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Ferahlık 
Veren alametler 

·-· llk dtfa olarak b111ıranı ye
nen memleket Jsveç olmuş· • 
tıır. Jsh·ancli·uavyada "bu1ı· 
rana tJeda" edilirken c bir 
bı1lbıille yaz olmaz" dtmili
yorclıı.. O gündcnbcri bıiUnil
ler birbirler·üıi "kovalamakta 
gccik.medileı·. 1929 da sema
vi bir af et gibi insruılıfjın 

başaıa çöken buh1·mu diğer 
memleketlerin de ycnmeğe 

başladıklar·mı görd iH.~. Diltı· 
yanm baht1yM· köşelet·in

deu, kalhmııa Jwlıcrlerini 

aldıkça içimizde bir kıs
J..·ruımcı ~ıardı. J(übuslarm
ılmı sıvı·ı lebilen 111illetlue 
imreniyorduk. Fakat şuna 

da larni idil.; ki Kemalist 
1 fffkiye ne uapı p yapacak, 
bu J:atkınma 110/ımda başka

larrndan u<wi kalmıyacaktır. 

Şimdi bu kanaatımızı kuv
vetlendiren mesud hadiselerle 
karşılaşmış bulunuyoruz: 

1 - Sıkmtılı günlerin yadi
garı olan Kontenjan rejimi 
kalkmııhr. 

2 - Muvazeneli bir bütce 
yapabilmek için büyük sıkın
tılar içinde kıvrandığımız buh
ranlı günler geride kalmıştır. 

3 - Son altı aylık varidat 
fazlası on bir milyon lirayı bul
muştur. 

Yani büyük inşa hareketini 
başarma kudretimiz artmış
br. Türk milleti yalJarca böy· 
le müstahsil kaynaklara da
yanan kurucu bir bütçeye 
hasret çekmişti. Sanayileşme 
işini kendi bütçesiyle başaran 
devlet bu güzel politika
nın verimlerini toplamağa baş· 
lamıştır. Bu mesud başlangıç 
yaranın daha ne kadar kuv
vetli ümitler taşıdığını gösler
meğe kafidir. 

Bugünkü ekonomik kalkın
mayı eUe tutarcasına görebil
mek için yukarıda kaydettiği
miz misaUerden daha canlı 

birşey düşünülemez. Zira hü
kümet, milli kalkınmanın emni
yetli bir yol üzeı inde bulundu-

ğuna yüzde yüz bir kanaatla 
inanmamış olsaydı ithalatı tahdit 
edici mahiyette olan bir rejimi 
kaldırmağa cesaret edemezdi. 

Şi:ndi iç pazara daha geniş bir 
faaliyet imkanı bRhşediliyorsa 
bunun en mübim saiki bugüne 
kadar güdülen ekonomik poli-

tikanın tesirini göstermiş olma-
sıdır. Yani halkın ödeme 
lcudreti arttığım , sanayiin 
kendini koruyabilecek bir inki
şaf devresine girdiğini belirten 
alametlerin çoğalmış bulunma
sıdır. 

Bununla iddia etmek istemi
yoruz ki, sanayiimizin istibsala
bnda maliyet fiatı büyük en
düstri memleketlerinin maliyet 
Fiatına ynkla~mıştır. Bu mev
simsiz bir iddia olacakhr. 
Ucuz istihsale bir an ev· 
vel varmamızı temin edecek 
olan daha birçok işler vardır 
ki zirai planlaşma hareketimi
zin muvaff akıyeti,ikinci beş yılhk 
sanayi programımızın realize 
edilmesiyle alfıkadardır.Bunun!a 

- So1111 2 ncı say/ada -
Sevke1. .F-l:l.l~:I.~ 

DON ESASSIZ BAZI ŞA YIALAR ÇIKTI 

Almanyanın Sovyetlerle hertürlü alikayı kestiği söylendi. 
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Halbuki sabotaj töhmetiyle idama mahkum edilen Alman mühendisinin kurşuna dizildi
ğini teyit eden hiçbir telgraf alınmamıştır •. Ber1indeki sefirler toplantısı da tamamen 

yanlıştır. Bu toplantı Japonya - Almanya anlaşmasını devletlere tebliğ içindir. 
··································································································································································~·················································· 

Japonya - Almanya anlaşması dün Berlinde inizalandı 
imza edilen Japon - Alman anf aşm~sının aleniyete vurulan metni sırf komünizmle mücadele edilmesine aittir. 
Akidler dahili sulhu tehlükede gördükleri anda devletleri ayni tedbirleri müştereken almıya davet edeceklermiş., 

Paris 25 (Ö.R) - Bugün endişe ve- cenin doğru olmadığı çok geçmeden 
rici birçok haberler çıkaralmıştır. Bu anlaşıldı. llkönce şurasını kaydetmek 
haberlerden birine göre, Sovyet Rusya lazımdır ki Alman mühendisi Sikliog 
fabrikalarında sabotaj (tahribat)itbamile hakkında idam hükmünün tatbik edil-
Sovyet fevkalade mahkemesi tarafın- diğini gösterir hiçbir telgraf gelme-
dan idama mahkum edilen Alman mü- miştir. Diğer taraftan Alman hariciye 
hendisi SikHng'in kurşuna dizilmesi nazırının sefirleri çağırması da bu me-
üzerine Almanya Sovyet Rusya ile dip- sele ile alakadar değildir.Von Neurath 
lomasi münasebetlerini kestiği haber onlara sadece Almanya ve Japonya 
verilmekte idi. Bu münasebet inkıtaı arasında imza edilen muahedeyi tebliğ 
haberine vahim bir mana veriliyordu. etmiştir. Şu halde Berlinde bu daki-

Berlinden gelen diğer bir haber ilk kada en ziyade ehemmiyet verilen 
görünüşte bunu teyit ediyor gibi idi. hadise Japonya ile bu muahedenin 
Hariciye nazırı Von Neurath saat 12,30 akdidir. 
da bütün büyük devletler sefirJerini, Bu hadise sekiz gündenberi tahmin 
Sovyet Rusya sefiri müstesna olmak · · · · · edilmekte ve beklenilmekte idi. Lon-~. , ... ~ :J~t-::.~::~ " 
üzere Vilhelmstrasseye davet etmişti. · Jf~, ,'- dradan gelen telgraflar Almanya ve 

Mesela bu haberden çıkarılan neti- Aırrallvavı ıdate eden biilün ı.erıer biratada - Sonu 6 ıncı sahifede -
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Hollanda heyeti geliyor Beyaz kitapta n:•:: var? 
------. . . F ransanın verdıgı cevap 

~ollanda~.ılar fa~rıka, lıman ve gen.ı şayanı kabul değildir 
ınşaatını uzerlerıne almak arzusunda. 

lstanbul, zs (Yeni Asır)-Sanayl programımıza dahil bulunan gemi, liman 
ve fc.brlkalar inşaat.na iştirak lmkAnlarını aramak Uzere yakında bir Hollan
da heyeti memleketimize gelecektir. Heyet Ankaraya gidecektir. 
Ereğli ,ırketl tesisatı ve bUtUn hatları, on senede taksitle ödenmek Uzere 

hUkUmetlmlzce satan alanmıştır. Bu suretle hUkUmetlmlz yeni ve mUhlm bir 
adım daha atmıştır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Amerikanın hava müdafaası 

Ordu yeni tayyarelerle 
techiz edilecektir .. 

Nevyork 25 (Ö. 
R.)- Amerikan 
ordusu tamamiyle 
madeni ve saatte 

600 kilometre sür· 
atinde yeni tay
yarelerle techiz 

edilecektir.Bu tay 
yarelerden yüz -
Ieıcesi inşa olun

maktadır. Ameri-
•----"""'""'-~-........=oı...-..~.........:~...,........,.,..~..__~. 

kanın yeni testi- Amenkayı böı•ıe rapmak istiı•oılar 
hat programı birleşik Amerikanın hava taarruzlarına karşı tahtı 
emniyette hulunduRunu iddia edebilmeğe müsait bir hava haki
miyetini mutlak surette temin etmeği ist:hdaf •etmektedir. ............. F.ff~·; ~; .... ·r·i;~y·~ .... gidTY~; ............ .. 

o zu karş amak 
•

0

z re hazırlık vardır 
Atina 25 (Yeni Asır)- Buraya gelen ma'.fımata göre Maltayı 

ziyaret eden Türk filosu Yunan limanlarını ziy.,ret etmek üzere 
yarın sabah Maltadan ayrılacaktır. Türk filosu, başta Yavuz 
zırhlısı olduğu halde cumartesi günü Pireye gelecek ve hararetle 
istikbal edilecektir. Yunaniı;tanda, Türk filosunu istikbal için 
büvük hazırhklar vardır. 

ita) ya 
Acaba aldandı mı 

Paris, 25 (Ô.R) - "Ecko 
dö Nord,, bir ltalyan - lngiliz 
mukarenetini mümkün görmi
yor. Habeş ihtilafı esnasında 
lngiliz filosunun hareketsizliği 
ltalyayı aldatmıştır. Duçenin 
gürültülü Leyanatma avam ka
marasında sükünetle cevap 
veren Eden Akdenizin lngiltere 
için bir geçit yolu değil, hayat 
damarı o!duğunu söylemiştir. 
lngiltere muazzam menabii sa-
yesinde Akdenizde Italyan 
filosunun beş misli bir kuvveti 
kolayca bulundurabilir. Bu ha
rekt!ti taklit etmej?e Ita!yanın 

elrnnomik ve mali iktidar ve 
takati yoktur. Faş:stlerin gay
retlerine rağmen Akdeniz dev
letleri; Türkiye, Yunanistan, 
Yugoslavya, Fransa ve hatta 
- ne olursa olsun· ispanya - in· 
giliz dostluğundan asla vaz 
geçmiyeccklerdir. 

Çinliler faaliyette 
Pekin, 25 (A.A) - Gazete

lerin haber verdiğine göre Çin 
kuvvetleri Sui Yuan şimalinde 
Mongollar tarafından merkez 
ittihaz edilen Rilingmidoyu 
zaptetmişlerdir. 

921 anlaşması, Sancak ahalisine Suriye cemaati 
haricinde kendilerini idare kabiliyetini tanımamış 

• IstanbuJ, 25 (Yeni Asır mu-

Palis se/İfimiz 
Suat DAVAS 

habirinden)- Hataylılar dava
mız hakkında hükürcetimiz ta
rafından neşredilen ikinci "Be· 
yaz kitap,, alakadarlara gön-
derilmiştir. Beyaz kitap, evvel .. 
ce de bildirdiğim gibi Sancak 
meselesinde teati t"dilen nota
larla daha bazı vesikaları ihtiva 
ediyor. 

Beyaz kitap'ta biz diyoruz ki: 
- "Sancak, Fransaya ilhak 

edilmemiş olduğuna nazaran bu 
gün hiçbir hukukt esasa isti
nat eyJemiyen bir tekabül kcy• 
fiyetiyle Suriyeye de ilhak edi· 
lemez. " 

Yine Beyaz kitap'ta Fransız· 
lar diyorlar ki : 

- 1921 itilafnamesi, Sancak 
ahalisine ne beynelmilel bir 
varlık imkanı, ne de Suriye ce· 
maati haricinde kendi kendile
rini idare kabiliyetini tamma
maktadır. 

Ecnebi mahafil;nde hüküme· 
timizin tezi kuvvetli bulunmuş 
ve çok iyi karşılanmıştır. 

lstanbul, 25 (Yeni Asır) -
Frcansa hükümetinin Ankara 
sefiri Ponsol 'un tekaüde sev
kedileceği hakkında bir haber 
c!olaşmakta idi. Ankara'dan 
ge.en malumata göre haberin 
aslı yoktur. 

Madrid.'deki Alman konsoloshane~ 
sinde külliyetli silah bu unmuş ••• 

--~~---ım'----IHI_ ........... _________ ~~ 
Mad.rid, 25 (A.A) - Carthogena polisi geniş bir Nasyonalist 

Sosyalıst ve Propaganda teşkilatını meydana çıkarmıştır. Bu 
şehrin Alman konsoloshanesinde külliyetli mikdarda silah ve cep
hane bulunduğu da anlaşılmıştır. 

Alman hükümeti ile diplomatik münasebetler inkıtaa uğradı· 
ğından Alman koJleji ve konsoloshanesi cumhl•riyetçiJer tarafın· 
dan iıgal edilmiştin 
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Ferahlık 
Veren alametler 

- Baştara/ı bırıncı sahi/elll

beraber bugünkü rasyonel ça
lııma tarziyle en ileri bir tek· 
nikten kuvvet alan modern fab
rikalarımız için cihan piyasa
larının maliyet fiatına yaklaş
mak işi en yakın bir za· 
manda bBfllrılamıyacak bir iş 
değildir. Biz Türk endüst• 
risinin bu zaferi de kazanaca
ğına kaniiz. Devletçe tahakku
kuna büyü1' ehemmiyet verilen 
hayab ucuzlatma politikası bü
tün hızını endüstrimizin bekle· 
nen bu muvaffakıyetinden ala
caktır. Böylece bir taraftan hal
kın ödeme kudretindeki inki
şaf devam edecek, diğer ta
raftan daha zengin bütçelere 
kavuşacağız. Zengin ve dolgun 
bütçe her işte muvaffakıye· 
tin anahtarıdır. Onun içindir 
ki halkın tediye kudretindeki 
yükselişi gösteren rakamlar 
içimizde derin ferahlık uyan
dırır. Ekonomik vaziyetimizin 
şaşmaz barometresi halkın 
ödeme kudretidir. Halk mükel• 
lefiyetlerini kolaylıkla ödeye
biliyorsa, gelirde bir fazlalık 
Yarsa kalkınma mevcuttur. Bun
dan şüphe edilemez. 

Son haftanın 
Dı' memlekeUere 

ihracat. 
Şehrimiz ticaret odasının 

.'(ENi ASIR 

Hakareti bir türlü unutmamış 

Önüne ilk çıkan bir 
kadını tokatlamış .. 

Cu .. rmu·· sabit olan 
hazırladığı haftalık bit rapora h hk .... m 
göre 9-14 ikinci teşr:o hafta- ay apse ma u 

suçlu bir 
oldu. 

sıoda lzmir limanından dış ül- Dün güzel ve şık geyinmiş Hiç tanımadığım bu kadının 
kelere 174062 kilo miyankökü, bir bayan nöbetçi sulhceza ha- neden bana hakaret ettiğini 
53675 kilo palamut hulasası, kimi Naci Erel'in huzuruna anlıyamadım. O gece hidde-

1.550.500 kilo arpa, 400 bin çıktı. Gözyaşları arasında da- timden uyuyamadım. Sabaha 
kilo bakla, 501 bio kilo buğ- vasını şöylece anlatın<>;':• baş- kadar bu hakareti hayalha-
day, 225 bin kilo burçak, 50 ladı : nemde büyüttükçe büyüttüm .. 
bin kilo yulaf, 14.845 kilo kum- - Bay hakim; hayatımda işte dün bu hiddet ve asabiyet 
dan, 10.000 su!Bm, 130.379 ilk defa olarak başıma gelen buhranı içinde kıvranırken kar-
kilo kabuklu ceviz, 9.069 kilo bir vakayı anlatacağım. Dün şıdan bu bayanın geldiğini 
kabuklu badem, 38 bin kilo Alsancakta otobüs durak ye· gördüm. Bana hakaret eden 
kabuklu fındık, 3.684 kilo kes· rinden geçerken, ansızın kar- kadının, bu bayan olduğunu 
tane, 50 bin kilo Şam fıstık, şıma şu yanımda duran adam zannederLk. hakaretin acısıııı 

2990 kilo çamfıstık, 250 kilo çıktı. Hiç tanımadığım, kendi- çıkarmak üzere tokatları attım. 
nohut, 294 kilo halı, sile hiçbir veçbile alakam ol- Dedi. 
28400 kilo kuşyemi, 52500 mıyan bu adam, bir tek laf Mesele anlaşıldı. Şahitler de 
kilo kendirtohumu, 13212 söylemeden yanağıma üç tokat dinlendi. Suçlunun bir ay müd-
kilo tütün, 12150 kilo deri, attı. Yıldırımla vurulmuşa dön- detle hapsine, cürmü meşhud 
2032 kilo anason. 1903 kilo düm. Suratım şişdi. Şikayet• kanununun onüçüncü mııddesi 

Takas komisyonu muhtelif eşya ve 251 baş öküz ciyim. mucibince derhal tevkifine ka-
Takas komisyonu dün öğle- gönderilmiştir, Hakim, suçlu çolak Abdül- rar verildi. 

den sonra Ticaret odasında Ayni hafta içinde muhtelif bakiye sordu : Bu karardan bilhas!B müş-
vali muavini Cavidin başkanlı- ecnebi memleketlere üç milyon - Anlat bakalım ? teki bayan müsterih oldu. Sağ 
ğında toplanmış ve bazı karar- yetmiş altı bin ton üzüm, 622,9 - Bir gün evvel; çarşaflı yanağındaki şişlik derhal zail 
lar almıştır. ton incir ihraç edilmiştir. bir kadın bana hakaret etmişti. olmuş gibiydi. 

