilinde alıyorum ve yol
culara salmak suretiyle ben de 
beş on kuruş kazamyorum •. 

Bu .itiraf üzerine Ahmet 
Kemal celbediliyor, ilk suale 
karşı inkarda bulunuyorsa da 
yapılan rnüvacehede ikisi de 
hadiseyi itiraf ediyor. 

Havali tren!erinde kondok
törlük yapan Abmet Kemal; 
trenle!' gelir giderken yolcula
rın biletlerini kontrol ediyor 
ve işe yarayacak biletleri zım-

ba!amaksızın yolculardan alıyor 
ve toplanan bu çeşit biletlerin 

ayni günde satılmış olması şart 
olduğundan, bu biletleri Os
man marif etife hem~o piyasaya 
çıkarıyor ve ikisi de istifade 
ediyormuş •• 

lşte kondoktör Ahmet Ke
mal; hu sebepten suiistimal 
.suçuyle mahkemeye sevkedil
ır.iş bulunuyor. Dün hu dava
nın duruşmasına başlandı. Ha
diseyi tespit eden müfettişler, 
gar müdürü ve zabıta memuru 
amme şahidi olarak dinlendi. 

Hakim Halim Sıdar suçluya 
hitaben: 

- Bu şahit!ere karşı ne 
dersin? 

- Hepsi de iftira ediyor!.. 
Bu davanın şahitlerinden bi

risinin Sökeye tayin edilmiş 
olmasından do1ayı, Söke mah· 
kemesi marifetile ifadesi alın
mak üzere talimatname yazıl· 
masına karar verilmişt'..r. Ora
dan gelecek cevaptan sonra; 

Fan o 
Yarıınmilyoninsanın 

l{anına girn1iş 
Paris, 24 (Ö.R) - Fransa· 

daki lngiliz - Amerikan gaze
teleri kurumu reisi ve "Chicago 
Tribune,, gazetesinin Paris mu• 

habiri meşhur Amerikan gaze
teciJer;nden TayJor, Amerikan 

kulübünde ispanya vaziyeti 
hakkında mühim bir konferans 

vermiştir. Bu gazeteci Madrid 
hükümetine teveccüh beslemek 

şüphesi altma düşemiyecek bir 
şahsiyettir ve bunu bizzat şu 
şekiMe söy]emiştir: 

- Ne sosyaJistim, oe libe
ral. Hatta demokrat olduğuma 

bile emin değilim. Ne oldu
ğumu bilmem, fakat muhak-

kak ki beni faşist diye itham 
ettikleri zaman ııe kızar, ne de 

hayret ederim. Beni ispanya 
asilerinden aynan hiçbir ihtilafı 

yoktur. Buna ı-ağmen şunu söy
liyebilirim ki general Franco-

nun askerleri kudurmuş köpek . 
sürüsünden ibarettir. Ben, vahşi 

hayvanlar gibi hareket eden bu 
adamların hareketini hi;bir 

suretle tasvip edemem. Har
buki utanmadan garp ·mede
niyetinin müdafii sıfatını ta· 
kınıyorlar. Diğer taraftan, 
bütün gazeteciler gibi, ben 
de y

0

alan haberlerden nef
ret ederim. iyi bir dava yalan 
haberlerle müdafaa edilemez. 
Frankonun zihniyeti kudurmuş 
bir köpek zihniyetidir. is
panyada şimdiye kadar ya· 
rım milyon kişi öJdörülmüş
tür ve eminim ki dahili har· 

bin sonuna kadar daha yarım 
miJyoo insan öldürülecektir. 

Bunlar b<&rpta ölmüş . değiller· 
i .dif.. Dıvar diblerinde . kurşuna 

'ôizilmişlerdir. Burgosda ve asi· 
Jcrin elinde olan diğer şehir

lerde, sırf sollara mensup ol
dukları için :kurşuna di:ıilenJer 
sayısızdır. Hergün hapisha.ıııe

Jerde idamlar yapılmaktadır. 
Franco bu dehşet rejimini ta-
kib etmeden, F ashlan ve Li:z
bon etranjeri kullanmadan, ltal
ya ve Atmanyaya dayanmadan 
ispanyayı fethedemezdi. Zaten 
ispanyayı fetheden de o değil
dir ya f Hitler ve Mussolinidir. 
Franko onların emri albnda 
bir generalden ibarettir. 

Faşistlere teveccüh besliyen 
tanınmış bir Amerikan gazete· 
cisinin bu beyanatı çok der1n 
bir tesir yapmıştır. 

Yazı makineleri için toz tut
mıyan, ve makineleri daima. te-

miz .tutan en e!verişli yag 
11 UNIC ,, markalı makine ya
ğıdır. 

Yegane deposu Gazi Bulva
rında Küçük Kardıçalı handa 7 
numarada yazı ve hesab ma
kineleri tamirhanesi uhibi 

,,-.maz::Em:m:a:.m:ı=mm=ıE'3~--mcms::m:c-:~-=~~~ 
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Y ZAN : MIŞEL ZEVAKO 
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-77-
-:- Madam, siz cidden peres· 

tişe şayestesiniz. Madem ki 
beni muhafaza etmeği vadedi· 
yorsunuz, artık hiçbir şeyden 
korkum yoktur. Şimdiye kadar 
korkunç geceler geçirdiğim 
Lüvrde bundan sonra müsteri
hane bir sun~tte uyuyacağım. 

işte meras:mi izdivaciyenin 
vu\rnbulduğu esnada .zevç ile 
zevce arasında cereyan eden 
sözler bunlardı. 

Nihayet bu merasim de hi
tam buldu. Badehu, Notrdam 
kilisesinin bütün rahip!eri ke-
m ali debdebe ile önde yer 
alarak yürüıneğe başladılar. 
KardinaJler, piskoposlar, ruetro· 
politler sırmalı elbiseler içinde, 
başlarında taç ve el erinde asa
lar o'arak tedeom duasını oku-
ytt, okuya kapıya yaklaşb!ar. 