26 Teşrınısanı 1s::ıı& 

işi gücü esrar 
satmakmış ••. 

On kur11şluk esrar sal'• 
bir seneye mt.'.ıl:Om oldtı 

Fuat adında karanfil bıyık 1 

bir adamın işi gücü esrar sat
maldır. Zabıta bu adamı tanı
yor. Fakat birtürlü suçunu ya· 

G ı • kalıyamıyordu. Fuat, okadaı Öçmen erın kurnaz hareket ediyor ki, hay-
Arazi ı,ıerl ret etmemek kabil değildir. 

Zabıta bir tertibat almış •• 
Çeşmede muhacir iskanı ışı işaretli bir on kuruşluk, Ah-

ikmal edilmiş ve muhacirler met adında birisine verilerek 
mahalli müretteplerinde yerleş· Fuat'dan esrar alınmışhr. 
mişlerdir. işte ozaman Fuat yakalanmış, 

Gerek Çeşmede, gerek mın· on kuruıı'uk da üzerinde çık-
takamızın diğer kazalarında mıştır. Fuat mahkemeye ve· 

rildi. sorgusu yapıldı. Şahidler 
yerleştirilmiş olan muhacir kar- dinlendi. Hakim Rahmi sııç-
deşlerimize altışar ay yetecek luya son sözünü sordu: 
kadar yeyecek buğday veril- - Ben bigünahım. Beraa-
miştir. timi isterim, dedi. 

Bunlara arazi tevzi edilme• Sabit görülen suçundan do-
sinin sağlam bir şekilde yapı· layı Fuat'ın birsene müddetle 

hapsine ve ikiyüz lira para 
labilmesi için evvela araziniu cezası alınmasına ve cürmün 
kadastro muamelesi bitirilecek· mahiye! :ıe nazaran derhal tev-
tir. Bu işin bir iki ayda ikmal kifine karar verildi, suçlu ha· 
edilmesi memuldür. pishaneye gönderildi. 

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

iKi NUMARALI MARLEN 
Jak Feyder 

" Kı:rmesse he
roique " filmini 
çekerken çevik, 
becerikli, zeki ve 
güzel bir artist 
rejisörün gözünü 
çelmişti. J. Fı.!y- ~~ 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• der kendisine küçük bir rol 
verdi. Artist bu rolü o kadar 
muvaffakıyetle yaptı ki rejisö· 
rün itimadına bir kat daha hak 
kazandı. "Kermesse Heroique,, 
film inde görünmiyen, silik bir 
sima olarak kalan bu artist 
Trude Marlene'den başkası de
ğildi. işte iki numaralı Marle
ne adını taşıyan da odur. Jak 
Feyderle birlikte Berline giden 
bu artist Alman payitahtında 
tahminin fevkinde muvaffakı
yetler kazanmıştır. Trude Mar· 
lene Graçlıdır. ilk danslarına 
doğduğu şehirde başlamıştır. 
Güzel artisti muvaffakıyetten 
sonra büyük bir aşk ta takip 
etmiştir. Filhakika Trude Mar
lene Willy Eichberger üzerin· 
de o kadar kuvvetli bir tesir 
yapmıştır ki şimdi bu sevişen 
iki çiftin evlenmeleri pek yakın 
olduğundan bahsolunnyor. Jak 
Feyder Marlen Dietrich'in ikin
ci nüshasını bulmak şerefini 
muhafaza ediyor. 

Cooper'in 
evine giren 
meçhul hırsız

mücadele işi Yalına yak Ahmet Fuhusla 
• 

Genç kızları 
Teşvik eden 

fuhşa 
adam 

Havayı soğuk bulunca 
bir kundura çalmış .• 

Bir cürmü meşhut yapılarak 
mahkemeye verilmiş bulunuyor 

Sekiz defa sabıkası ol<ın bu adam hapishaneden 
• memnun •• Oradan çıkmak istemiyor. 

Bir cürmü nıeşhut davasında: - Dinlediğimiz şahidi ere ne 
- Adın? diyPceksin? 

Dün asliye ikinci ceza mah· 
kemesinde garib bir davanın 
muhakemesine başlandı. Dava
nın mevzuu muhabbet dellal· 
lığıdır. Suçlu Urlalı Niyazi'dir 
ve mevkuftur. Hadiseyi kısaca 
anlatalım: 

Yazın sıcak günlerinde An
kara ekspresinden üstü başı 
düzgün bir yolcu çıkmış.. Hiç 
Izmire gelmediği ve lı:miri bil· 
mediği anlaşılan bu yolcu bir 
taksi ile lzmirpalaaa inmif .•• 
Şofllre hitaben: 

- Ben lzmirin yabancısıyım. 
Yarın dokuzda gel, beni gez• 
dir, demiı •• 

Ertesi güu şoför, muayyen 
sııatte müşterisini almış •• Yolcu 
berberde traş olmuş, lokantada 
karnını doyurmuş, lzmirin şa
yanı temaşa mahallerini gezmiş, 

. dolaşmış .. Akşam da şoförle 
birlikte içki arkadaşlığı yap· 
m1fbr .. 

ismet gazinosu açık, hanl 
· hani işliyor .. Oraya da gitmiş

ler; keyif devam ederken, ma
salarına kısa boylu bir delikanlı 
sokulmuş ve bu yabancı zata 
hitaben : 

- Bayım, hoş geldin( Ta
nıdığım zarif ve güzel iki ba
yan var ... Arzu buyurulursa 
şimdi size takdim edebilirim .. 
Demiştir. 

Bu bacaksız adamın teklifi 
derhal kabul edilmiş, bet da
kika sonra, iki bayan arzıen
dam eylemiştir .. Evveli takdim .• 
saniyen bir kaç bira.. Salisen 
hareket .. 

Otomobil emre amade.. Pı
oarbaşına gidilmiş... Saatlerce 
eğlenilmiş ... 

Urlalı Niyazinin, şuna, buna 
muhabbet dellillığı yaptığı ah
lak zabıtasının n;ızan dikkatini 
celbetmiş, meşhut bir cürüm 

üstünde yakalanması için ter
tibat a!ınmıştı ... Bu hadise gü-

- Ya lınayak Ahmet! Yalınayak Ahmet garib bir 
- Sen daha iki gün evvel tavır takınarak : 

nü Urlalı Niyazi suçüstü ya· 
kalanmış, genç kızları fuhşa 
teşvik maddesinden dolayı mah· 
kemeye verilmiştir. 

hapisten çıkmışsın değil mi? - Davacı musevi, şahidler 
- Eveti.. musevi 1. Bir dane olsun Türk 
Suçlu yalınayak Ahmet; adı yok. Bun arın laflarına kulak 

Suçlu Niyazi, mahkemeye 
çıkarıldı .. Sorgusu yapıldı .. Şa

hitler dinlendi. Hikim Halim 
Sıdar şahiUerd@ toföre hita
ben: 

gibi yalınayaktır. Okunan asmak doğru değil, demiştir. 

- Müşteri ile yedin, içtin, 
gezdirdin; bu adamın adını 

öğrenemedin mi? 
- Hayır! 
- Hayreti 
Suçluya hitaben: 
- Ne dersin? 
- Bu bir tuzaktır. Bu işi 

yapan tofördilr. 
Gelmeyen bazı şahitlerin 

zorla getirilmelerine, bazılarına 
talimatname ya:nlmasına, auç
luoun aabıkasının ve yaşının 
sorulmasına karar verilerek 
muhakeme 9 Te~rinisaniye talik 
edildi. 

Adliyede 
Adliye müfettiti bay Hamdi 

Ankaradan tehrimize gelmiş ve 
mülhakat& ait bazı teftişlerle 
meşgul olmağa başlamıştır. 

Elhamra 

sabıka serisine nazaran, şim• 
diye kadar sekiz defa hırsız· 
lıktan mahküm olmuş, hüküm
ler infaz edilmi~tir. 

Dün de Arastadan geçerken, 
kavaf Y asefin dükkanının önün
den bir çift ayakkabı aşırmak 
istemiş ve yakalanmış ve cür· 

mü meşhut yapılarak nllbetçi 
mahkemeye gönderilmiştir. 

Hakim Naci Erel suçluya 
hitaben: 

Parti kongreleri 
Buca yukarı mahalle oca

Oına gelen cevaplar 
Buca yukan mahalle C.H.P. 

ocağı yıllık kongresini yapmış 
ve bu münasebetle büyükleri
mize tazim duygularını telgrafla 
bildirmiştir. Reisicumhur ATA
TÜRK adına umumi katip Ha
ean Riza ve Başvekil ismet 
lnönü, valimiz Fazlı Güleç par
tililerin izhar eyledikleri temiz 
duygulara teşekkürlerini tel
grafla bildirmişlerdir. 

Sineması 
Yarın matinelerden itibaren 

Zevkli ve eğlenceli Fransızca nefis bir filim 

ÇAPKIN GENÇ 
Yaratanlar : En meşhur ve en sevimli iki Fransız artisti 

DANIELLE DARRIEUX ve HENRY GARAT 
Ayrıca : Paramunt dünya haberleri ve 

KAZAK RAPSODiSi 
Tabii renkli iki kısımlı 1.ı: nefis şarkı ve müzik 

- Burada Türk, musevi, er
meni mevzuubahs olamaz, son 
sözün nedir? 

- Adalet 1 
Suçlunun sabit görülen cür

münden dolayı T. C. kanunu
nun 491 nci maddesinin birinci 
bendine tevfıkan ve sabıkası da 
nazara alınarak Uç ay on beş 
gün hapsine ve derhal tevkifine 
karar verildi •• 

Yalınayak hapishaneye gön
derildi. 

Fuar komitesi 
Fuar komitesi dün akşam 

llzeri belediyede doktor Beh

çet Uz'un riyasetinde toplan• 
mış ve 937 yılı için yedinci 
lzmir fuarı hakkında görüşme
lerde bulunmuştur, 

Gün vecizeleri 
Milli ikbsat ve tasarruf cemi

yeti bütün mekteplere gönde

rilmek üzere vecizeler bastır
mağa başlamıştır. 

Bunlarda paramızın kıymeti, 
yerli mallarının fazla sarfedil
mesinin milli ildısadımıza ya
pacağı mühim tesirler ve saire 
yazılıdır. 

Şık h'rsız 
Karşıyakada Namık Kemal 

sokağında kunduracı Ali oğlu 
Celal ve Ali oğlu lsmailin dük
kanlarına gelen yirmi üç yaş
larında siyah pantalon giyer 
uzunca boylu bir şahıs kundu
rasını tamir ettirmek bahane
sile bazı eşyalarını çalıp kaç
mıştır. 

ÖLDÜRDÜGÜ ADAMIN 
KAFASINI KOPARMIŞ ve 

BERABERiNDE ALMIŞ 
Rubekste Dekrem sokağında 

kırmııı tuğladan yapılmış birer 
katlı evcikler vardır. Bunlarda 
yalnız Polonyalılar oturur. işte 
bu evlerden birinde Okonicki 
namında bir adam ö!U bulun• 
muştur. Cani, Okonicki'nin 
kafasını koparmış ve birlikte 
götürmüştür. Polonyalılar ara• 
sındaki kavgalar cinayetle ne• 
ticelenirse, ekseriya maktulün 
kafası yokedilir. Bundan kati
lin Polonyalı olduğu tahmin 
edilmektedir. 

ARSLAN SÜDÜ 
Arslan südü ..• Bu o kadar 

hayali birşey ki ninelerimizin 
masallarında esatiri kahraman
lardan bahsedilmek istenince: 
"O arslan südü ile beslenmişti ... 
denirdi, 

Arslan südü, sağılması bu 
kadar güç olan birşey olmasa 
gerek... Moskova hayvanat 
bahçesinde yeni doğan arslan 
yavrularına analarının südü iyi 
gelmediğinden bu südün tah
liline lüzum görüldü. 

Hayvanat bahçesinin yılmaz 
muhafızlarından biri Lucie adlı 
dişi arslanı karnını okşaya ok
şaya uyutmağa muvaffak oldu. 
Ondan sonra da arslanın sü
dünü sağmağa ve tahlile imkan 
bulundu. 

lar artistin 20 bin dolar kıy
metinde elbiseleri, çamaşırları 
ile birkaç parça mücevheratını 
çalmışlardır. İnsafsızlar o ak
şam Gary'nin suvarede giymesi 
için bir gömlek, bir smokin 
bile bırakmamışlardır. GarY 
hırsızlığı öğrenince gardrobunu 
düzmek için hayli uğraşmıştır. 

KRAL EDV ARD'IN TAÇ 
GEYME TÖRENi 

lnriliz kralı Edvard'ın Taç 
geyme töreninin yapılacağı 
günler yaklaştıkça Vestminis
terin ziyaretçileri taştıkça taşı
yor. Vestminister kilisesindeki 
tahtı ve tacı görmek istiyenler 
80 santim vererek ziyHretle· 
rini yapıyorlar. Taht koltuğu 
sekiz asırlık eski bir koltuktur. 
Öyle ki rehberlik vazifesini 
gören adam işte Taht budur 
demese kimse o koltuğa kıy
met vermiyecek... Gotik tar· 
zında oldukça kaba işlenmiş, 
siyah vernikli olan bu koltuk 
1296 senesinde birinci Ed• 
vard tarafından yaptırılmıştır. 
Koltuktaki Scone taşı Filistin· 
den lskoçyaya geçmiş ve lskoç· 
yanın lngiliz kralı birinci Ed
vard tarafından istildsında lo
giltereye getirilmiş... Rivayete 
göre Yakup peygamber de bu 
taş üzerinde uyumuştur. 
:········································~ • • 
: Saadet reçetesi : : 

• • 
Zaınanın kıyısı ~ 

• yoktur ; 
• Mesud olmak için ne la- : 

ıımdır ? Nikbinlik... l 
• Hayatın üzerimize yığdığı E 

sıkıntılara aldırmıyarak mi· : 
neviyabmızı yüksek bir de• l 
recede tutalım. Coşkun de- a 
ğişiklikler. inkılaplar devrin· : 
de anananın kırlaşan teUeri- : 
ni de biraz boyamak lazımdır. : - . 

( Attdu de Fouquıors ) l 
Bizi mesud eden şey iste- l 

ğimize kavuşmaktır. : 
( Mo11taif!ttC ) l 

Firari saatleri sevelim. On· a 
• • 

dan zevkiyap olmakta ac~le l 
edelim. Hayatta insanın ıs• : 
kelesi, zamanın kıyısı yok· l 
tur. Zaman bütün seyriyle : 
akarken bizler de göçeriz. 1 

" ( Ln Marf/!lf ) l 
Bugünkü zevklerinizi o su· : 

retle kullanıoız ki yarınld l 
zevklerinize zararı do!ıun· ; 

• 
masın. ; 

( Sem·qut J l 
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Alman - Japon ittifakı 

Aske i yardım teah,. ü .. 
dünü i ı·va et e tedir · 

~~~~----=-+• ........... -..--~~~~ 
Almanya Japonyayı zehirli gaz harbına hazırlamak 
iç~n Japonyaya mlitahassıslar gönderecektir 
Roma, 25 (Ö.R) - " Nevs ..... ~~ 

Chronicle ,, Tokyo ve Berlin - " 
arasında imzn edilen anlaşma
ların şu noktalara dayandığını 
haber veriyor: Alma nya Japon 
asherlerini zehirli gaz harbına 
haıırlamak için japonyaya mü· 
lahassıslar gönderecektir. iki 
devletten biri diğer devletle 
harba girerst-, diğer devlet 
müessir bir askeri yardımd~ 

bulunacak ve onun hareketle~ 
rini güçleştirebilecek hiçbir 
teşebbüste bulunmıyacaktır. iki 
nıemleket Avrupa medeniyetini 
komiinist tehlükesine karşı 
vikaye için işbirliği yapacak
lar.dır. 
Anlaşma ayni suretle komü

nizme karş• müşterek cephe 
tesisine mült:mayil olan diğer Japon impaM/0111 

devlet grı.ıplarile de iş bera- nuşma esnasında, propaganda 
berliğini gözönünde tutmak- nazırı Göbels komünizme karşı 
tadır. müşterek mücadele için Al-

Berlin, 25 (Ö.R) - Saat manya ve Japonya arasında 
16,30 da propng anda nezare- mevcut siyasi anlaşmayı bildir-
dnde gazetecilerle yapılan ko- miştir. 

•••••• 
Telg a 

Hatları takviye 
ediliyor 

Posta ve T efgraf servisle
rinde gittikçe artan muhabere
leri tarn vaktinde arızasız ola
rak muntazaman karşılıyabilmek 
için Posta umum müdürlüğü 
nıevcut olan hatlara ilaveten 
Yeni hatların döşenmesine ve 
telgraf makinalarmın model 
itibariyle yenileştirilmesine ve 
rnakinalnrm artırılmnsına gny• 
:ret etmektedir. 

Vaziyetin icahettirdiği ma
hallerde ve fenr.i zaruret görü
len merkezlerde yeniden 225 ki
lometrelik hat inşasına boşlan
rnışhr. Ayrıca tez elden muha
bereyi yapabilmek için mevcut 
hatlar üzerine 250 kilometrelik 
tel temdidi için yapılan sipariş
ler gelmiş ve döşenme işine 
başlanmıştır. 

DeııizyolJarı 
meınu ·larına zaın 
Denizyolları i(' aresinin yeni 

sene için hazırladığı bütçe te
kemmül etmek üzeredir. Yeni 
bütçenin en mühim kısmını mev
cut gemilerin tamiri tahsisatı teş
kil etmektedir. idarenin ısmarla
dığı yeni gemiler ancak bütçe 
senesinden sonra geleceği için 
eski gemileri tamir zarureti 
hasıl olmuştur. Bunun için de 
btıtçeye 150000 lira konu!muştur 
Ayrıca memur maaşlarına ya
Pılacak zam için de 54.000 
lira ayrılmıştır. 

Harp borçları 
Paris, 25 (Ö.R) - Radikal 

Sosyalist mebuslarından birisi 
bir takrir vererek hiikümeti 
harp borçları meselesin in halli 
İçin Vaş;ngton hükümeti .. Je 
llıüzakereye gi rişmeğ e da~et 
etrniştir. 

l\ietfloritler 
araştırılıyor 

Tayyarelerle araştırmalar ne· 
ticesinde Meteorith:rin (haceri 
senıavi!erin) düşüş nokta'anm 
bulabilme ihtimallerini tespitle 
vazifcdar kılınmış Cilan Sovyet
ler birliği ilim akademisi istik
şaf heyeti, tf>dkikatını bitirmiş 
ve Moskovaya dönmüştür. 

Tanınmış alim L. A. Kuiik'in 
başkanlık ettiği bu heyet,1000 
kilometreden daha geniş bir 
saha dahilinde, Kazakistan 
step ve ova!arı He Omsk mın
takasının Ct!nup tarafındaki 
ormanlar ve göl!er üzerinde 
oçuşlar yepmı~ ve todlc.il:.aLta 
bulunmuştur. 

Bu uçnş'ar esnnstnda, harita 
üzerinde vukua sre!cn en ltfak 
değişiklikleri dahi ho ~ayca bu
labilme!~ iç"n yeni bir metod 
vücuda getiri'miştir. Bu yeni 
metod, hem havadan alınacak 
fotoğrafların istilzam ettiği 
masrafları mühim mikdards 
azaltmakta. hem de ayrıca esas 
itibariyle işi kolaylaştırmakta· 
dır. Buseneld heyetin çalış
maları, ileride tayyare ile ya
pılacak diğer meteorit araştır
maları için bir mociel teşkil 
eyliyecektir. Bu çalışmalar, 
hassateiJ, 1908 yılında demir
yoJu hattının 800 kilometre 
kadar şimalirıde Tayga arazi
sine diişen meşhur Tunguz 
meteoritini l>ulmak üzere ya· 
kınJarda lıareltet edecek olı.n 
hava heyetin·n işine yarıya
caktır. 

1933 te Çolyabinsk mıntaka
sında Vargaşin civarına bir 
meteorit yağmuru } ağmıştı. 
K ulik heyeti, bu mıntaka· 
daki tedkikleri neticesinde 
çok kıymetli iki parça ile 8 
meteorit bulmuş ve bunları 
Moskovaya getirmiştir. Bu 
meteoritler, çok nadir cins
ten "Govardit,, taş meteoriti
dir. Bütün dünyada şimdiye 
kadar ancak on tane bulun
muştur. Bu veni bulunc.nlarııı 
en ehemmiyetli vasfı, kışırları
nın siyah değil, fakat yarı şef
faf oJması ve bu suretle asıl 
bünyenin görülmesine müsaid 
bulunması keyfiyetidir. 

f MAZ BiR FiLi rJ 
OVULMAZ Z EV Et: 

TÜRKÇE 

ALİBABA 
Dünyaca tanınan meşhur Kırk haramiler hikayesinin en 

canlı bir romnmdır. 

Ve İzmirde ilk defa 
Alman - Fransız casus teşkilatının bütün şiddelile çarpışması 

GİZLİ 
. 

VESiKA 

Sihı te 31, 
m 

Sovyet kongresi toplanclı Talebeler ______ ..., ______________________________ ___ 

S ali • • ye ı ana yasa akl~ındaki Serbest bırakıldı 
lstanbul, 25 (Yeni Asır) -

izinsiz miting yapmaktan suçlu 
o'up nezaret altına alınan altı 
talebe serbest bırakılmışlardır. 
Talebeler mahkemeye vecile
celderdir. 

• n _u ____ ~·~·ç~ ___ ç ______ a ___ e_v_a __ et 
Moskova, 25 (lfadyo} - Büyük Sovyetler yıllık kongresi bugün öğleden sonra saat ondörtte 

merasimle açılmıştır. Kongreye SovyetJer BirJiğ"ioin heryerinden gelen 2334 muı ah has iştirak et
miştir. Ön sıralarda Stal:n, General Voroşilof, Molotof ve büyük Sovyet ricali göze çarpıyordu. 

Stalin, yeni Sovyet ana yasası hakkında tam üç buçuk saat süren uzun bir nutuk söyliyerek 
ana yasanın yeni şeklini büyi1k hir vuzuh!a anlatmış ve yapılan tadilatın hangi sebeplere istinat 
etmekte olduğunu ortaya koymuştur. 

lstcınbulda 
Sis ve fırtına var 

lstanbuJ, 25 ( Yeni Asır ) -
Şiddetli bir sis tabakası hala 
Istanbul afakını sarmıştır. Far· 
tına devam ediyor. Vapurlaı 
teahlıürle hareket ediyorlar . 

Stalinin uzun nutku sık sık kesilerek alltış!arJa lrnrş\!anmakta idi. Bu nutuktan sonra ana yasa 
hakkında bir murahhas söz a larak fıkirlerini anlatmıştır. Kongre yarın (bugün) saat onbirde tek
rar toplantısına devam edecektir. 

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

Nobel sulh mükafatları Edirne'nin kurtuluşu geri kaldı 

193 aArja 
• tin Ha. nazııt na e il 

Norveç Ha. Nazırı Alman protestosunu 
ihtiva eden bir tebliğe cevap verdi 

Paris, 25 (Ö.R) - Arjantin Bu mükafat onun yüksek bir 
hariciye nazırının 1936 senesi teyididir. SalabiyE-t ve otorite 
Nolıel mükafatını hazanması ile riyaset ettis1i Milletler 

l u 1110/csttJ trb.ı;ı 11cştrdt il Alm::u 
l latuiye 11nzıll Nc111at'1 

milnasebeti!e hariciye nazırı 
Yvon Delbos şu beyanatta 
bu !unmuştur: 

1936 Nobel su'h mükafatı-
nın Arjantin hariciye nazırına 
tevcihini büyük menmnniyetle 
haber aldım. Ar jantinin harici 
siyasetini muvaffakıyetle idare 
eden gözde devlet adamları
nın meziyetlerini Fransada ta
mamile takdir ederi.:. Sulh 
lehindeki daimi foa!iyetini kıy
metli bir a laka ile takib ettik. 

Rom ada ki 
geçid resmi 

Roma, 25 ( Ö.R ) - Macar 
krallık naibi amiral Horty şe
refine yapılan parlak merasim 
devanı etmektedir.Amiralın sa
bah hazır bulunduğu askeri 
geçicl resmine yirmi beş bin 
asker iştirak etmiştir. Horty 
ltalya kralJarının Panteondaki 
mezarJarını hürmetle ziyaret 
etmiş ve meçhul asker abidesi 
öncnde c>ği lmiştir. Bütün bu 
ziyaretler esnasında çok hara
retli askeri ve sivil tezahürat 
o!muştur. 

Askeri teftiş 
Paris, 25 (A.A) - Sü baka~ 

nı Daladier dün general Ga
melinle birlikte Fransa - lsviçre 
müdafaa hattını teftiş için Mul
huza gitmiştir. 

cemiyeti asamblesi neticesinde 
ve Paris ziyareti esnasında 

eseri halikındaki takdirlerimizi 
ve şahsına karşı sempatimizi 
bildirmiştik. Bu yeni fırsatla da 
bunu samimiyet'e tckid ederiz,, 
ALMANYANlN PROTESTO 

TEBUGI 
· Buenos Ayres, 25 (Ô.R) - . 
Dış bal:anı kendisine tevcih 
edilen su 'h Nohel mükilfatmın 
l.cndi şahsından ziyade mem-
lck~t i n!.! l< arşı bir takdir eseri 
o.dukunu, bu kararın Nobel 
komitesi tarnfından müstak len 
verild ğfoi, kendisinin bu yo~da 
hiçbir te ebbüs yapmadığını, 
bilakio Brezilya hariciye nazı-
rının namzetliğ'ne müzaheret 
ettiğini söylemıştir. · 

NORVEÇ HARlCIYE 
NAZIRININ CEVABI 

O s:o, 25 (Ö,R) - 1935 sulh 
mükafatının Alman siyasi mah-
kum!arınrlan Kari von Oziskiye 
verilmesi, Almanyada neşred:-
len tcl>liğ münasebetile hariciye 
nazırı şu beyanatta bulun
muştur : 

Nobel komitesi müstakil bir 
müessesedir vı~ kararlarını an
cak adalet mülahazalarına da
yanarak verir. Bu komite ha· 
rici siyasete ait mülahazalarla 
meşgul olmaz ve Norveçte hiç 
bir siyasal otorite onun karar
ları üzerinde müessir değildir. 

l(om ·· nistlerin 
kararı reddedildi 

Paris, 25 (Ö.R) - Mistlerin 
riyasetinde topianan hariciye 
komisyonu ispanyaya silah ve 
mühimmat ihracının serbest 
bırakılmas1 için verilen bir ko
münist tal<ririni 5 reye karşı 
29 reyle reddetmiştir. 

"Eclaireur de Nice., Frarı
sanın bir ideoloji haı hına sü
rüldenmesinin bir felaket ola
cağını yazarak Delbos tarafın-
dan çizilen aldl5ne siyasette 
clevam edilmesini tavsiye ediyor. 

Fransız 
gemileri hakkında 

Paris, 25 ( A.A ) - Salahi
yettar Fransız mahafilinin ka
naatine göre Fransız ticaret 
gemHeri bahriye hukuku ah
kamı mucibince lspanyol sahil-

e 
se 

eral Şükr ·· Naili ka p 
lesinden vefat etti 

Edirne, 25 (Yeni Asır) - Bugün Edirne büyük kurtuluş bay
ranunı kutlulamıya hazırlanırken acı bir haberle karşılaştı. Edir-
nede bulunmakta olan general Şükrii Naili, akşam saat on yedi 
sularında Vali konağında kalp sektesinden hayata gözlerini 
yumdu. 

B~ acı haber üzerine kurtuluş şenlikleri geri bırakılmıştır. 
Şenlıklerde bulunmak üzere Ankaradan gelen yirmi kişilik ka-
mutay heyeti de buradadır. Merhum ~eneralin cenazesi, askeri 
merasimle lstanbu!a nakledilecektir. Bu acı haberin uyandırdığı 
teessür umumi ve derindir. 

. Nobe! mül(afa tınııı bir haine verilmesı 
A n1anyayı tahkir manasına gelir mi? 

Berfin 25 (A.A)-Resnıi bir teblir.-, Nobe1 mükafatının bir ha-. ~ 

ıne verilmesinin yeni Almanyaya karşı muhakkirane bir tahri~ 
teşkil etmekte olduğunu beyan etmektedir. Buna karşı pek ya· 
hında açık ve kat'i bir cevap vermek icabedecektir. 

Bu teblığde Odsietzky'nin cumhuriyet devrinde hiyaneti vata· 
niye cürmüyle 16 ay hapse mahkum edilmiş olduğu hatırl<ıtıl· 
maldadır. Kendisi 1932 mayısında hapse atılmış ve mareşal Hin 
denburg mahltümun af ist i dasım reddetmiş idi. 

-~il• ••• ıc9 
Anlaşınanın 

neticeleri vahinıdir 
Paris 25 (Ö .R ) - 11 lntrnn

sigeant ,, yeni Alman - Japon 
muahede9İnin vah·m mahiyetini 
göstererek şunu yazıyor : Ko
miinizmi tardctmek vesilesile 
Japonya Asya hu ulünü derin
leştirmek, Almanya da Avru· 
pada kendi hekemonya~ım 
kurmak istiyor. Bu &n!aşma va- ı 
him bir hadisedir ve bir dünya 
harbına hazırlık ofabilir. Bu 
yeni tehlükeli vaziyetin netice
lerini teemmiil için Fransa ve 
lngiltere Jazımgelen gayreti 
yapmalıdırlar. 

" lnformation " muahedeyi 
hemen diğer devletlere tebliğ 
etmekle Almanyanın bir tiyat
ro tesiri yapmak istediğini ya
zıyor. Bu gazeteye göre Av
rupa için hakiki tehlüke ma· 
Ilım olan siyasetlerde değiJdir. 