Navar krala, yeni kraliçenin 
elinden tutuyordu. Katcrin dö · 
Mediçi, dokuzuncu ŞcaJ, prens
ler, sinyor!arla ipekti elbiseler 
içinde dimdik duran kübera 
kadınlarının teşkil ettiklı.ıri sı

raların arasından geçtiler. Çan· 
lar tekrar çalınmağa, lop!ar 
gürlemeğe başladı. Bütün halk, 
cesim bir gülle gibi alkış 

ve tehdit avaz~leri içinde l.rtvr 
sarayının yo!unu tuttular. 

Lüvr sarayında son derecede 
mutantan bir düğün başladı. 

Fakat Margarit sinyorların leb

rikahnı kabul ettikten ve 
herkes salonlarına dağıldıktan 
sonra zevcini kendi dairesine 
kadar götürdü. 

- Şevkelnıeap, işte odam 
budur. Görüyorsunuz ya, bu
raya iki karyola kovdurdum. 
Benimki bu; ve siz:nL:i de öte
kidir. Dedi. 

Kral dudaklarmda hazırla· 
dığ1 birkaç keaime ile çapkm
hğa kalkışmak isterken yeni 
bir hitapla karşı!aşh : 

- Bu yatakta yatbğınız müd
detçe hayatınızdan as~ii endi· 
şe,re düşmeyiniz. 

Hanrinin beozi kül gibi he· 
yazlaşmış ve titreyerek sor
muştu: 

- Allah aşkına söyleyiniz 
madam. Ne biliyorsunuz? Aca· 
ba cesaret edecekler mi ? 

- Birşey bilmiyorum. Yalnız 
bildiğim birşey vardır ki o da 
burasının benim odam olduğu 
ve bu odaya krahn bi!e gire· 
miyeceğidir. 

Hanri başını öoi.lne eğmiş, 
derin bir düşünceye dalmıştı. 

Anlıyordu ki; Margarit l>irçok 
şeyler biliyor. Ve hiçbirisini 
söylemek islemiyordu. Bir ara .. 
hk " siz beni kurtarıyorsunuz. 
Fakat dostlarımı kim kurta· 
racak? ,, diye bağırmak istedi. 
Fakat tdilükenin ·açık olma· 

dığını ve tehditlerin kapah ya

pıldığını düşünerek kendisini 
tuttu. Kolinyi, Konde, Mariyak 
ve diğer Hüknolann büyük 
adamlariyle görüşmek üzere 
vakti vardı: 
Margarit kendisini bu dalgm

hktan kurtardı: 
·- Hiç bir kimsen~n kaybol

duğumuzdan haber almaması 
lfizımır, dedi. Ve ilave eyledi: 

- Bizim sevgiden ve aşktan 
konuşmamızdan şüphe edebi
lirler. 

- Biz ise ölümden bahse
diyoruz. 

- Ölüm, aşk, berşey haya
tm içinde vardır. 

Her ikisi de korkunç fikir
lerin tes'ri altrnda sapsarı ke
sildikleri halde düğün salonuna 
indiler. Dışarıda 'halk: 

- Yaşasın katolik dini... Di
ye bağırışıyor ve bu sesfer se
ma•arı ıçın!ahyordu. 

Hanri korku ve endişelerini 
sevinç hisleriy!e gizlemeye sak
lıyarak söylendi: 

- Bak, ben katolik ayinini 
dinlediğim halde asla mü-
tet!ssir o!mıyorum. Zira, ilk 
ayin bana Fransanın ea güzel 
ve en zeki bir kadınını veriyor. 
Acaba iki defa böyle bir 
ayinde bulunursam neler kaza
nacağım ? 

Kraliçe zavallı Hanrinin 
gözucuyle yuzune bakarak 
"kimbilir ... ?,, diye cevap verdi. 
Ve içinden de: 

- Ya bir hançer darbesi 
veyahut Fransa krallığının tacı. 
dedi. 

- 501111 l'Gf' -
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zade sokağı Ahenk mat- fg 
baası yanında. 

1\ıttara:23 
, Telefon : 3434 
~ l229} 
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Dr. Mitat Baran 
()peratör 

Muayenehanesini Gazi Bul
varında Basmahane istasyo· 
nuna giderken Yeni Asır 

matbaasına varmadan Sağlık 
sokak başındaki yeni biLaya 
nakletmiştir. Hastalarını her· 
gün 11 den 17 ye kadar 
kabul eder. 

Telefon : •070 

'\aaı&=s 1 SER 

3 - 26 (2!66) 
. so rJI 

TOi~ 
BEVOGLUNDA 

Bristol Oteli ................ 
SiRltECiDE 

Osmaniye 
OTEL l 
••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteciri 
Türkiyenin en eski otelcisi 

BAY OMi:R LUTFiDiR 
....... ••••••••11 

Kırk iki senelik tecrübeti ida · 
resile bütün Eğe halkına ken 
dis"ni sevdirmiştir. 

Otellerinde misafir kalanlar, 
kendi ev!erindeki rahatı bu· 
1u1lar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten 
fiatlar müthiş ucuzdur. 
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MEMURLUGUNDAN: 

Baş ağrılarına karşı 

kaşelerini l<ullaoınız ! 
Gripin : Bütün ağrı, sııı ve 

sancıları keser. 

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

Grfpin : Nezle, grip ve ro-
matizmaya karşı 

çok müessirdir. 
GRIPiN kaşelerinin 10 tanelik yem ambalajlarını tercih ediniz 

······································································: . . 
S 1-IHA'"I' BALIKY AGl . 

Norveçya balıkyağfarınm en hafisidir. Şerbet gibi 
içilir. iki defa süzülmüştür. 

Hamdi Nüzhet Çançar 

. . . Sıh a Eczanesi . . . . . . 
~ BAŞ DURAK ~ 
E Büyük Salebçio{!lu hanı karşısında E 
: ..................................................................... . 

KREM BALSAMiN 

Kumral, sarışın, esmer her tene tevafuk eden yegane 
kremlerdir. Cildi besler, çil, leke ve sivilceleri kamilen izale 
edeı. Yarım asırdanberi kibar mabfellerin takdir ile kullundıkları 
sıhhi güzellik kremleridir. 

Krem Balsamin dört şekilde takdim edilir: 
1 - Krem Balsamin yağlı gece için penbc renkli 
2 - Krem Balsamin yağsız gündüz için beyaz renkli 
3 - Krem balsamin acJ badem gece için penbe renkli 
4 - Krem Ba!samin acı badem gündiiz için beyaz renkli 

ln~iliz Kanıuk eczanesı Beyoğlu lstanbul 

~zrnir vilayeti de terdar !ğından. 
Sahibinin vergi borcundan dolayı haczedilen lkiçe~melilc cad

desiodt" kain 467 ve 469 sayılı dükldin ile ev tarihi ilandan \ti
baren 21 gün müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. Müzayede 
şartlarını öğrenmek ve a!mak istiycnlerin defterdarlık tahsilat 
lrn 1emirıe müracaatları. 25-29-3- 8 (1321) 

lzmir B~lediyesinden: 
l - Beher metre murabbaı 

üçyüz kuruştan bin altıyüı. elli 
lira bedeli mubammenle 61 
rayılı adanın 27 sayılı arsası 
başkatiblikteld şartname veç· 
hıle 1-12-936 salı Q"ÜnÜ saat 
onaltıda açık arttırma ile ihale 
edıltcektir.lştirak iç;n yüz yirmi 
dört liralık muvakkat teminat 
makbuzu veya banka teminat 
mf'ktubu ile söylenen gün ve 
saatte encümene gelinir. 

2 - Beher metre murabbaı 

üçyüz lrnruştan dörtbin dokuz 
yüz altmışbeş lira bedeli mu-

hammenle 61 sayılı adanın 24, 
25, 26 sayılı arsaları başkatib-

lil<tcki şartname veçhile 1·12-
936 salı günü saat onaltıda 

aç1k arttırma ile ihale edile
cektir. iştirak için üçyüz yetmiş 
üç liralık muvakk:lt teminat 

makbuzu veya banka teminat 
mektubu ile söylenen gün ve 
saatte encümene gelinir. 
14-17-21-25 (2185) 1191 

[Hakkı Türegün ve şürel.ası] 
ticaret unvanile lzmirde Cum
huriyet meydanında Akdeniz 
apartmanı altında otomobil, 
kamyon, traktör ve teferruatı 
tecdit ve yedek aldleri ve bil
umum ithalat eşyası ahm ve 
satım ticareti ve tamir atelyesi 
işleriyle u~raşan işbu şirketin 
ticaret unvanı ve şirket muka
velenemesi ticaret kanunu hü
kümlerine göre sicilin 1888nu
marasına kayt ve tescil edildi
ği ilan olunur. 

1 : Şirket mul>avelenamesi 
lzmir sicili ticaret memurluğu 

resmi mührü ve F. T enik im
zası 

Şirket 

nıukavPlenanıf•si 
1 - H. Giraud Jr. lzmircle 

Dr. Mustafabey caddesi 9 
mukım. 

2 - Jhon Braggiotti Kar
şıyaka, Banka sokağa 12 mu
kim. 

3 - Hakkı Türegün Kar
ştyal<a, Salih paşa caddesi 
47 mukım. 

4 -Fernand Braggiotti ikin
ci kordon 144 mukim. 

5 - Emil Missir 11 Birinci 
kordon 230,, 

Aralarında aşağıda yazılı 
hükümler ve şahıslar daire
sinde bir kollektif şirket teşkil 
edilmiştir. 

1 - Şirket mevzuu: Oto
mobil, kamyon, traktör, ve 
terruah, tecdit ve yedek 
aletleri ve bil'umum itha-
lat eşyası alım ve satım 

ticareti ve tamir atelycsi 
işlerile iştigal etmek ve bun
lara müteferri ve müteallik 
hertiirlü mali, ticari, sınai 
muameleleri yapmaktır. 

2 - Şirketin unvanı: "Hak
kı Türeı;rün ve Şürekası,, dır. 

3 - Şirketin merl<ezi lzmir
dir. Cumhuriyet Meydanında 

Akdeniz apartımanı, alt kısmı. 
4 - Şirketin sermayesi beş 

bin liradır. Bu sumayenin: 
4000 dörtbin lirası H. Gira

ud Jr. 
1000 bin lir~sı FernanJ Bra

ggiolti. 
Tarafından konulmuştur. 

5 - Şeriklerden Hakkı Tü· 
regün, Emil Missir ve Jhon 
Braggiotti bütiin zaman ve 
mesailerini şirket islerine has
redecelder ve başha işle işti

gal etmiycceklerdir. 
6 - Şirketin l<arı, ihtiyat 

akçesi olarak yüzde 5 tenzi
linden sonra şu suretle taksim 
edilecektir. 

H. Giraud Jr. % 37,S 
Hakkı Türegün % 12,5 
Emil Missir % 12,5 
F ernand Braggiotti % 12,5 
Jhon Braggiotti % 25. 

Zararın : 
% 12,5 Fernand Braggiottiye 
% 87,5 H. Giraud Jr. ya 
ait olacaktır .. 
7 - Şeriklerden H. Giraud 

Jr. münferiden şirket namına 
hareket ve imzaya salahiyet
tardır. Şeriklerden Jbon Brag
giotti, Hakkı, Mi.ssirden her 
hangi biri ancak şeriklerden 
F ernaod Braggiotti ile müşte-
reken harekete ve vaz'ı im· 
7.aya salahiyettardır. 