halyan gazetesi " Gezeta del 
Popolayr ,, geçen gün harbı 
methedecek kadar ileri sürük· 
liyen zihniyetteydi. 

I~onıan)'a nıathuat 
Varşova, 25 ( A.A ) - Ro 

manya dış işleri bakaf'lı Anto 
neskonnn Var;~vayı z·yaret 

münasebetiyle Po!onya matbu· 

atı, Romen - Polonya dostlul· 
ve ittifakından memnuniyeti~ 
bahseden yazılar neşretmek · 
tedir. 

' ·ı · ı 1 
• • l d ~~g. ~z : d ~.nesı top an ı 

Loıı~ ı n, 25 (A.A) - lngiliı 
Lau .. e ... 0 .. n~n meselelerini ted-
1 .... c me.c ıç.n bu sabah top· 
ianu.ıştır. 

Press Associatinun kanaa tine 

göre lrnbinc Almanya ile Sov· 
yet Rusya arasında gitgide 
gerginleşen vaziyeti de tedkik 
etmiştir. 

·ı~ren faciası 
Chicago, 25 (Ö.R) Ild 

tren çarpışmışlardır. 17 ölü ve 
67 yaı alı sayılmıştır. 

&~~~~~~~ 

Tayyare Sinemasında 
Bu hafta senenin en biiyük filmi 

A A 
H RRY BAUR - DANIELLE DARRiEUX • JEAN 

PiERRE - AU ıOND ve diğer yüksek Fransız san'at
karlarmın büyük bir kudretle yaşattıkları şaheserler şaheseri 

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

Ayrıca. : Paramunt ( dünya hab~rJeri ) 

Miki ( Renkli ve canlı lrnrikatürler ) 
Seans saatleri : H~rgün 3,15 - 5,15 - 7,15 - 9,15 cu· 

martesi, Pazar günleri 1,15 de başlar. 

• lerinin ancak üç mil mesafesin} 

lngiliz Kralı gelince maha!ıi otoritelerin ............................................................................... .. 

El . . . k b l . kontrolüne müsaade edebile- GELECEK ı,HAFTA 

Seanslardan sonra her semte otobüs, Karşıyalrnya vapur 
vardır. 

çımızı a u ettı ccklerdir. 
Londra 25 ( A.A ) _ Kral F h k Berlin olimpiyadları. Olimpiyadlarda yapılan bütün mü-

ransız ü ümeti ticaret ge- 'snbakaların tafsilatı.~ 
Edvard dün sarayda İsveç ve- milerinin lspanyol gemileri ta-

fl~JlSİ bn2ün Li\LE sinenıasında Jiahdı ile görüşmüş ve bundan rafından durdurulmasına ve BARKAROL (Venedik şarkısı) 
'-' sonra Türkiye büyük elçisini araştırıJmas h" b. 

ına ıç ır zaman Mayer1ing filminden daha güzel ve daha ince bir şaheser 
L_.=_=_::~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~--~-~k~a~b~u~l~e~tm~i~~t~ir~.~~·~·~-~·~··~·~·~-:..:_;~~m~ü~s:aa~d~e~e~t~m~i~y~e:ce~k~t~i:r·:....=~~-~-~~=.!~~~~~~~!!1!!111 



Bah!l'e • ---..... 

ispanya hadiseltri etrafında 

Silola rımız1 n inşa faaliyeti { 

1935 - 936 inşa prog-ramı: 
'muvaffakıyetle ilerliyor. 
1 

j Buğday siyasetimizin en gü-

1 

.Katalonya nİücadelede 
devam edecek~ir.. 

1 Madrid cephesi faşizmin kölesi olmamaya ı 
azmetmiş hiitün insanlığın ()n safıdır. 

zel ve verimli eserleri olan silo 
inşaatı işi, hazırlanmış olan 
program dahilinde devam et
mektedir. 

Evvela iyi bir mahsul ala
bilmek için tohumluk buğdayı 
ayırması itibariyle çiftçinin 
emeğini deirerleodiren ve elde 
edılen mahsulü tiplere ayırarak 
ihraç ve satış imkanları bazır-

Yerköy dört bin ve Çiftlikte de 
biner tonluk silolar. llk yapı
lanlar buğday, Çiftlikdeki de 
arpa içindir. 

Afyon, Polatlı ve Orman 
çiftliği siloları ikinci kanun 
ve şubatta bitecektir. Yerköy 
silosunun inşası ge:ecek seneye 
kalmıştır. 

/spanyadakt hıidıselerın aıdtf[t Yt'nt veılıe karşısın rta, Btıtl[OS hiikümeli 
le/tinde v~ fiili vazıvelln dof!urd111fu netu:dne ıntıbak liizumıı eıta/ında bir 
ccreran l!ıll[tde kuwet/enmektedir. Aşal[ıda ıkı Fransız srnatöriiniin bıı 

hıısııstakı f!Örüş/enni ve bır Barse/Qn (!azetesının, l(atalonvanın daıma 

cumhunvetçılcruı davasına sadık ka/aca!fı hakkınaakı miita/ıiastnı okuya
caksımz: 

FRANKO HÜKÜMETININ 
TANILMASI 

La Tribnne des Nations ga
zetesinde Henry Lemery ya-
:ııyor: 

Milliyetçi ihtilal kuvv~tlerini 
İspanyanın üçte ikisine sahib 
kılmış ve herha 1de yakında 

Madridde yerleşecek olan ardı 
ara~ı kesi!miyen zaferler, yeni 
bükümetin, yabancı devletlerce 
önce fili, sonra da hukuki ta
oılmasıoı, müstacel bir mesele 
haline koymuştur. 

Umumiyetle her devlet, an
cak kendi görüşlerinden ilham 
alara\<, hadiseleri müstakil bir 
şekilde gözetmeyi itiyad edin
miştir. 

Milletler Birliğine karşı le· 
ahbüdlerinden sıyrılmış olan 
Almanyanın, Cenevre müesse
sesinden gitgide daha fazla 
uzaklaşmakta olan ltalyanıo, 

ve kendi hususi vaziyetini göz 
önünde tutan Portekizin gene
ral Frankonun hükümetini res
men tanımakta istical göstere
cekleri şüphesizdir. 

Esasen böyle hareket et
mekle, üç hükümet, kabul et
miş olduklan karışmazlık ı;z

laşmasını çiğnemiş olmıyacak
lardır. Çünkü muhariplere mü
dahale etmemek esasının ka
bul edilmiş olması resmi ka!
mış olan hükümefn karşısınrla 
ona karşı gelen ve filen na:ı:arı 
itibara alınması icabeden bir 
kuvvetin tanılmasına muadildi. 

lngiltere ve Fransa - lngilte · 
renin herhangi bir şekilde ken
dini bağlamak istememesine 
rağmen - başka bir vaziyet al
mak niyetinde görünüyorlar. 
Bu iki dev!etin, Milletler cemi
yetinin bu mesele üzerindeki 
görüşünü bilmek istiyecekleri 
farzolunabilir. Ve Cenubi Ame· 
rika devletleri hiç şüphesiz Ce
nevrede F ranko hükümeti le
hinde kat'i bir tesir icra ede
ceklerdir. 

Bu müşahede, adli bakımdan 

çok enteresan ve çok meraklı 
hukuki noktaları aydınlatacak 

bir mahiyet taşımaktadır. 
Milletler Cemiyeti paktı bir 

devletin ortadan kalkmasını, 
veya evvelce mevcut bir dev· 
!etten ayrılmak suretiyle orta
ya yem bir devletin çıkması 

kaziyesini gözetmeyi tamamiy
le unutmuştur. 

Cemiyeti kurmuş olanlarca 
kabul edilmiş o!an esaslara 
göre bu noktanın ihmal edil
mesi esasen maku!dü: Hakika
ten, harp yasak farzedildiği, 
bir hakimiyetin ortadan kaldı
rılması için en mutat usul olan 
fetih yoluyla ilhak prensib iti
bariyle kabul edilmediği ve ilk 
maddenin hükmüne göre ancak 
"kendini serbestçe idare eden,, 
Milletler Cemiyeti azalığına ka
bul edilecek oldukları ıçın, 

cebren ayrı'ma keyfiyeti husule 
gelmemek ic:ıbederdi. 

Hadiseler borada bir eksik 
olduğunu göstermek işini üze· 
rine aldı. 

Kendisini serbestçe idare 
eder mahiyette olmamasına 

rağmen Cenevreye alınmış olan 
Habeşistan ortadan kalktı. Bu
nunla beraber Milletler Cemi
yeti hala onu mevcut farzet
mekte devam ediyor ve bu 
telakki bazı memleketlerin, 
bilhassa F ransanıo ltalya ile 
olan münasebetleri üzerinde 
menfi bir tesir yapmaktan geri 
kalmıyor. Bugünkü ispanya 
Cumhuriyeti de, batta yarım· 

ada üzerinde bir karış toprağa 
sahip olmadığı· takdirde bile, 
kc.llektivitenin nazarında mev
cut sayılmakta devam edecek 
midir? Bu, müşterek uzlaşma 

usulüne muhalif olan bir harp 
halinin devamını icahettire• 
cektir. Çünkü bu ortadan 
kalkmış olan bükümet, başka 

bir devletin hakimiyeti altında
ki toprakları kendine vasıta 
yapacaktır. Böylece "müteca
v:zin tarifi~ ile tezatlı bir hal 

AŞK, Mı\CERA ve ESRAR TEFRlKA No: 8 
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lngillzceden çeviren: ZIYA NEBi 
Robert yumruklarını sıkarak bağırdı: "Namusum 

üzerine andlçerlm ki son nefesime 
kadar Morganlarla çarpışaci'ğım!,, 

Rabamın bıraktığı mektup 
nerede? Şimdı tam yirmi yaşın
da olduğum için, ona okuyabi
l: rim .. 

Hardi bir ara!ık kayboldu 
ve sonra elinde Lüçük bir ceviz 
kutuyle tekrar odaya girdi. 
içinden beyaz bir zarf çıl.ara
rak Robert'e uzattı. Büyük bir 
heyecanla zarfı yırttı ve oku
mağa başladı: 
wOğlum Robert, 
Bu mektubu eline aldığın za

man, hen belki gözlerimi ha
yata ebediyyen yummuş olaca-

ğım. Dünyada en büyük eme
lim, ailemizi felakete sürükli
yen ve şerefimizi kirleten Mor
gan teşkilatından intikam al
maktı. Bütün hayatımı ve batta 
tahsilimi bile bu uğurda feda 
ettim. Fak<.t ne çare ki, tam 
emelime ulaşacağım zaman, 
Morganlar beni yakalıyarak 
hapsettiler. 

Sekiz senedenberi onların 
esareti aitında inlemekteyim. 
Nedense beni öldürmediler. 
Eğer öldürselerdi bundan daha 
iyi olacaktı. Havatta en büvük 

lıyan silo'arımızın inşa işi; ilk 
1 hedef olarak ] 00 bin tonluk 

yekiıııa doğru yükselmektedir. 
iLK iKi YIL 

Orman çiftliğinin silosu çok 
enteresandır ve en modern 
tesisatı ibtiva etmektedir. Ar
payı; bira için aranan bütün 
vasıfları bu;undurmakta olan 
bir hale koyarak doğrudan 1 

' doi!ruya fa!ırika va sevketmek- ı 
Devletin geniş ölçüde huğ- tedir. Büyük siloların saatte i 

day siyasetine başlıya.ak mem- 50 tonluk kapasitesıne mukabil, ı' 
leketio bilhasşa buğday istih- çiftli~io 15 tonluk randmaoı 
sali çok olan yerlerinde silolar vardır. 

yapılmasını kararlaştırdığı 933 100 BiN TONA DOGRU 
senesinde ilk yıl programı Bugün yapılmış olan siloları-
olarak Ankara, Konya, Es- mızın yekün kapasitesı 55 bin 
kişehir ve Sivasta 4 der tonu bulmaktadır. Ambarlarla 
bin tonluk dört silo yapılmış- beraber bu mikdar 61 bin tona 
tır. 934 - 935 in programları yükselmektedir. Silo programı-
daha geni~leti•miş ve on bin mızın ilk hedefi silolarımızın 
ton buİday a 'an Dt>rince ton yekünunu 100 bine yük-
ambarları geni,letılerek modern seltmek olduğundan daha 39 
bir hale konulmuştur. Bundan bin tonluk bır •nşaatla ilk mer-
başka Haydarpaşa'daki Devlet haleye varılmış olacaktır. 
Demiıyol'arına ait olan silo YAPILACAK SILOLı\R 
da bu seriye ithal edilmiştir. Silolarnrıızın bu dereceye 

öu yılın mesaısı arasında varması için yapılması düşünü-
olarak Denizli, Akşehir, Balı- len siloların yerleri henüz kat'i 
kesir, Yerköy. Şefaatli ve Ge- olarak taayyün etmemiş olmak-
likli'de biner ton luk ambarlar la beraber büyük silolar Tekir-
kurulmuştur. da)!' ve Diyarıbekirde. küçük 

935 - 936 PROGRAMI silolar Sarayönü, Kütahya, Şar· 
935 - 936 Programı dahilinde kışla, Zıle, Denizli, Alaşehir, 

yapılmakta olanlar şunlardır: Şefaatli, Niğde, Beylikabır ve 
Afyon beş bin, Polatlı dört bin Baladızda kuru 1 acaktır. 
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ibdas edılmiş o acaktır. Dün lberya yarımadasını harabe-
dahili harp addedilen kavga, fere ve matemlere bürüyen 

hadiselerin şekli değişmeden, korkunç iç barbıo daha ilk 
bu defa harici bir tecavüz ma- saatlerinden itibaren, Fransı:ı: 
hiyetini alacaktır. senasının dış işleri komisyonu, 

Bu neviden meselelerin or- Fransanın bu trajik kavga kaı-
taya konulmasında teblüke var- şısında en mutlak bir bitaraf-
dır. Bir devletin, bir kerte lık muhafaza. etmesini büyük 
Milletler Cemiyeti tarafından bir ısrarla istemışti. 
taoı . dı mı, bir devam ve mu- Birbirini ta lnp eden hadi-

seler, bu siyaset n doğruluğu· 
hafa:a garantisi bulacağını 

nu hergün biraz daha kuvvetle 
- Habeş masebakını öne süre· 

ispat etmekte ve tarafgirane rek - iddia edecekler buluna-
caktır. ihtiraslarla körleşmiş olan bazı 

k mselerin istedikleri şekilde, 
tek başımıza kalmamız mub
temel olan bir barba katıl

makla ne müthiş bir teblüke 
karşısında bulunacağımızı bize 
göstermektedir. 

Bu da, Milletler cemiyetinin 
müb!ıem ve tamamiyle santi
mantal karakterinin beklenme
dik güçlüklere ve kararsızlık-

lara mahal verdiğini gösterir. 
M illetlerarası polis vazifesini 
görmekte acz göstermiş olan 
Cenevre müessesesi, ayni mil· 
Jetten vatandaşlar arasındaki 
bir dahili barba kar1"amaz. 

CUMHURiYET HÜKÜMETINE 
YARDIM 

Gene ayni gazetede Fransa 
senatörlerinden ve eski bakan
lardan lves Le Trocquer şun-
ları yazıyor : 

arzusuna kavuşamıyan ve hür
riyeti seven bir insanın, böyle 
senelerce zindanlarda, güneşe 
ve temiz bir havaya hasret 
kalması ne kadar acıdır. 

Şimdi artık beni öldürseler 
de, gözlerim arkada kalmıya
cak, çünkü geride seu varsın. 
Hayatta bir defa bile seni 
görmek ve bağrıma basmak 
nasip olmadı. 

Fakat şuna emin ol ki Ha