8 - Şeriklerden H. Giraud 
Jr.dan maada herhangi birinin 
vefatı ve iflası halinde vefat 
v!ya iflas tarihinde şirketin kar 
ve ::ararındaki hisseleri verese· 
sine verilerek şirketten ihraç 
edilecektir. H. Giraııd Jr. hak
kında böyle bir hal vukuunda 
şirket infisah edecek ve tasfi
ye oluııacaktır. 

9 - şirketin her hangi se
beple fesh ve infisahı halinde 
tasfiye memurluğu vazifesi H. 
Giraud Jr. ya ait olacaktır. 

10 - Şirketin iptidası 1 
Teşrinisani 1936 dır. Şirketin 

müddeti bir senedir. Müteak~p 

.. 

En lüks ve sağlam ınohilyeleri ARAÇÇI KAROAŞLARda 
bulabilirsiniz. 1937 ınodcUcri ile evlerinizi, yazılıanclerinizi 
süsleyiniz. ~leıııurlara ayrıca kolaylıklar gösterilir. 6 taksitte 
mobilye verilir. 

l~~~~--Z::::llC2:s:~~~~. 

Z iR Ü e sucatı 
Türk A. Şirket nin 

• 

ına~ a rı au ,... 

1~arahndan mevsim doJayısile yeni çıkardığı kumaşlar: 

1 mm• mm 

• 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

.................. SA •••••••••••••••••• •••••••••••••••••• 
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Birinci Kordonda 186 Nunıarada 

ŞARK HAL • 
caı~rnm•~m~1=:~:1~&.~·~~~v~n~·~·~;~:~ı~u~4~·a:;;ı:ı:•u~·~1S1:~i5!JiJl:2~~~~~2cr:m::ıo:m:::!::::=~:ı:z::cı::::!r:~==~!::::::z::~~::;:;;ı:::::ı:::llm!!{ 

sene nihayetinde bir ay evvel 
hilafı kararlaşmadığı takdirde 
şirket bir sene için daha tem
dit edilmiş olacaktır. Bu su-
retle müteakıp her sene niha
yetinde hilafı kaı arlaşmadık
ça şirketin müddeti bir sene 
uzatılmış o~arak devam P.decek
tir. Ancak şeriklerden H. Gi
raud Jr. un şirketi istediği za
manda feshe ve muame'ata ni
hayet vermeğe hakkı vardır. 

Tarafeynin muvafakati ile 
tanzim edilen bu mukavelena
me ziri hepimiz tarafından imza 
edilmiştir. 

20 T eşrinis\lni 1936 
H. Giraud Jhon Hraggiotti 
Hakkı Türegün E. Missir 

F. Bragglotti 
imzaları. 

Umumui No. 8423 
Mahallinde okunup anlatılan 

bu 20-11-936 tarihli mulı a ve
lename altındaki imzaların 7at 
ve hüviyetleri dairt"ce maruf 
ve lzmirde Doktor Mustafa bey 
caddesinde 9 numarada mukim 
Mr. H. Giraud Jr. ile Karşı
yakada Banka sokağında 12nu
marada mukim Jhon Braggiotti 
ve yine Karşıyakada Salihpaşa 

oturan Hakkı Türeeün ve iz
mirde ikinci Kordonda 144 
numarada oturan Fernand 
Braggiotti ve yine lzmirde 
Birinci Kordonda 230 numa
rada oturan Emil Missir:n 
imzaları olup miinderecatmı 
tamnmen kabul ve ikrar eyle
dikten sonra bizzat yanımızda 

imza ettiklerini tasdik ederim. 
Bin Jokuz yüz otuz altı yılı 
teşrinisani ayının yirmi birinci 
cmr.artesi günü. 

lzmir Birinci Noterı resmi 
mührü ve M. R. Bayrak
taroğlu imzası. 

Ahmet Refik Geçtan 
ımıası. 

Umumi No. 8482 
işbu mu!<ave!ename suretinin 

dairede saklı 21-11-936 tarih 
ve 8423 umumi numaralı aslına 
uy ıJUO olduğu tasdik kılındı. 
Bin dokuz yiiz otuz alh yıh 
ikinci teşrin ayının yirmi dör-
düncü salı günü. 

T. C. lzmir Birinci Noteri 
Mt:hmet Rifat resmi mührü 
ve M. ~· Bayraktaroğlu 

ımzası. 

(1322) 

[)oktor - ()peratör 

if . Y ıcu 
Merkez Hastanesi Operatörü 

Hasta'arım pazardan başka 
her gü,n ikinci Beyler sokağı 

Müıayede salonu karşısında 

78 numaralı muayenehane

sinde kabul eder. 

TELEFON: Muayenehane 3393 

Evi 4042 
Ev adresi : Karantine köp· 

rüp~ Berat apartımam No. 5 
"~--~ .. 

Beygir, Kedi, Köpek iç has· 
talıkları teda vlcisi 

Karataş Tramvay caddesi 
karakol yakınında No. 248-1 

8-13 (2118) 
~·~ .............. Iİll .. ... 

• 
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Fratelli Sperco 
Vapur Acentası 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
HERMES vapuru 24-11-936 

giillil gelip yüknntı boşaltbk .. 
taa ıonra Burgaı, V arna ve 
Kaıtence için yük tahmil edip 
ayai gün hareket edecektir. 

ULYSSES vapuru 30-11-936 
günü beklenmekte olup 5-12· 
9~6 gününe kadar Rotterdam 
Amsterdam ve Hamburg liman• 
lan için yük alacaktır. 

SVENSKA ORIENT Linea 
NORDLAND motörli 22-11 .. 

936 günü gelerek tahliyeden 
sonra Rotterdam, Hamburg ve 
Stokholm limanlarına yük ala· 
cakhr. 

AASNE mot5rtı 21-12-936 
taribine doğru beklenmekte olup 
26· 12-936 ya kadar Rotterdam 
Hamburg ve Skandinavya li· 
manları için yük tahmil ede
cektir. 
Finska Agfertygs kumpanyası 

SAVONMAA motörü 28-11-
. 936 günü Jimanımıza gelerek 
5-12-936 gününe kadar Anvers 
ve Finlandiya için yük ala· 
cakhr. 

ZEGLUGA POLSKA 
Kumpanya11 

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

Servici Maritim Rumen 
Kumpanyası 

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

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

Telefon: 2004-2005-2663 
,~~:KM& .. , 

Sinir hekimi 
DOKTOR 

ABDULKADİR 
TAŞTAN 

MERKEZ hastanesi 
asabiye mütahassısı 

Hergün ikiden sonra hasta· 
(arını kabule başlamıthr. 
Muayenehane: ikinci Beyler 

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

2-26 (2196) 
17!%ZZY..7..D'~ 

Diş hekimi 

A. Naci 
Hortaçsu 

Muayenehanesini Birinci 
Beyler sokağı 36 numaraya 
nakJetmiıtir. Haatalannı müs· 
takil olarak kabul •e tedavi 
eder. 

N V. 
W •• ..,. H. \ 7an Der 

Zee & Co. 
DEUTCHE LEV ANTE LlNIE 

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

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

AKKA vapuru 11 ikinci teş· 
rinde beklenilmekte ve 15 
ikinci teşrine kadar Rotterdam 
Hamburg ve Bremen limanla· 
rına yük alacaktır. 

GAULEA vapuru 20 son 
teşrinde bekleniyor. Hamborg 
ve Anversten yftk çıkaracaktır. 

ISERLOHN vapuru 2:J ikinci 
teşrinde beklenilmekte ve 28 
ikinci teşrine kadar Rotterdam 
Hambur~ ve Bremen limanla
rına yük alacakhr. 

• •a• .. 
American Export Lines 

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

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

EXELLO vapuru 5 ilk kA· 
nunda bekleniyor. Nevyork için 
yük ala<'8ktu. 

EXMOUTH vapuru 14 ilk 
kAnunda bekfeniyor. Nevyork 
için yük alacaktır. 

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

Pire Aktarması Seri Seferler 
EXCAMBION transatlantik 

vapuru 20 son teşrinde Pire 
limanından Boston ve t<-Jevyork 
için hareket edecektir. 

EXOCHODRA vapuru 4 ilk 
kanunda Pireden Bo,tnn ve 
Nevyorka hareket edecektir. 

-•@=4• 
Den Norske Middelhavslinje 

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

Armement H.Scbuldt-Hamburg 
MARITZA vapuru 20 son 

teşrinde bekleniyor. Rotterdam 
Ham!:nırg ve Brcmeo limanları 
için yBk alacaktır. ....... 
S. A. Royale Hongroise de Na
vigation DanuLienne- Maritime 

Budapest 
BUDAPEŞTE mot<Sril 29 snn 

teşrinde limanımıza gelerek 
Danub (Tuna) limanlan için 
yük alacaktır. 

... ® 4• 
Johoston Varren Line Ltd 

Liverpool 
JESMORE vapuru 15 son 

teşrinde bekleniyor. Anvers ve 
Liverpoo~ limanlarından yOk 
yük boşalbp Burgaz, V arna, 
Köstence, Sulina, G alatz ve 
Braila limanları için yük ala· 
caktır. 

_ ........ ll!l!llllltııı• ..... ~-

Semce Maritime Roumain 
Bükreş 

DUROSTOR vapuru 25 2 ci 
teerinde bekleniyor. KCSatence, 
Solina,Galatz ve Galatz aktar· 
ma11 olarak Belgrat, Noviıad, 
Budapeıte, Bratislava, Vıyana 
ye Linz için yük alacaktır. 

Vapurlann iaimJcri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
baklanda biç bir taahh6de gi· 
rifilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 • 2008 

T elefoa 2946 lktııat Vekileti iç ticaret 
8-26 (2101) umum mlldürlüğiiodeo: 

• _________ _.,. 30 ikinci Teırin 1330 tarihli 

lzmir ikinci icra memarlu- kanun bOkDmleri dairesinde 
ğundan : Türkiyede İf yapmağa izinli bu· 

Bir borç.dan dolayı evvelce Junan ecnebi şirketlerioden Sin-
hauedilip bu kerre paraya ger Dikit Makinası kumpanya· 
çevrilmesine karar verilen bir 81DID Türkiye umum vekili haiz 

olduğu salahiyete binaen bu 
adet Singer Markalı dikit ma- kere müracaatla şirketin Bah-
kinesinin birinci al'hrması 26 - kesir ve Çanakkale vilayct!e-
11 • 936 tarihine mOsadif çar- rile :nülbakatı acenteliğine şir· 
şamba gllnil saat 14 de Yeni ket namma yapacağı işlerden 
Müzayede bedesteninde satıla- doğacak davalarda bütün mah-
caktır. Kıymetini bulmadığı kemelerde dava eden edilen 
takdirde ikinci artırması 30. ve üçüncü şahıs sıfatlarile ha-
lt - 36 tarih ve saat 14 de ve zar bulunmak üzere lzmirde 

oturan Ali oğlu Mithat Tek 
ayni yerde satılacağından ta
liplerin yevmi mezkürde ma
hallinde memuruna müracaat
leri ve yüzde 2,5 dcllaliye müş
teriye ait olduğu ilan olunur. 

( 1317 } 

başaranı tıa.yio ettiğini bildirmiş 
ve lazım gelen vesaiki vermiş
tir. 

Keyfiyet kanuni hükümlere 
uygun görülmüş olmakla ilan 
olnuur. (1316) 

LIMİTET Diş tablplerl 

Vapur Acentası Mn7.Jıffer Eroğul 
' tRiNC! KORDON REES Kenıal Çetindağ 

BiNASI TEL. 24 43 
Lllerman Lines Ltd. Hastalarını her gün sabah 

THURSO vapuru 20 ikinci saat dokuzdan başlıyarak 
teşrinde Londra, Hull ve An· Beyler - Numan zade S. 21 
verıten yllk çıkaracak ve ayni numralı muayenehanelerinde 

kabul ederler. 
zamanda Liverpol ve Glasgov Telefon : 3921 
için yük alacaktır. Cuma ve salı 8 den 1 O a 

POLO vapuru 3 birinci ki- kadar memleket hastanesinde 
nunda Londra, Hull ve An-

verıten gelip yük çıkaracak 
ve ayni zamanda Londra ve Doktor 

·•••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• H IJ . : Ciğerler için bava ne ise diş- u ıçin yük alacaktır. 