milton'ların son çocuğu o!an 
sen Robert' e büyük bir itima
dım var. En geniş tesellilerim 
sensin. Hiçbir şeyden yılma; 

önüne çıkan bütün manialarla 
korkmadan mücadele et; bir 
gün mutlaka zafere ulaşacaksın! 

Hayatta bir defa bile o'sun 
görmek saadetinden mahrum 
o!duğum gözlerinden has
retle öperim, evladım. 

BABAN 
Bayer Hamllton 

Günün son ışıkları da kay
boldu. Şimdi beyaz perdelerin 
arkası yavaş yavaş karanlıii'a 

KATALONYA HARBA 
DEVAM EDECEK 

Barselonda çıkan Treball ga
zetesinden: 

Katalooya, Madrid cephe
sinde harp edenlerin davetine 
icabet etmekten geri duramaz. 
Tamamiyle müstakil bir Kata
lonya taraftarlarının düşündük
leri ne olursa olsun, aleni be· 
yanatfarla ortaya konulmuş olan 

-· 

gömülüyor ve büyük bir kas
vet çöken odanın içinde, val
nız Robert'in hınçkırıkları işi
diliyordu. 

Hardi onu teselliye çalıştı: 
- Robert, sana göz yaşı 

yakışır mı evladım? Ma:r.iyi 
unutmayacağız. • Fakat mazi 
için ağlamak boşunadır. Önü
müzde yapılacak bir çok 
işler var.. Ve eminim ki bir 
gün intikamımızı mutlaka ala
cağız .• 

Robert göz yaşlarını sildi. 
Kendinde büyük işler başara
bilecek bir kuvvet hissediyor
du. Yumruklarını sıkarak ba
ğırdı: 

- Namusum ve şerefim 
üzezioe andiçerim ki, son ne
fesime kadar Morgan!arla uğ
raşacağım. Hiçbir şeyden kork
mıyacağım ve hiçbir manıa 

beni bu yoldan geri döndüre
miyecekl 

Ve sonra bir az evvel bırak· 
mış olduğu ga;ıeteyi tekrar 
eline alarak sordu: 

• 
Ft~S T ... l?..A.S..A.. ... 

Paşanırı baş ağrısı 
Mecitle, Aziz zamanında diler, hocam! Ben de razı ol-

bayii işler gören, Reşit paşa; dum. Başım ağrıyor, bana bir 
bir Rama;an günü fena bir nefes ediver! 
baş ağrısına tutulmuştu. Ağrı Herifceğiz : El oğuşturup : 
paşayı yataktan kaldırmıyacak - Aman efendim, ben bo~a 
derecede şiddetli olduğu için, değilim, kaşıkçı esnafından bır 
doktor getirilmesini emretmişti. hakir adamım, dükkanıma, ka-
F akat paşanın karısı, kocası yıkla giderken beni Sadra.zaı:n 
üzerinde nüfuzu hakim olan istiyor dediler, buraya getırdı-

.. ı t b. k d d p !er, yolumdan alakoydular .• guze , aze r a ın ı. aşa h 
- ·· d ı· d Paşanın bu cevap oşuna onun sozun en as a ışarı 

Çıkamazdı. O ne derse o gitmiş 
- Canım sen ihlas, fatiha 

olurdu. Kadın kaprisi bu ya .• 
süresini de mi bil mi yorsun, 

O srün de doktor getirilmesine okuyuver 1 
itiraz edeceği tuttu. Demiş .•• Zavallı adam paşa-

- Bırak şu doktorları paşa.. om başını okumuş, üflemiş ••• 
Baş ağrısı doktor ilacile geç- Tesadüf bu .•. Bu okumanın ar-
mez, okumakla geçer. Sana bir kasından da pa~anın baş ağrısı 
hoca bulalım da başını okusun, kesilmiş ..• 
dedi. Paşa bundan memnun olmuş, 

Reşit paşa üfürükçülüji'e ina· yalağından kalkıp, herifin ar-
nır mıydı, inanmaz mıydı bil- kasını sıvazlamış ... 
miyorum. Şurası muhakkak ki - Se~den Allah razı olsun, 
karısının arzusuna ses çıkar- bizi gönülden çıkarma, mem· 
mamış, bir üfürükçü getirilme- nun oldum, başımın ağrısı geçti. 
sinı emretmişti. Konağın adam- Diye iltifat etmiş... Herif 
!arı sabahın erken vaktinde kurnazın birisi imiş .• Paşanın; 
boca aramak uğruna dışarı - Bizi gönülden çıkarma! 
çıkınca, sahilden bir kayık Sözüne yüzünü yere eğip 
geçtiğini KÖrmüşler.. Kayıkta, gülerek: 
abani sarıklı, sakalı beyaz bir - Paşam, gönlümü kara 
adam varmış.. yüzlü kömürcü ile her geçti• 

- Hahl Bulduk! Diye kayığı ğimde alacağını istiyen ek· 
durdurmuşlar, herife: mekçi, eli bıçaklı kasap ve 

-· Sem Sadrazam istiyor! bakkal işgal etti. Gönlümde 

D · l yer kalmadı, Allahın günü hep emış er .•. 
Neve uğradığını bilmeyen bunları düşünüyorum, hepsi be· 

adamcağu: nıru gönlümde .• Kusura bakma 
- Yahu! Benim Sadrazamla amma! Gönliimde sana verecek 

a 'ışverişim yok ..• Ben esnaftan yer yok ..• 
bir adamım! Cevabını vermiş .•• Pa~a bir 

Diye ısrarına bakmadan ya- kahkaha daha atmış .• Baş ağ• 
ka paça Sadrazamu• yanına rısı bu kahkaha ile tamamen 

··t·· ·· 1 kaybolmuş .. Zavallı esnaf paşan•~ go urmuş er ... 
R~şit paşa, kendısine getiri- evinden birçok ihsanlara gark-

len bu sarıklı adama, yatağın- olarak ayrılmış .• 
dan seslenmiş: Nakleden 

- Gel baka:ıml Böyle iste- TOKDIL 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
r.si geoerellerin niyetleri, bizi, Düşmanlarımız yalnız aske· 
Katalonyanın mukadderatını ri avantajlara güvenm:yorlar, 
cumhuriyet ispanyanın mukıı.d- çünkd bunun devamlı. olmad!-
deratına bağlı yan sarsılmaz bir- ğ.ını bilirler. D_aha .. ~ıyade bı· 
li'i b.r kat daha kuvvetlendi- zım aramızdakı gornş ayrılık· 
r:cek mahiyettedir. farına, ihtilaflara gü.~e~i>:orlar. 

C h . . .1 . battı Mad Düşmanlarımızın bu umıdı bey-ep emızın en ı erı , - k l k 
.dd d" bi im kendi İs• hudedir ve beybude a a~a .-

rı e ır ve z . _ tır Katalonya ayrılıkçı zıhnı• 
tiklalimiz en müthiş . hır tehlu: e~inin, ispanyanın diğer taraf· 
kc altındadır. Madrıd cephesı ly d umhuriyetçi 

b
. . d •. 1 t kk. arın a çarpışan c 

yalnız ızım .egı.' ~ra . ıye ve sosyalist savaşçılara karşı 
susamış ve faşızı:uın .. ~.ol~sı ol- tamamile lakayd ka'maya ka· 
mamaya azmetmış buton ınsan- dar gideceğini umuyorlardL 
lığın ön safıdır. Hadiseler bu yanlış hesabı 

Şu saatte Katalonya yaloız bozmuştur. Memleketimizin kır: 
Katalonların vatanı olmaktan mızı ve siyah bayrağı ş'mdı 
çıkmıştır. Burası İspanya top- ispanya cumhuriyet hükümeti 
rağıdır, çünkü, bu memleketin lehinde, bızzat bu hükümet 
toprağı hürriyetin yurdu olarak kuvvetleri kadar heyecan ve 
kalmalctadır. şevkle çarpışacaktır. 

- Peki, bir kaç gün evvel 
Nev - Y ork post ah an esinin dö
şemeleri arasından çıkan ve 
üzerinde babamın ismi yazı!ı 

olan bu mektup acaba kimden 
geliyor? 

Hardi hiç tereddüt etmeden 
cevap verdi: 

- Kimden olacak, kırk dört 
yıl önce, Londradao postaya 
atılmış olduğuna bakılırsa, bü
yük baban Artır Hamilton'dan 
geliyor .• Biraz evvel anlattığım 
gibi, Morganın idam edildiği 

sıralarda, Artır Londraya git
miş bulunuyordu ve bir daha 
geri dönmedi .. Ona birkaç defa 
mektup ve telgraf gönderdiği
miz halde hiçbir cevap alama
mıştık .. Demekki o, Londradan 
oğlu, yani baban Boy er' e bir 
mektup atmış, fakat nasılsa 
bu mektup bir talisizlik eseri 
ola;ak postanede kaybolmuş 

ve ancak işte şimdi meydana 
çıkıyor .. 

Öyle ise Nev - York pos
t.anesioe müracaat ederek mek-

tubu almamız lazım .• 
Hardi masanın üzerinde 

duran üçüncü gazeteyi de Ro· 
berte uzatarak esefle başını 

salladı: 

- Lakin çok geç kaldık .• 
Robert bu cümleden bir mana 

çıkaramamıştı. Merakla gaze• 
leyi okumağa başladı: 

"Bu sabah, postahanenin ge· 
ce bekçisi ölil olarak bulun· 
muştur. Kırk dört yıl sonra çı· 
kan mektup ortada yoktur. 
Şimdiye kadar görü!menıiş bir 
esrarla do!u o'.an bu mektup 
hadisesi, herkeste büyük bir 
merak uyandırmıştır. Radyo'ıı 
polis teşkilatı faaliyete geçti .. ~ 

- Demek çalınmış hal Hay· 
ret edilecek birşey.. B.ze ait 
olan bir mektubun başkalar• 
için ne kıymeti ola bılir; belll 
postanenin gece bekçisini de 
öldürmüşler .. Doğrusu ben buıı• 
dan hiçbir şey aolıyamadım· 
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Cumhuriyetçiler Oviedoyu zaptetti .. 
iki tarafın tebliğleri cumhuriyeti koruyan hüküme
tin devamlı muvaffakıyetinden bahsetmektedir .. 

Cebetittarık. 25 (Ö.R} - cumhuriyet kuvvetlerinin faali-
Ôğrenildiğine göre hükümet yetini kaydetmektedir. Halbuki 
btaah bugün kar ye fırbnaya birkaç ıbaftadanberi cumhuri-
rağmen barekita devam ede- yet müdafilerinin maneviyat 
rek Oriedo şehrini asilerin kmkhğmdan bnbsediliyordt!. 
elinden almıılardır. Bu haberler bilakis bertarafta 

Paris 25 ( Ô.R ) - ispanya- hasmı iz'aç ettiklerini göste-
du gelen haberler Madride riyor. 
karşı asi hücumun daima mu- Madrid müdafaa komitesinin 
't'affakıyetsir:liğeuğradığtm gös- öğleyin neşredilen tebliği de 
tcrmektedir. şudur: 

işte Sevil radyosunun tebli- Dün "Madrid cephesinin her 
ği : Düşman Santander civana- kısmında topçu ateşi ve piyade 
da 6 na farka cephesinde bü- musademeleri oımuştur~ Bir çok 
cum etmis ise de püskürtül- noktalarda bükümet kuvvetleri 
nıüşlür. Yedinci fırka cephe- mevzii terakkiler yaparak 
aine kar.p Marksistler hücu- mevkilerini ıslah etmişlerdir. 
mu reddedilmiş, esirler ve Düşman hala uoiversite ma-
malume alınmışbr. Madrid ballesinin bazı binalarında 
cephesinde vaziyet değişme• tutunmakta olan asilere tak-
miştir. Fena havalar harekata viye kıtaatı geçirmeğe bir 
mani oluyor. Talevero cenu- çok defalar teşebbüs et-
bunda tayyare himayesi altnda mişse de topçu ve mitralyöz 
düşman bazı faaliyet gi>ster- ateşimiz buna meydan verme-
miştir. Fakat kollarımız düı- miştir. Dün öğleden sonra 
mana baskın vererek 4 mit- ve bu sabah. asi tayyareler 
ralyöz, mühimmat ve saire al- Madride bombalar atmışlarsa da 
tnışlardır. Grenada cephesinde pek faz.la kurban verdirme-
hül"ümetçilerin hücuma zayiat mişlerdir. 
ile reddedilmiştir. Aragon cep- Asi başlwma11darı geııcral f-lallilo Bu tebliğd e Madridin, hala 
besinde mukabil düşman bil- ler 300 den fazla ölü b1fak- ı düşman faaliyet göstermiştir. kuvvetle müdafaasına devam 
cumu reddedilmiş, bükümetçi- mışlardır. Biskoye cephesinde Asilerin bu tebliği bertarafta ettiğini göstermektedir. 
................................................................................................................................................................................. 

Londrada Almanyanın teşebbüsleri 

MahkômAlmanların idam edilmemesi 
lngilterenin tavassutu istendi • • 

ıçın 

Berlindeki görüşmeler de bu isle alakadardır 
Roma, 25 (6:iir:: .. r~;;i;;: .. İ······ .......................... ~:··· .. ··· .. İ··~;;; .. ;;~~~; .. ;;;iİ~·;;i:·;~~;·r2·11e 

dan bi!diriliyor: Almanya sefiri 1 arasında Hariciye nazın Von 

Von Ribbcntrop dün Dovning 
Streete giderek başvekil Bald-

•ini %iyaret etmiş ve Rusyada 
idama mabküm edilen Alman

lara karş• hükmün tatbik edil
memesi için lngiliz bükümetinin 

tavassutunu rica etmiştir. Al
man bükümeti bu tavassot ne
ticesiz kalıp da mahkümlar 
idam edildiği takdirde Rusya 
ile diplomatik milnase!>etlerini 
hemen keseceğini bildirmek
tedir. 
BERLINDEKi GÖRÜŞMELER 

Berlin 25 (Ô.R, - Büyük 
devletler sefirleri Vilhelmstras• +pgp gı 

Yazan : Tok Dil Tefrika No: 45 

Cinci bocaya oe kadar acı 
aöz söylense dahi cimriliğini 
tcrkedemiyordu, lırainpederinin 
bu sert sözlerine karşı, o da 
ayağa kalkarak: 

- Bana bak peder 1 Sen 
laeni zengin bir kim.ıe mi san
dın? 

- Evet 1 Şuradan, bura
dan aldığın, deli sultanın 
riiıüne girdiiin zamanlarda 
Pqaları bile soyduğun herke· 
•in ağzında geziyor. Bunlar 
Yılan değil, hiçbirisi inkir ka· 
but etmez. Aç kesenin ağzmı 1 

Cinci biç istifini bozmadan, 
Yine sertlendi: 

- Siz kendi ı6ylediğinizi 
biliyor, kendi ı6ylediğinizi iti· 
tiyorıunuı, benim dediklerim 

hiç kale alındığı yok. Demin
den beri s~yleniyorsun, benim 
hakkımda şu şikAyet \'armış, 
bu varmış, bunlar benim umu
rumda değil, ben mertlik ile 
adam o!dum, canım tenimde 
iken onlara bir akçe bile ver
mem, anhyor musun peder! Bir 
akçe bile vermem. 

Son sözün bu mu senin? 
Belil 
Başka diyeceğin yok mu? 

- Yokl 
- Allah bizar ve nazır, ben 

.enin canını muhafaza, istik· 
halini temin için teneızülen 
evine geldim, bundan faıla 
aaııihat bana yaraşmaz, sen 
fena bir Akibete dOşersen in· 
zımı ben muhafaza ederim, var 

Nuratb tarafından kabul edil
mişlerdir. 

Bu görüşmelerde de Rusyada 