Kemal Şa~ir ler için de RADYOLİN odur. DRAGO vapuru 10 birinci 
Hasta ciğerler kadar sağlam kanunda Liverpool ve Svanse• 
ciğerlere de hava lazım oldu- adan gelip yük çıkaracakbr. 
ğu gibi, bakımsız dişler kadar GENERAL STIM SARAÇOGLU 
temiz ve beyaz dişlere de PHILOMEL vapuru 18 ikinci Memleket hastanesi 
RADYOLIN lazımdır. Hava t . d J' L d Dahiliye Mütehassısı 

• 

ft JO 10 
kanı, RADYOLİN agv zı temiz· eşrın e ge ıp on ra için yük 

alacaktır. Muayenehane: ikinci Bey-
• ler. Havasız kalan en sağlam 1 NOT : Vürut tarihleri, va· fer sokağı 65. Tel. 3956 

vücud. nasıl zehirJenirse, RAD 0 I Evi: Köprü ,·apur iskelesi 
purların isimleri ve navlun üc-

YOLlN ile fırçalanmıyan te- : t Berat apartımanı No. 6 
miz ve beyaz di•ler de öyJece .:} retlerinin değişikliklerinden me 

kullanınız ! y ı Ev, Telefon No. 2545 
suarmaia ve çürümeğe i'~s~u:i~y~e~t~k~a~b~~~e:d~il~m~e~z~-~~~~~\~~~~~~~~~~~~ 

mahkumdurlar. · : E K J K l •aaeaa...!_llllllllllllHlalllllal.!.!.!!!~-·•!_•_a ezacı em a a mi 
Krep Jorjet, Nergis Nuvar AKT AŞIN 
Revdor Ferit, Levlak Blan 

4 ayn ayn koku barık... Bahar çiçeği 
ve S. Ferit eczacı baıının ıon 

yaptığı ıaheıerlet. KOLONYASI 
Sabit. litif hakiki çiçek ko-

kuları. 
Benzeri yapılamaz. 

Um. Depo 

S. Ferit 
• 

1 
ECZANESt 

Hükümet sırası 

Bu sene ibJamur 
azdır kışlık ibtiya· 
cınızı şimdiden te
m 'n edin;z, SALE.:B 
ADAÇAYI, PA· 
PATY A'nın yenı::tı 

geldi. 
ARTl kumaş bo

yalarını, firmamızı 

taşıyan çeşitlerimizi 

Karşıyakada ( Bin· 
bir Çeşit ) magaza
sında da bulabilir-
sınız. 

Karpit. çivit, al
kol, çiçek, saç, sa
bun, tabta boyaları, 
traş bıçaklan, diş 
macunlan, krem, 
podra V.s. 

Telefon 3882 
' . ... . .... \ '. · ......... ·. ::"~ 

Kudreti 

Daimon elektrik pilleri dünyada tanınmış pillerdir. Daimon 
pili kullanan biç baıka pil kullanmaz. 
Umum deposu: Sulu han 9varında 28 - 9 Hüsnü Öz 
Ödemişli. 

lzmir Vilayeti Defterdarlığından 
lssısının vergi borcundan ötürü tahsil emval yuasına göre 

haciz edilen Hacı lbrahim mabiillesinde gedikli sokağında kain 
39 numaralı hane tarihi ilandan itibaren 21 gün müddetle satı
lığa çıkanldığandan pey sürmek istiyenferin Defterdarlık Tahsi-
lat kalemine gelmeleri. 18-25-1-6 1235 (2208) 

e:::: ... == 
Milli Emlak müdürlüğünden : 
Kahramanlar Dereboyu sokağında 1 numaralı evin seneliği 24 

lira muhammen kıymetle icarı on beş ~ün müddetle arttırmaya 
konulmuştur. ihalesi 7-12-936 pazartesi g ünü saat 15 dedir. 
Talip!erin milli emlak müdürlüğüne müracaatları. 1302 (2248) 

Merkezi Kemeraltt caddesi Beyler 
sokağı köşesi 

Lüyük Hilal 
Eczanesi 

lzmirden götürülecek en şık en 
ince ve en makbul hediyeniz 

Eczacı Ke-mal Kamilin 

Bahar c.içeği 
koionyası 

olacaktır. lzmirde Hila~ eczanesı 
kokuculuk üzerine ciddi yürüyen 
bir müessese olmuş, kokuculuk 
alemini şaşırtmıı bulunmaktadır· 
Hilileczanesini, eczacı Kemal 
Kamili işindeki ciddiyeti, kolon
yalarını lzmirlilere sorunuz. 
Yakın ve benzer isimlere 

aldanmamanız için 
şişeler Üzerinde Kemal 
Kamil adını görmelisiniz. 
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Çiftçi ve hayvan 
sahiplerinin na
zarı dikkatına 
Hayvanlarınıza pamuk çekirdeğini olduğu gibi yedirerek 
mide cihazlarını ve nesçlerini boımayınıı. 

Turan fabrikaları, yüzde kırk beş mevadı gıdaiyeyi haiz 
kabuğu çıkarılmış pamuk çekirdeğinden mamul un ha
linde kOspeleri emrinize amade bulundurmaktadır. 

Hayvnnlarmııa ( Öküz başı) markalı Turan mamulib 
küspe yedirerek onların şayanı hayret derecede semiz
leyip kuvvetlendiğini ve ineklerinizin verdiği sütün faıla 
mikdarda çoğaldığını göreceksiniz. 

Meccani numune ve tarifname için fabrikalarımız ma
mulih lzmir ve cinrı umum acenteliği Nef'i Akyazıh 
ve j. C. Hemsjye müracaat ediniz. 

Gazi bulvar No.25 
Posta kutusu No. 224 

Telefon - lzmir 3465 
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lzmir Vilayeti 
lss ısının vergi borcundan ötürü tahsili emval yasasına göre 

haczedilen Kasap Hızır mahallesinde yalı caddesinde kain dört 
sayıla depo ve yazıhane tarihi ilaııdan itibaren 21 gün müddetle 
satılığa çıkarıldığından pey sürmek istiyenlerin Defterdarlık 
tahsilat kalemine gelmeleri. 18- 25-1-6 1236 (2207) 
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YENi ASIR 
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Asiler tankları kaçmışlar 

Göğüs göğüse muharebeler oluyor 
Madrid Akdenizdeki Italyan ve Alman filolarının 

asilere yardım ettiklerini iddia . ediyor ... 
Madridde büyük bir yangın çıkmış bir mühimmat deposu patlamıştır 

Paris 24 ( Ô.R ) - Madrid 
etrafında vaziyette bala bir 
değişiklik yoktur. Madrid mü· 
dafaa komitesinin öğleyin neş
redilen tebliği şudur : 

Madrid cephesinin muhtelif 
kısımlarından gelen haberler 
memnuniyet verecek mahiyet· 
tedir. Asiler Casa del Campo· 
da iki mukabil hücuma teşeb
büs etmişlerdir. Bunların birin
cisi hemen tardedilmiş, asiler 
ikinci defa olarak el humbarc:ı· 
larilt mevkilerimize hücum et
mek istemişlerdir. Bu tecavüz 
de tekrar püskürtülmüştür. 

Asiler dün kaybettikleri iki 
tankı geri alamamışlardır. Bun· 
lar cumhuriyetçilerin elindedir. 

Carabanchel tarafında asile
rin üç tank himayesinde yap
ttklara b:r mukabil hücum neti
cesiz kalmıştır. Tankların için
de bulunan asiler makineleri 
bırakarak kaçmağa mecbur ol
muşlardır. Faslılar ve asiler mü
him zayiata uğramışlardır. Ca
rabaochel Boncbo'da mühim bir 
sevkulceyş noktası olan bir ta
kım evleri tekrar ele geçirdik. 
Semanın bulutsuz olmasından 

istifade ederek asi tayyareler 
Madrid üzerine birkaç bomba 
atmışlardır. 

iT AL YAN VE ALMAN 
FİLOLARI ASiLERLE 

BERABER Mi? 
Valansiya, 24 (A.A) - Bah

riye nezareti dün akşam neş
retmiş olduğu bir tebliğde 
ltalyan ve Alman filolarını asi
lere yardım etmekle itham 
eylemekte ve dün Cartegena 
limanında Mendez Nuoez ve 
Cervantes kruvazörlerine hü
cum eden ve bunlardan ikin
cisini hasara uğratan denizaltı· 
ların ecnebi fı!olarına mensup 
olduklarını beyan etmekted'r. 

MADRIDDE BÜYÜK 
BiR YANGIN 

Madrid cephesi, 24 (A.A)
Havas ajansı muhabirinden: 

Asilerin tayyareleri harbiye 
nezaretini bombardıman etmiş
tir. Orada bir silah ve mü
himmat deposu infilak ederek 
büyük bir yangın çıkarmıştır. 

GÖGÜS GÖGÜSE 
MUHAREBELER 

Lizbon, '24 ( A.A) - Mad
ridin cenup mahallelerinde 
hiikümetçilerin taarruza ge~
me1eri üzerine gece S!Ündüz 
muharebe cereyan etmekte ol· 
du~ u bildiriliyor. 

Carabanche1 Babo sokakla
rında göğüs göğüse süngü 
muharebe:eri o'makta ve bükü
met batar yaları asi saflarını 
şiddetle böml:ardıman etmek
ted r. 

ASiLER BiR KRUVAZÖR 
Y APIYORLARM iŞ 

Roma, 24 (Ö.R) - MilHci 
lspanyol kaynağmdan bildiril-

diğine göre asi hükümet Bale
ars adlı kruvazörün inşaatını 
süratle ileriletmektedir. Bu 
kruvazör "Cervera., ve "Cana
ria,, kruvazörlerile ayni tiplen 
olacaktır. Diğer taraftan bir 
tahtelbahrin şimdiden hazır 

. hiline karşı girişeceği harekete 
tayyareler de iştirak edecek
lerdir. 

KADINLARIN HAZIRLIGI 
Barselon, 24 ( A.A ) - Ka

dınların da erkeklerin yaptığı 
mesaiye ahşbrılması hakkında-

Asi ı:enefa//aden f-aıel<! 

lüzumu takdirinde silah altm'1 
=ılmacak ardır. 

AMERiKANIN VAZİYET~ 
Vaş~ngton, 24 (A.A) - Mac> 

rid elçiliği ile telefonla görü
~en dış bakanlığı elçilik binaa 
sını !iapayarak Valensiyaya 
nakletmesi hususunda elçiye 
talimat vermiştir. 

VARELA ORDUSU 
Paris, 24 ( Ö. R ) - Havas 

Ajansının asiler nezdindeki 
muhabiri bildiriyor: Madrid 
cephesinin en solunda, yani 
şehrin şimalinde Varela ordusu 
yeni bir ileri hareketine mu-

ve Çarlıta mahallesinde olmuş• 
tur. Milislerin mukavemeti 
dünkü kadar şiddetli değildi. 
41 milis silahlariyle milliciler 
tarafına geçmişler, Madrid'te 
kıtlık olduğunu, mukavemetin 
terki ıçın kadınların hergün 

lspamanm }an Daı/u sayılan Possio11ana C11nzltuıiyetriler 

ceplusmde lta1ekdtı takıp edıyor 

olduğu tahmin ediliyor. Nas· [ ki kanun ahkamı mucibince 
yonalist filonun Katalonya sa- Katalonyadaki bütün kadınlar 

EJyevm Madridde bulunan 
200 Amerikalı otomobil ve 
otobüs ile Valansiyaya gide· 
ceklerdir. 