idama mahkiim edilen Almanlar 
meselesi mevzuu bahsedilmiş, 

Alman hariciye nazırı bu ka
rarın bütün Almanyada uyan

dırdığı infiale devletlerin na

zarı dikkatini celbetmiştir. 
TAVASSUT OLACAK MI? 
Paris, 25 (Ö.R) - Fransız 

gazeteleri Londradaki Alman 
büyük elçisinin lngiJiı bükümeti 
nezdindeki teşebbüsünü mev
zuu bahsetmektedirler. Mevcut 
kanaate göre Sovyetler hükü

nehalin varsa gör! diye Mah
mut efondi minderden kalkb, 
kapıya doğruldu. 

Cioci hoca arkasından; 
- llur hele! Pederim, kah

veler pişiyordu. 
- Kahven başına dar olsun! 
Diye f1rJadı, çıktı, gitti .. Ba

basiyle görüşmek isti yen ve ha
ber yollayan cinci hocanın ka
rısı bile babasının yüzünü 
görememitti. 

Mahmut efendi bu suretle 
doğruca sadrazam Mehmet 
paşanın yanına girdi, pürhid
det geıinerek: 

- Damadım salah ve nasi
hat kabul etmiyor, Benden 
atahk vazifesi bu kadardır, söy .. 
lemediğim s6ı, yapmadığım na
sihat kalmadı, var ne yaparsa
nız yapın, beo ondan elimi çek· 
tim. 

Dedi. Mahmut efendiyi sü· 
kunetle dinleyen vezir e1 çırptı. 

- Bana çavuşbaşıyı çağırın! 
Emrini verdi. 

Vezirin huzuruna gelen ça- .. 

Fransanın 
Hava bütçesi 
çok fazladır 

Paris, 25 (Ô.R)- Fransamn 

1937 hava bütçesi 1936 büt
çesinden çok fazladır. Alelide 

tahsisat 1936 da 900 miJyon 
iken şimdi 1 milyar 200 mil

yondur. Tayyare techizatmın 

modern hale ifrağı, bu yeni 

tayyareler, meydanlar ve saire 
inşasa için ayrılan fevkalade 

tahsisat ise 1936 daki 1 buçuk 

milyar yerine şimdi iki buçuk 
milyardır. Hava bütçesindeki 

faz lahk böylece 1 milyar 300 
milyon franga baliğ olmaktadır. 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
meti nezdinde böyle bir teşeb-
büsün lngiliz hükümetince ya
pılması muhtemel değildir. Zira 
Sovyetler kendi dahili işle . ine 
ne şekilde olursa olsun en 
küçük bir müdahaleyi bile ka
bule mütemayil det!dirler. 

vuşbası eğilerek selim verir
ken, Cineinio kainpederine ve~ 
zır : 

- Size Allah rahatlık ver
sin, sizlik hizmet kaJmamııtır, 
buyurun, 

Diye izin verip, Mahmut 
efencli vezirin sarayından ayrıl
dıktan sonra vezir, elpençe 
emir bt:kliyen çavuşbaşıya: , 

- Yanma beı on silahlı 
adam al 1 Git doiruca Cinci 
haininin evine! Diye bağırdı: 

- Yakala! O keratayı, mel· 
un habisi ! Getir huzuruma ! 
anladın mı? 

- Anladım paşam ! 
- Durma! hemen hazırlan ! 
- Ferman devletlGmundur 1 
DiyP. Çavuşbaıt V eıir Meh-, 

met paıanın yanından ayrıhnıı, 
koşup beş on Yeniçeriyi silih
landırarak, Cincinin evine doğ
ru yol almııtardı. 

. . . . . . 
Cinci hocanın kayınpederi 

gittikten sonra, kahveleri ba-

1 
TÜRKÇE GÖRÜŞ 

s .. ._ ....... . 

Madrid'in zaferini istiyorsu
nuz. Demek ki soldan9'11ı&. Ya 
siz? Madem ki Burgos~un mu
vaffakıyetini anu ediyorsunuz; 
demek ki satdanıını~ı 

Eğer sol değilseniz •asal 
olurda Salengro'nun in\iharını 
Gringoire gibi tefsir etmezsi· 
niı? Şimdi sağ değilseniz, nasıl 
olur da, bunu, Fransada halk 
cephesi birliğinin hezimetini 
haber veren bir hadise o!arak 
te!ikki etmezsiniz? 

Eski tabirleri kullanmak 
rloğru ise bu tarzda muhake
meleri tıf!ane bu!duğumuzu 
söylemek isteriz. Biz Türkiye 
Türkleriyi%. Ne kendi rejim 
davamıza başkalarım karıştır
mak, ne de kendimiz başka
lanmn rejim davasına knrış· 
mak isteriz. 

Hadise'er vardır: gazeteci 
olarak onların haberlerini alıp 
veririz. Eğer bir de temenni· 
mir: olmak lir:ımgelirse, onu, . 
Türlciycnin davalarından alını. 

Türkiyenin enternasyonal baı
lıca davası rıedir? Milletler 

mek 1 Eğer temenni etmek bir 
ife yarana, t.>lz A•topada Mil
letler Cemiyeti sulbunu kuv
veHendirmeğl maksad edi
nen rejimlerin çoğalma11nı 

arıu ederiz. Madrid mi, Burgos 
mu lcauftcak? Onu Caballero
ııun •eya FraDco'nun silah· 
Jatı tayin edebitecektir. Mad
rid mi, Burgoa mu ? Fakat 
bfrcz ntıakct lizım: ispanyanın 
Türkiyedc'ıd mümessili Mad· 
ride mensuptur ve Türkiye 

ispanya elçisi de Madrid nez
dinde mümessilimiıdir. Madrid 
mi, Burgos un:? Temenni mi 
etmek istiyorsunuz? Hangisi 
barışçı isel Hangisi Milletler 
Cemiyeti cephesinden ise! Han
gisi Avrupaoın ve Akdenizin 
sulhuna yardım edecekset 

Bizde, iç temayül işte bu 
mihver üzerinde seyreder: ne 
sağa, ne de sola kaçar. 

Buna Türkçe görüş deyiniz: 
Yani kendi gözümüzle ! Ariyet 
gözlüklerin cam renklerine gö
re boyama usulü ile değil. 

Cemiyeti ıulbunu kuvvetlendir· ....... , Fa.Tay 

Buharada 
Arkeolojik araştarmalar 

Eskii bideleri mubafa'Za teş
lcilatının Buhara komitesi. Bu
hara civarındaki kaı.ar lcöyü 
tümülüslerinde ve gene bu 
yakınlarında on birinci asır· 
dan kalma kervansaray et· 
rafında arkeolojik araştırma

lara başlamıştır. Bizzat Buhara 
şehri içinde de şehrin Islam 
devrinden evvel kurulmuş olan 
kısımlarında araştırmalar ve 
kaıılar yapılmaktadır. 

Orta Asyanın en eski şe· 
hirlerinclea biri olan Buhara, 
kurulduğu11danberi eski orta 
Asya devletlerinde idare,siyaset, 
kültür ve ticaret bakımından 
hemen daima büyük ve esas 
merkez rolünü oynamış o!ma
smdan dolayı, bu kazı1ann ve 
araştırmaların ilim bakımından 
çok büyük ehemmiyeli vardır. 

Buhara ~ebrinin Orta Asya 
tarihinde Arap devrinden ev· 
vel de gene çok büyük bir şe
hir olduğu, daha ıtimdiden, bu 
araşhrmalar neticesinde elde 
edilen ilk bazı emarelerden an
laşılmış bulunmaktadır. 

Yeni bir 
dünya rekoru 
Tanınmış atletlerden Yose

liani, Tıfliste yapılan bir nıü
sabakada, hız a lmadan 3 metre 
48,2 santimetre uzun aUıyarak 
dünya rekorunu kırmışbr. 

• • 
zırlayan hizmetçi içeri doğru 

giderken, cinci hocanın kar111, 
kahve tepsisini hizmetçiden 
almıı. 

- Bırak! Ben Sı?lntıreyiın! 
Diye içeri girmişti, fakat ka .. 

pıdan girince ve koca11ndan 
başka kimseyi göremeyince ol
duğu yerde durup: 

- Nerede babam? Diye 
sordu. Cinci hoca: 

- Ne bileJİm b-:n! Ayrı!dı 
gitti! 

- Neden? 
- Neden olacak, malımızı 

menalimizi padişah namına is
temeie gelmit. bir akçem dahi 
kalsa onu da padişaha vermek 
lazımmış.. Sonra biz ne ile 
geçiniriz. 

- Sen ne dedin? 
- Vermem dedim! 
- Olmadı! 
- Neden olmadı kadmım! 

Sen aç kalmağa, silrünmeğe 
razı m111n? 

Cincinin karııı, elindeki tep
aiyi yerden yapıll, kakmalı bir 

1 
Yaşanan filimler 

Laurel ve Hardy 
mahkemede 

Arkadaşlık da bu kadar olur 
doğrusu. 

Stan Lıurel evlilik zeocirJe
rindeo kurtulunca OJiver Hardy 
de :ne etmiş, etmiş, karıstnı 

boşanma davasına sevkeyJemiş. 
cıcruelty" {zulim) . sarhoı1uk 
ve buna benzer ufak tefek 
töhmetlerle mahkeme huzuruna 

,. 
geuyor. 

Yanındao aynlmaz temsil 
arkadaşı ile birlikte, Topuz 
Hard1 Lo. Anjol08 mabkeme
einde karısile karşaJaşıyor. in
cecik Laurel de onun beıabıoı 

tebessüm ediyor, muhakeme 
yavaş bir filme pek benıemiı
tir. Hadry hakime: 

- Karımın paraya ihtiyacı 
yok, demiştir, ailenin tasarruf 
ettiği paradan 100 bin doları 
kendi hesabına ayırmış, kala
nını da yeyip içmiştir. 

Mrs. Hardy şu cevabı ver
miştir. 

- Müthiş iftira.. Şu sözde 
iyi kalpli şişlto tesadüfen bir 
eğlenceden avdet ediyorsam, 
beni sokakla bırakır, horuldar 
ve kapıyı kapalı tutar. 

Kibar adam olan hakimler 
böyle bir hakaretin ayda 1000 
dolar muvakkat nafakaya layık 
olduğu kararını vermitlerdir. 

Mrs. Laurel ancak 750 dolar 
elde etmişti ... 

g 

masaya koyarak: 
- Neden olmadı diyor-

um, aldın yanıbda, daha 
düa cimiden ıor ıoruna, ka
dın kıyafetine girip kurtuldun. 
Sen Sultaa lbrabim zaD1anında 
bile g&tden düşmüştün, değil ki 
bu hen~amede .. Can kurtarmak 
var, ioacl edersen hepimizin 
akıbeti ile beraber S!b de ber• 
bat olursun, sen şimdi baba
ma ne dedin. 

- DemİD söyledim ya ca
oım ! Olmaz, bende para yok 
dedim! 

- Alı 1 Ba~ımıza gelenler 1 
Ah batımıza ıetecekler, 

- Dur be ! Batına ne gel-
diği var 1 Ne gelecek !. · 

- Sen görütstın, dut hele 
ben kadın aklımla işi yoluna 
koyayım .. 

Cincinin müdahalesine kal
madan, katısı el çırptı, giren 
b;ımetçlye : 

- Çabuk baaa kahyayı ı&u
der, durmaıın. gelıin ! E11rini 
verdi, cinci boca: 



Sanne a ,-

Iran mektupları 
·····:rii·~·k···h;y·~ti ... Hazer kı y.ılarında 

lran~a Kadın kulüp eri 
günden g ··ne çoğal yor 

Tahran, 18 (Hususi) - Türk 
heyeti Trans lraniyenin şimal 
kısmını ~örmek, Geylan ve 
Mazendran gibi Hazer denizi 
kıyılarında tedkikatta bulun
mak ve oradan S. M Şahinşahla 
S. A Veliahtm huzurlariy le Gür
gan da yapılacak at koşularıoda 
davetli olarak bulunmak üzere 
Tahrandan hareket etmişlerdir. 
Türkiye büyük elçisi heyete 
refakat etmektedir. 

KÜL TÜR HAREKETLERi 
Iran yüksek Maarif şurasının 

kararile ilk öğretmen okulların
dan mezun olanlar üç senelik 
muallimtikten sonra liyakat 
gösterdikleri takdirde yüksek 
muaUim mektebine kayt ve 
kabul ve bir müddet orada 
tahsilden sonra Lise mualJimi 
olabileceklerdir. 

SAN' AT OKULU 
Gece derslerine devam eden

ler arasında resmi devair ha
dt me ve odacılarından iştirak 

edenler 1472 kişidir. 
iKTiSADi HABERLER 

Iranın meşhur pirincinin en 
iyi cinsinin 16 kilosu 12.75 
riya!e, yani (108) Türk ku
ruşuna alınmaktadır. 

§ Iranın yedinci şeker fab
rikası geçen hafta Horasan'ın 

Meşhed şc:hrinde başvekil ta
rafından açılmıştı. Bu hafta da 
sekizinci şeker fabrikası Azer
baycanın Meyandüab şehrinde 
sanayi nazırı tarafından aç,l· 
mışhr. Nazır iradettiği nutukta 
ezcümle şöyle demiştir: " Ira
nın yılda yüzbin ton şekere 
ihtiyacı vardır. Bununla sekiz 
fabrika açmış oluyoruz. Hozes· 
lan'da açacağımız dokuzuncu 
büyük fabrika ile bu ihtiyaç 
lamamile dahilden temin edi-
lecektir. " 

/tarı ~allinşalu 

DENiZ FENERi 
Iran körfezinde Bender· 

buşir limanında muazzam bir 
deniz feneri yapılmaktadır. 

KADIN HAREKETLERi 
Iranın birçok şehirlerinde ka· 

dın kulüpleri açılmıştır. Bu ku
lüpler kadıohk alen:inde Şahin
.şahın himmetile yapılan büyük 
inkılabın inkişafına çalışmakta
dırlar. Kadın birliklerinin sos
yal uyanıklıkta büyük hizmet· 
leri görülmektedir. 

Turgutıu kaza kongresi 
Turgutlu 25 (Hususi)- Par· 

timizin ilçe kongresi il parti 
başkanı ilbay doktor Lütfi 
Kırdarın başkanhğı altında ka
labalık bir dinleyici partili hu
ıuriyle yapılmıştır. 

il parti başkanı Lütfi Kır· 
darın İrşad ve ikaz mahiyetin
de çok veciz bir söyleviyle 
kongre açılmış, ilçemizi ilgilen· 
diren birçok önemli işler konu· 
şu 1duktan sonra memleketçe 
tanınmış ve sevilmiş arkadaş

ların parti örğütünde ödevlen-

dirilmek suretiyle yeniden bir 
ilçe kurulu seçilmiştir. 

Yeni teşekkül eden heyet 
aralaıında ba11ka müdürü Nuri, 
parti başkanlığına eczacı Kemal 
Üstüner sekreterliğe, doktor 
Seyfi Poyraz da Halkevi baş" 
kanlığına seçilerek işe baş!a-

mışlardır. Üyeler de şarbay 
Cevdet Öktem, Osman Sümer, 
Hakkı Ôzkan, Hüseyin Tekeli 
olmak suretiyle seçilmiştir. 

Yeni heyetin vazifesinde başa· 
rılar diler, parti ve memlekete 
faydalı işler görmelerini dileriı. 
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TUrk prensesi Asena, n utantan bir al 3yla Çeo 
imparatorunun yurduna gldlyor<=u 

Semi - Han, büyük hakikate 
o zaman İnanmış ve bir vehim 
uğruna, bütün bir hayatı nasıl 
zehirlediğini anlamıştı. 

Genç akıncı kumandanı Rüs· 
tem beyi yalnız bırakarak ora
dan uzaklaştı. Çalışmıya, akın
cılarla birlikte talime: çıkmıya 
arzusu yoktu. Şımdi ne yapa
cak, kendis iui nasıl avutacaktı. 
Rüstem beyi ciddi bir arzu ile 
sevdiğini sanıyordu. Ona karş ı 
duyduğu alaka daha ziyade 
takdir noktasında toplanıyor, 

böyle olduğu halde kahraman 
bir silah arkadaşını kaybet-

mekten müteve!Jid iç sılnntısı 