Madtidde biifüll diim•a eazde!erimn askeri muhabl!leıi /1a1p 
sahnelerini yüksek mevkileıden taıassut edı)'Oflar 

vaffak olmuştur. Bu hareket J nümayiş yaptıklarını söylemiş• 
Cuatra Caminos istikametinde lerdir. 

•......................................................................................•••.....•....•.•..•....................••.......••.•....•........•....••••.........••••.•..••••••••••••••••••••.••••••••••..•••••••••• , 

Bir Alman-Rus harbı kabil mi? 
Bugü~ huna ihtimal veren yoktur. Fakat harp 

. projelerinden bahsedenler eksik değildir 
Parıs 24 ( Ö.R) - Casus- J ~ ·"' "'·)f.:? · ,. · .·.~. , ··: .. ~,:(,_. • x.4.·' 

lukla itham edilen Almanların · • · • · ,,.,\,'J. ··, V · '' · ·. 
idam kararından sonra da bil- "j:H/A;'./";:.·•, . 

< .r· 

yük devletlerin hariciye neza- ' 
retleri, Berlin ve Moskova ara
sında d;pfomasi münasebetlerin 
inkıtaına pek ihtimal vermi
yorlar. Almanyanın bundan ne 
kazanacağı pek görülemiyor. 
Moskovada yapılan Alman te
şebbüsünün 1926 Alman - Rus 
dostluk muahedesine ve 1922 
Rapallo muahedesine dayanma
sı çok tesir yapmıştır. Zira bu 
muabedelerin her ikisi de, ma
lum o!duğu üzere, Veimar Al
man cumhuriyeti tarafından 

imza edilmiştir. Bundan anlaşı
fıycr ki herşeye rağmen Vil
hel:ntrasse dip:omasi teması 

muhafaza etmek istiyor. Bunun
la beraber son günlerde Mos
kovaya kerşı Alman taarruzu 
birdenl>iı e şiddetlenmişt!r. 

Kara, deniz ve hava kuv· 
vetleri kumandanlarının Hıtler 

etrafında toplanmaları ve Es
tonya başkumandanının, Al
manyanın ta!ebile, Berline gel
mesi bunuu:a alakadar 1{Örülü
yor. 

Rusyaya hücum halinde Al
man kuvvetlerinin Baltık mem
leketlerinden serbestçe geç
mesi mese!esi görüşülmüş olsa 
gerektir. Diğer taraftan deniz-

Sov~·et Rusvaya k01şı lıasmanc ltaıeketlere meıkez olacağı temsıl edilen J-enıanıltyanm luiküma nltfkezi Helseng/or 
den Lening;ad'a hücum ihti- ı mışhr. Böylece dahikada 22 tesir yapmıştır. Hitler Alman-
mali için de F enlandiya ile mermi atan tanka karşı toplar Rus inkıtaını son de;ece isti-
mevcut münasebetler manidar· karşılarına çıkan tankların ya- yor. Fakat etrafındakiler ve 
dır. Fenlandiya'da Sovyet hu- rım santimetreden fazla kalın- bilhassa askerlerle Vilhelms · 
dudunda hava üsleri tesis ve lıktaki zırhlarını delmişlerdir. trasse buna muhalefet edi-
F enlandiya diktatörü Manner- Bütün bu müşahedeler az çok yorlar. 
hcimin daimi olarak Berlinde 
kalmas:, Berlin ecnebi maha
filinde iyi bir işaret telakki 
edilmiyor. 

Nihayet Almanların ispan
yada tecrübe ettikleri silahlar 
bütün diğerlerinden üstün çık-

Van Zcland Londra'ya gidecek 
Brüksel, 24 (A.A) - lngiliz Ticaret Odasının daveti üzerine 

Başbakan Van Zeland Londraya giderek şimdiki ekonomik me• 
seleler hakkında görüşmeler yapacaktır. 

Almanlar 
• ••••••••••••••••• 

Memnun olmadı 
Berlin, 24 ( Ö.R ) - Nobel 

sulh mükafatının Alman Kari 
Von Oziskiye verilmesi burada 
infialle karşılanmıştır. 

Von Oziski 1922 senesinde 
Almanyanın Milletler cemiye• 
tine gL·mesini müdafaa etmiş, 
1927 de Almanyanın gizli tes· 
Jihatmı ifşa ederek silahsızlan• 
manın devamı lehinde bulun· 
muştu. Bunun üzerine Reichs· 
vehrin talebiyle mahkemeye 
verilmiş ve 18 ay hapse malı· 
kfım edilmişti. 24 ilkkanun 
1932 de affa nail olarak ha• 
pisten çıkan Von Oziski Hitler 
rejimi teessüs edince Gestapo 
tarafından yakalanmış ve tehcir 
karargahma atılmıştır. Burada 
sıhhati bozulduğu için geçen 
17 Sonteşrinde serbest bıra• 
k.ılmışh. Şimdi Berlin klinikle
~nden birinde tedavidedir. 

Fransada 
tayyarecilik 

Paris 24 (Ô.R)- Ecnebi hava 
ataşelerinin de hazır bulunduk· 
ları tayyarecilik salonu ziyafe· 
tinde hava nazırı Pierre Cot 
Fransada tayyare endüstrisinin 
millileştirilmesinden doğan fay· 
daları anlatmıştır. Bunlar en'" 
düstri kudretinin artması, istih· 
salin ıslah edilmesi, tehlüke 
halinde süratli bir endüstri 
seferberliğidir. Nazır millileştir• 
menin devletleştirme olmadığını 
bildirmiş ve fayyareciliğin te
rakkisi için bütün teşebbilslerio 

'yardımına müracaat etmiıtir. 