kendisini rahatsız ediyordu. 

işle bu sna'arda Mohan - Han, 
etrafını ve etrafında cereyan 
eden hadis~leri rröremiyecek 
kad<ır mcşgu~dü. Mohan Han 
genç ve güzel kızı Asenayı 

Çeo imparatoru Kaotsu'ya ver
meği ta ~ar:ıyordu. Çe:> impa
ratoru, Türkler!e devamlı b·r 
dostluk elde ~lmek için mut
laka kendi sarayına Türk ha
nedanından bir kızın girmesine 
ehemmiyet veriyor, bu yüzden 
akıncıların talim ve terbiyesiyle 
yakından alakadar olamıvordu. 

Mısır'nn müdafaası görüşüldü 
karşı Mısırı lngiltere herhangi bir istiliya 

müdafaa etmek teahhüdünü Üzerine aldı 
Londra 25 ( A.A ) - Avam 

kamarası dün akşam lngiliz -

Mısır muahedesini tasdik et
miştir. 

Muhtelif partiler mümessiHe
ri bu muahede esaslarını ta
mamiyle muvafık bulduklarını 

söylemişlerdir. 

Dış işleri balıanlığı müste
şarı Lord Orenborne bu mua

hedenin Süveyş kanalını bü
tün devletlerin gemilerine açık 

bulundurmak maksadına matuf 
olduğunu söylemiştir. 

Londra, 25 (A.A) - Bugiin 

saylavJar meclisinde söz alan 

Lord Eden, lngilterenin Mısırı 
herhangi bir istilaya karşı mü-

dafaa etmek teahhüdünü üze· 

riııe aldığını söylemiştir. 

Süveyş kanalının tamamiyeti 

lngiltere ve Mısır için hayati 

bir meseledir. lngiliz kuvvetleri 
daha seldz sene müddetle ls-

kenderiyede kalacaktır. lngiliz Kahire ıizeıirıdP. Jmriliz hava filo/an 

hava kuvvvetleri Mısır üz'!· gili~ vAe ~ısır orduları arasmda J 1899 mu~hedesi .. Sudanda da ı bayrakları Khartumda berabeı 
rinde uçmaga mezundurlar. in- samımı bır temas mevcuttur. muteberdır. lngılız ve Mısır asılır. ,,. 
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Dün esassız bazı şayialar çıktı 
Almanyanın 

- Başta1a/ı J inci sahifede -
Japonya arasında sözde ko· 
münizme karşı müşterek mü
cadele için müzakereler cereyan 
ettiğini ve lnS?iliz umumi efka
rının bunu pek fena karşıla· 

dığını bildiriyordu. Bugün bu 
muahede artık bjr emrivakidir. 

imza merasimi Berlinde ol
muştur. Japonya namına mua• 
he deye Japonyanın Berlin sefiri, 
Almanya namına da Almanya· 
nın Londra sefiri von Ribben· 
trop imza atmışlardır. Muahe-
denin " tebliğ edilen ,, metni 
şudur : 

"Alman Reicb hüküm eti ile 
Japon imparatorluk hükümeti 
Komintern ismiyle gösterilen 
beynelmilel lrnmünist merkezi
nin takip t-ttiği asıl gayenin, 
her vasıtaya müracaat ederek 
mevcut devletleri şiddet sar
fiyle mf\bvetmekten ibaret ol
duğunu anhyarak, bu merkezin 
devletlerin dahili işlerine mü
dahalede serbest bırakıldığl 
takdirde devletierin dahili sü-
kunet ve harici su!b ve refa
hının mahvo!acağına kani ola· 
rak, müdafaalarını elbirliğiyle 
temin etmt!k arzusiyle şu ka
rarlara vasıl o'.muşlardır: 

ANLAŞMA METNi 
1 - Yüksek akid taraflar 

ı,omünist beynelmilel faaliyeti 
liakkmda mütekabilen birbirine 

Herşey tamam o'.muştu! Çeo 
imparatoru, Mohan hanın gös
terdiği hüsnü niyete bir mu· 
kabele olmak üzere heryıl Türk 
bakanlığına yüzbin top ipek 
göndermeği taahhüt etmişti. 

imparator, öte taraftan da As
yanın en güzel kızı o!an Türk 
prensesini mutantan bir şekilde 
a:arak Çine getirmek üzere 
Çin prensi (Tsc~unu) Türk ha· 
kanlığına büyük elçi olarak 
göndermişti. 

işle bu sırada idi ki Türk 
hakanhğının hükümran olduğu 
topraklarda miHb'ş bir afet 
o!dt:. T !'kyo'ların yurdunda çı
kan şiddetli fırtına tam 
on gün devam eucrek herşeyi 
yer!e yd{san etti. 

Bu hayıra aJt: met c!eğildi. ı 
Bur.unla beraber Türk prense
sini lrnrşılamak ve yo!da isti
rahatini t emin eylemek üzere 
yola kervanlar çıkarılmıştı.Ker· 
vanlar prensesi alınca, o gün 
Tok yolar yurdundaki bütürı kız-
lar yollara dökiilerek senlikler 

Sovyetlerle hertürlü alakayı kestiğı söylendi 
haber ve malumat vermek ve 
mümkün olan müdafaa tedbir
leri hakkında görüşüp anlaş· 

mak hususunda mutabık kal· 
mışlardır. 

2 - Dahili sulh ve sükune
tinin tehdide maruz olduğunu 
hissedecekleri devletleri müş
tereken bundan haberdar ede· 
rek liıımgelen tedbirleri al
mağa veya kendileriyle iş be-
raberliğine davet edeceklerdir. 

3 - Bu anlaşmanın Alman· 
ca ve Japonca iki metni ayni 
derecede muteber olup bu 
vesika imzası tarihinden itiba-
ren mer'iyet mevkiine girer. 
Anlaşmamn müddeti beş se
nedir. Fakat iki yüksek akid 
taraf bu müddetin hitamından 
evvel anlaşmanın temdidi için 
görüşmeği kararlaştırmışlardır. 

Mukaveleye merbut bir pro
tokol komünizme karşı müş· 
terek hareketin pratik olarak 
nasıl yapılabileceğini göster
mektedir. 

EGER TEHLÜKE YOKSA 
Ingiliz ve Fransız mehafiJin

de şu nokta bilhassa kaydedi-
liyor ki: Almanya ve Japonya 
kendi hudutları dahilinde ko-
münist tehlükesi olmadığını 
şimdiye kadar yüz!erce defa 
iJan etmişlerdi. Bu da göste
rir ki imza ettikleri an!aşma-

nın hakiki hedefi, hudutlar ha-

yaptılar. Akıncılar; dünyada 
ilk defa o1arak at yarışları yap
tılar. Bu · yarış~arda kazanan 
atların birincilerine Türk l ı a• 
kanı tarafından hediyeler ve· 
rildi. 

Artık Tokyo tarihi, Türk 
hakan'ığının şevket ve azameti 
hakkında altın cümleler yazı
yor, Mohan ban orta Asyanın 
nazirsiz bir hakimi oluyordu. 
işte bu sıralarda Türk akıncı
larını garba teveccüh etmiş 
olarak görüyoruz. Moban han 
garpta idaresi altında geçirdiği t 

on kadar lrnbi enin başına am-
lcası istemi h;{nı başbuğ yapa· 
rak yoluna devam ediyordu. 

istemi han, yeğeninin teklif 
ettiği vazifen:n başına geçer
ken behemehal maiyetine genç 
bir akıncı kumandanının veril
mesini şart koşmuştu. Semi 
ban bundan haberdar olunca 
birsabnh istemi hanı ziyaretle 
kendisinin ~eçi:mesini rica et
mişti. istemi han hayret için· 
de kalmıştı. Türk Hakaol1ğı· 

ricinde bir harekettir. Yani 
ideolojik bir haçlı seferi hazır
lamaktır ki bunun tehlükeleri 
sulha bağlı bütün hükümetler 
tarafından gösterilmiş ve böyle 
bir hareket red ve takbih 
edilmiştir. Bilhassa lngiltere 
tarafından .•• 

INGILIZLER 
MEMNUN DEGIL 

lngiliz umumi efkarı hadiseyi 
çok gayri müsait bir şekilde 
karşılamıştır. Bu Alman • Ja
pon anlaşmasının Londra 
sefiri von Ribbentrop tarafından 
imza edilmiş olması bilhassa 
teessüfe değer bir hal olarak 
kaydediliyor. Zira Almanyanın 
Londra sefiri şimdiye kadar 
Avrupada fikirleri yahşbrmağa 
taraftar imiş gibi davranmıştır. 
Diğer taraftan Von Ribbentro
pun bu müzakerelerin deva
mından lngiliz hükümetini ha-
berdar etmek nezaketine lü
zum görmemiş olması hayret ve 
teessür uyandırmıştır. Böylece 
müzakereler el altından idare 
edilmiş ve neticelendirilmiştir. 

lngiliz mahafilinin tahminine 
göre, itilafın giz i tutulan mad
delerile istihdaf edilen asıl 
gaye Almanyanın yardımiyJe 
Japon ordusunun teçhiz edil
mesi ve mevcut techizatının 
modern bir şekle sokulmasıdır. 

RUSYAYI MUHASARAYA 
MATUF BiR HAREKET 

Amerika gibi lngiltere de bu 

nın en büyük ve cesur kuman· 
danı böy!e bir arzuya neden 
kapılıyordu? Onun Türk Ha· 
kanına daha çok lazım olduğu 
ve bütün bir akıncı ordusunun 
yalnız onun emrile hareket 
ettiğini biliyordu. Semi - Hana 
şu cevabı verdi: 

- Kızım Seıı.i .• Ben artık 
yaşımı başımı almış bulunuyo· 
rum. Maksadım idareme bıra

kılan kabileleri itaat altına al
mak ve icabında yardımcı bir 
akıncı ordusu meydana getir
mektir. Yani bizdeki i~, daha 
ziyade bir tekaütlük gibi bir 
şeydir. 

Sen genç3İ11 kızım.. Serhat
lerde daima silah kullanmak, 
at sürmek ve zafer zevki tat
mak istersin. Öte taraftan 
Mohan - Han'ın seni yanından 
ayırmak istiyeceğine kail deği
lim. Mohan-Han, sensiz hiçbir 
iş gört-miyecek vaziyete gele-
bilir. Daha bir nokta var .. Ben 
bunu hakana açamam. 

- Nede.o? 

anlaşmayı doğrudan doğruya 
Rusyayı muhasaraya matuf 
bir teşebbüs gibi görmelc" 
tedir. Almanya, Sibiryadll 
bir Japon müdahalesi teb" 
didiy]e, Avrupada Rusya~• 
karşı siyasetini serbestçe yu"' 
rütmek istiyecektir. Bu muabe" 
denin şümulü ve mahiyeti bak" 
kında beynelmilel efkar bİÇ 
hayale kapılmamakta ve itilaf 
hiçbir sempati hissi uyandır'" 
mamaktadır. 

Alman mühendisi Siklingİll i 
mahkumiyetinden hasıl ola11 

gerginliğe gelince, idam hüklJJii 
hakkında henüz yeni bir habet 
gelmemiştir. Londradan gönd~i 
rilen telgraflar, Almanya sefır 
von Ribbentropun idam halinde 
Almanyanm Sovyet Rusya ile 
münasebatını keseceğini Edene 
resmen bildirdiği haberini tele" 
zip etmektedirler. Diğer taraf' 
tan Moskovadan bildirildiğioe 
göre bu mesele ile alakadar 
olarak lngiltere Moskovad• 
hiçbir tazyıkta bulunmamıştıri 

Londradan alınan yarı reslO~ 
malumata göre de, Başvek 
Baldvin ile son mülakatuıd• 
Von Ribbentrop logiltereyi de 
komünist aleyhtarı birliğiııe 
sürüklemeğe çalışmlş ise de 
lngiliz başvekili bu mabiyet:·f 
teşebbüslere tamamile muba 1 

olduğunu bildirmiştir. 

- Kıskandığıma zahip ol ut• 
- Şu halde ben açarım. 

• • • 
Semi· Han, istemi Haıı10 

yanından ayrılınca atına atlı" 
yarak doğru Hakanın otağıo• 
gitti. Kapıda bekliyen akınc•Y' 
Güncer kızı çağırmasını eıJJ' 
retti. Bu sırada Mohan • tfıO 
içeride idi. Semi . - Hanı ger 
rünce otağından dışarıya çıktı 
ve Semi - Han'ın bileğindtll 
tutarak içeri aldı; 

S~- Nasılsın Semi - Han .• 

ni biraz telaşlı görüyoruaı. 

- Telaş değil, kumandanırıJ· 
Ben arbk çok yoru!dum lW 
işi başaramıyacaRımdan ürkil' 
yorum. 

Mohan hanın sert baloşhır• 
bir saniye içinde kayalaşınıştl• 
Yerinden kalkarak Semi - f-1~" 
nın yanma yaklaştı. 1'" 

- Ne dedin. Bir dalwa te 
rarla .• 

- Rünıedi-
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26 YENi A'SIR 

•• zum, pa 
tedricen 

sısam fiatleri 
selniek edir. 

Diğer mahsullerimiz normal fiatlerle satılmaktadır. 
lzmir ticaret ve zahire bor

sası tarafından neşredilmekte 
olan gündelik satış listelerine 
göre son haf tayı teşkil eden 
17-241111936 tarihleri içinde 
borsada yapılan muamelelerin 
yekünu şöyle icmal edilmiştir. 

Haf talık fi at 
Cins~ mikdarı ç.u. en az en çok 
Buğday 2797 " 5,00 6,75 
Arpa 528 " 3,6875 3,875 
Bakla 191 ,, 4,75 4,75 
Akdarı 114 " 3,75 4,00 
Nohut 26 " 5,625 5,625 
Susam 40 °15,00 15,00 
Mısırdan 154 " 4,20 4,25 
Yulaf 35 " 4,00 4,00 
Fasulye 535 " 8,00 8,50 
Böğrülce 136 " 7,25 7,50 
Kabuklu 14547kilo14,00 16,50 
ceviz 
Pamuk 1313 balya 45,50 
Yapağı 1845 kilo 48,00 

50,00 
58,00 

palamut1073kental 255 
Zeytin 170000 kilo 33,50 

480,00 
35,50 

yağı 

Siyah üzüm 32 çu. 11 13,00 
incir 124 " 7,75 14,00 
Ç.üzüm 7646 " 8,50 22,00 

Buğday 
Son hafta içinde borsada 

satıldığı yukarıda işaretlediği-
miz 2797 çu~al buğdayın nevi 
üıerinden sahş muameleleri 
şu şekilde cereyan etmiştir: 
Nevi Mık darı Fiati 

çuval 
Uşak yu. 1330 

,, sert 1087 
.. katı~ 12.0 
" ekstra 260 

Yekun 2797 

azami · asgari 
5 125 5 25 
5 6 625 
f, 3~ 5 375 
6 75 6 75 

Piyasada oldukça mal bu
lunduğu gibi hergün yeni mev
rudat da vaki olmakta bulun
duğundan ve ayni zamanda 
değirmenciler elinde ' de bir 
kısım stoklar bulunduğundan 

buğday piyasasında bu ha:ta 
nisbeten bir durgunluk görül· 
müş ise de fiatler geçen haf
taki seviyesinden birşey kay-
betmemiş gibidir. Alakadarla
rın söylediğine göre bugünkü 
buğday piyasa va%İyeti gerek 
satıcı ve gerek alıcılar için ol
dukça müsait görüldüğünden 
fiatlnin gerilemesi ihtimali çok 
zayıftır. 

Arpa 
Son hnfta içinde borsada 

kilosu 3,6875-... ,875 kuruş ara
sında satildığını yukarıda kay
dettiğimiz 528 çuval arpa Uşak 
malıdır. 

Arpa piyasası mevsim başm
danberi hemen hemen ayni 
seviyede cereyan etmekte ve 
piyasada kuvvetli inkişaflar 

görülememektedir. ihracatçıla
rın arasıra piyasada görünüp 
ufak tefek mübayaatta bulun
maları piyasa üzerinde 5ni te· 
sirler yapmakta ve satıcılarda 

ümitler uyandırmakta ise de 
kat'i neticeler alınamamaktadır, 

Pamuk 
Son hafta içinde borsaca 

neşredilmiş olan gündelik satış 
bü'ten'eri muhteviyatına göre 
haftalık pamuk muame!.dtı nevi, 
mıkdar ve fiat itibariyle aşa" 
ğıdaki şekilde icmal eclilebilir: 
Nevi Balye Fiat 

asgari azami 
Prese alca1a 6 50 50 

" l·ci hazır 960 45,50 47 
" " vadeli 350 46,75 47 

Yekün 1316 
Bundan bir hafta evvel ise 

borsada yine bu fiatler üzerin
den oldukça muamele olmuş 
ve geçen senenin bu haftasın
da 41 - 42,5 kuruştan 193 
balye prese birinci hazır, 
41.5 - 43 kurustan 455 halye 

prese birinci vadeli, 40 - 41 
kuruştan 96 balye prese ikinci 
hazır ve 41,5 kuruştan 76 ha
rar kaba pamuk muamelesi 
olmuştu. 

Pamuk piyasası son hafta 
içinde tam bir istikrar göster
memiştir. Fiatler mütemadiyen 
dalgalı ve tereffüe nıüsteid 
görülmüştür. 

24-11-936 tarihinde 48 ku
ruş üzerinden bazı muamele-
ler yapılmışbr. Ayın yirmi be
şinde 48 kuruştan satışlar vu
kubulduğu duyulmuştur. 

Piyasanın son hafta içinde 
gösterdiği ılhratsızhk gerek 
alıcı ve gerek satıcılarda te
reddütle harel<et lüzumunu 
tevlid etmiş ve bu müna!lle-
betle kuvvetli işler olmamıştır. 

Vaziyetin önümüzdeki hafta 
içinde ta0 azzuh eyliyeceği kuv· 
velle ümid edilmektedir. 

Palamut 
Son hafta içinde borsada 

yapı lmış olan palamut satışları 
şöyledir: 

Nev'i 
Tırnak 

Kaba 
Yekün 

kentali 
832 
241 

1073 

Fiatı 
assrari azami 
430 480 
255 367,50 

Palamut piyasası şimdilik 
müstakar bir va7İiYet g:öster· 
mektedir. Gerçi mab~u lden bir 
kısmının tabii sebepler karşı
ınnda kalitesinden bir mikdar 
kaybettiği söylenmekte ise dP. 
fiatlerde fevkalade değişiklikler 
olmamıştır.. -

4 ŞirrldUtk-· •piyas ~ağlam ve 
muameleler norm'al bir raddede 
devam ve cereyan etmektedir. 

Zeytinyağı 
Son hafta içinde borsa bül

tenlerinde tesadüf ettiğimiz 

zeytinyağı satışlarını aynen 
aşağıya derced;yoruz: 

Mikdan F! atı 
Nev'i lulo asgari azami 
Sıra malı 
hazır 20,000 35,00 35,00 
Sıra malı 

vadeli 120,000 34,50 35,50 
Sabunluk 
ha~ır 30 000 33,50 33,50 
Y ekfın 170,000 

Bundan bir hafta evvel ise 
Numara 2-11-936 5.11.;36 

fıatleri fiatleri 

borsada zeytinyağı üzerine 
muamele olmamıştı. Geçen 
senenin bu haftasında ise ha
zır sıralar 24 - 25 vadeliler ise 
25 - 26,5 kuruş arasında mua
mele görmüştü. 

Geçen haftaki neşriyatımızı 
nazarı itibara alan borsa ida

resi zeytinyağı satışlarının bor
sada yapılması etrafında has· 

sasiyetle hareket etmiş ve bu 
suretle son hafta içinde yuka· 

rıda S?"Öriildüğü üzere kuvvetli 
işler yapılmıştır. 

Ancak işleıin durgun gitmek
te olması ve ihracat için lrnv

vetli iş'er olmaması ve piyasa
da ha!en Turan yağ fabrilrn
smdan başka alıcı bulunma
mac:;ı hasebile fiatlerde il~rle· 
me istidadı görülememektedir. 

ihracat için işler olduğu tak
dirde fiat tereffüü beklenebilir. 

incir 
Son hafta içinde borsada yu

karıda gösterildi~i üzere muh
telif nevilerden 124 çuval sa
tılmıştır. incir mevsimi geçmiş 
bulunduğundan, kuvvetli stok

lar da kalmadığından mevc.ut
larm yıl~aşı siparişleri gelince 
~atıla-::ağı muhakkak sayıl· 

makh:dır. 

C. Üzüm , 
./:) 

Son haf la içinde çekirdek
siz üzüm piyasasında geçen'll 

haftaya niSbetle oldukÇa hara· 
ret ve faaliyet görülmüştt~r.Ay 
sonuna doğru gidilmekte \"C pir 
kısım taahhütlerin bugü~i..!rde 
tahmini meşrut .bulunmnkta 
olması dolt'.yısile üzüm p:yasa· 

. sındn hareket görülmüş ve iş
ler normal bir surette devam 
etmiştir. Haftanın satış yekunu 
8646 çuvaldır. 

Fiatlerde geçen haftaya nis
betle bıraz lereffü kaydedil
mişti r. 

lkinciteşrin ayı içinde ~züm 
fiatlcrinde görülen temevvüç
Jeri rakkamlara istinaden aşa- · 
ğıda gösteriyoruz : 

12-11-936 20-11-936 
fiatleri fiatleri 

asgari azami aı;gari azami a sgari az .. mi asgari azami 

7 12.50 13 12 125 11.75 12.25 12 75 13.25 
8 13.50 14 13 135 12.75 135 13.50 13.75 

9 15.50 16 5 15 . 16 14.5 15.25 14.50 15.50 
10 17.50 18 17 17.5 17 ıs· 17. 18 
11 19.50 205 19 5 20 5 
12 21.50 22 5 21 22 
Şu rakkamların tedkikinden 

de anlaşı acağı üzere son ay 
başından itibaren ay ortalarına 
kadar işl~rde hasıi o!an dur
gunluk hasebile fiatler tedrici 
ve yukarıda gösteriteo tarih· 
)erde düşkünlükler hasıl olmuş 
ise de son haf ta içinde fiat
Jerde yeniden tereffü hasıl ol· 
muştur. Son bir hafta içindeki 
tereffü mikdarı 0,75:1,25 kuruş 
arasında hesaplhnmaktadır. 

Satış keyfiyetinin gösterdiği 
vaziyet ise geçen iki haftaya 
nisbet!e çok iyi te!akki edil
mekte ve stoklara nisbetJe 
normal olarak kabul edilmek
tedir. 

450 bin çuval olarak kabul 
edılmiş olan 1936 çekirdeksiz 
üzüm rekoltesinden son tarihe 
kad&r borsa ve haricinde sa· 
tılmış olan mikdarm tenziı:n
den sonra balen satıcılar elin
de 60 • 70 bin çuval kadar mal 
kalmış olduğu tahmin edilmek· 
tedir. 

Satışların bu~ünkü şeklinde 

19 5 21 20 21 
22 23 22 23 • 

devamı takdirind~ 
yeni sene başlarında kamilen 
e!den çıkarılacağı ümidi vardır: 

j 

Umumi vaziyet noktasından 
üzüm piyasas' bugün için nor
mal olmakla beraber Noel 
yortuları siparişlerinin piyasada 
yeni bir inkişaf ve terakki 
uyandıracağı kanaati kuvvet
lidir. 

Sair eşya piyasaları: 
Son hafta içinde fasulya, 

nohut, ve börülce piyasalarında 
hararet görülmüştür. Fiatler 
müsait telakki edilmektedir. 

Zehair piyasaları da o!dukça 
müsait bir şekilde devam et
miştir. Sısam piyasası hergün 
biraz daha yükselmekte olup 
piyasada mal azdır. 

Kuru meyva fiatleri de mü
sait bir safhada devam et
mekte iscde busene mahsul 
azlığı hasebiyle işler inkişaf 
etmemektedir. 
Başkaca yazılmağa değer bir 

şeyler görülememiştir. 
Abdi Sokullu 

K A 
r.LZE!Z22'..:ZZZZZZZZZ:z ~ "77;." }; 

'Yazwı,;__Eczacı l<emal Aktaş 

YAZA alebe ve 
-78- ka veI-ıane 

Esrarlı gece 
Luvr sarayına yakın olan so

kaklarda büyük küçük hersınıf 
halk tabakaları gürültülü nü
mayişler yapmakta devam edi· 
yorlardı. Zabıta kuvvetleri ko
pacak kanlı faciayı önlemek 
için asma köprüleri kaldırmak ve 
münakalatı durdurmayı bile 
düşünmüştü. Fakat hava bir
denbire kararmış, bulutlar etrafı 
kaplamış, fırtma ile kar!şık şid
detli bir yağmur bütün Paris
literi evlerine kapanmıya mec
bur kılmıştı. Bakanız mevcudları 
2-3 bin kişi tahmin edilen kana 
susamış insanlar her şeye rağ
men "Yaşasın katoHk mezhebi,, 
diye bağırmakta, gürültü yap
makta devam ediyorlardı. Luvr 
saraymda toplu bulunan Hük
nolar bu sesleri işidiyor, fakat 
tehditlere ehemmiyet vermi
yorlardı. Fransa kralının misa
firi olduklarını diişünerek hı

ristiyanlığm en büyük kralı 
olan bir şahsın kendi'erini tah· 
kir etlirmiye fırsat vermiyece
ğini tahmin eyliyorlardı. Bu
nunla beraber herhangi bir 
tecavüze maruz kalırlarsa ken
ôilerile birlikte kralı da koru
mak kararını almışlardı. 

Hül..noların büyük bir ekse
riyeti halkı bu şekilde galeya
na getirenin Dük de Giz oldu
ğunu biliyorlardı. Eğer Dük 
bir delilik eseri yapar, galeya
na getirdiği halkı dokuzuncu 
Şarl'a hücum ettirmek ciir'etini 
de gösterirse, krala da ~ö,R-üs 

vereceklerdi. Çünkü, Şarl'ın 
barış ısever bir adam olduğunu 
ve aksine olarak Giz'in harpla 
protcstanhğı mahvetmek iste
diğini takdir ediyorlardı. Krala 
immçlarından Luvr sarayının 

dışında kopan fırtınalara kulak 
asmayorlardı. 

Ahali Katerinin gnrip bir 
gülümsemesini müteakip bir 
gürültü daha kopardı. Katerin 
oğlu Şarl'ı balkona götürerek 
dedi ki. 

- Şevketlim, sizi alkışhyan 
tebaanıza biraz görününüz. 

Kralı gören halk fer yadı 
basta: 

- Yaşasın kumandan ... Ya
şasın Giz... Kahrolsun Hülmo
lar ... 
• I<aterin kralın kulağına fı· 
sıldadı: 

- işitiyor musunuz şevket
lim. Artık işe başlamak zamanı 
geldi. Eğer, Gize fırsat verrr;ek 

· istemiyorsanız, siz ondan önce 
harekete geçiniz. 

Kral mijthiş bir sur-ette bu 
harekete kızmış, gözlerinin 
önünde kanlı bir sahne panJ

· odamışh. Geri çekiJerek salona 
doğru giderken birbirlerile ko
nuşan ve dük Dalba karşı açı
lacak seferden bahseden Han· 
ri dü Giz ile Amiral KoJini 
gözüne ilişti. 

Dokuzuncu Şarl bunlara deli 
gibi baktı. Ve çılgın bir kah
kaha koyuverdi. Bu korkunç, 
gülüş üzerinde bir ölüm sar
sıntısı yaptı. 

Katerin Domidiçi ağır, ağtr 
bütün eğlence salonlarını dola
şıyor herkes onun önünde saygı 
ile eğiliyor. Korkudan doğan 
bir stssizlik etrafı kaplamış 
bulunuyordu. 

Nedimeleriyle bazı şeyler ko
nuşarak; ve bt:lki de onlara 
talimat vererek dairesine dört 
kızla birlikte çekildi. Alis dö 
Lüks de yanında bulunuyordu. 
Muhteşem salonundan diğer 
hususi odasına geçerken yanına 
yalnız Alisi aldı. Başbaşa kal
dıkları odada koltuğa korula· 
rak kıza dedi ki : 

- Kızım; bugün Luvr sara-

yandan çıkmıyacaksmız. Daha 
doğrusu beni yalnız bırakmıya· 
cnksımz. 

- iyi ama 1 Madam ... 
- Evet ne söylemek istedi-

ğini biliyorum. Bu gece saat 
sekizde kont dö Mariyakı 
bekliyeceksiniz değil mi? 

Alis şaşkın, şaşkın kra-
liçeye baktı. Katerin ise omuz
larını silkerelc sözüne devam 
etti. 

- Mt>rak etmeyiniz. Hepsini 
biliyorum. Madam ki artık bir
birimizden temelli ayrılmak 
üıereyiz; sizinle açıkça konu
şacağım. Bunları bana haber 
veren Loradır. Kendisine çok 
saygı ve inan gösterdiniz. Bu 
Lora cadısı hergün ne yapmış 
ve ne söylemiş iseniz, hepsini 
bana yetiştirmiştir. 

Alis; gelecekte dostlarınızı 
ve sır saklayacak arkadaşları
nızl · seçmek için daha tedbirli 
hareket ediniz. Bu cadı karı 
ne alçak bir mah'üktur. Tasav
vur edemezsiniz. Yarından tezi 
yok onu yanınızdan uzaklaştı
rmız. Ne ise biz sözümüze ge
lelim. Sizin bu gece sekizde 
Mariyak ile görüşeceğinizi bi
liyorum. O size şimdiye kadar 
saklamakta çok güçlük çektiği 
bir sırrı söyleyecektir. Bu sırrı 
da ondan evvel ben size söy-

. leyeceğim. Kont sizi gece 
yarısında Senjermana götüre 
cektir. Niçin götürecektir bili
yor mısın? 

- Hayır madam! 
- Ben sizi çok anlayışlı sa-

nıyordum yavrum. Öyle ise bi-
1iniz ki kont ile evlenmeniz için 
herşey hazırlanmıştır. 

Kraliçe o kadar yakınlıkla 
ve iyi niyetle bunları söyliyor• 
muş gilli bir tavur takınmıştı 
ki; bu sözlerin arka:S:nda gizli 
bir maksadın saklı bulunduğunu 
anlamak çok zordu. Düşünülür· 
se kraliçe yalan söylemek için 
ne mecburiyeti vardı. 

Hizmetine mukabil AHs'i 
evlendirmek için daha evvel 
söz vermemiş mi idi? işte bu 
mütalaa ile hafiye kız biraz 
kızardı, sarardı. Fakat kalbinde 
sevinç duydu. Gözleri yaşardı 
ve sordu: 

- Mndam ! ya mektup? 
- Mektup mu?.. ha ! evet.. 

ne olmş? 
- Onu bana bu gece ve

receklerdi. 
- Pani Garola o mektubu 

bana verecek idi demek isti· 
yorsuouz değil mi? Çünkü ben 
mektubu ona vermiştim. O da 
sizi afediyor. Güzel.. Siz saat 
11 de Margiyi görünüz gece 
yarısı kont de Mariyak gelir. 
Ben kendisine haber veririm. 

Talebenin kahvehanelere git
mesi yasak edildi. Çok isabetli 
bir yasak doğrusu .• Talebe ile 

kahvehane yanyana bulunma· 
ması icabeden iki başka başka 
varlıktır. Kahvehanelerde ekse
riya bir iş icabı oturanlarla, 
boş vaktini öldürmek istiyenler 
ekseriyeti teşkil ederler. Tale
benin yapılacak işi dersi olduğu 
gibi, öldürülecek boş vakti de 
yoktur. Bizim talebelik zamanımız 

Abdü hamit devrine rastlamıştı. 
O zaman talebeye herşey ya· 
saktı. En başta tiyatro yasak, 
sinema yasaktı. Yasak edilen 
şey insanlara tatlı gelir. 
Biz de ne yapar ne ya
par Şebzadebaşında Manakya
nm,T evfik Hasanm tiyatrosuna 
gizli gizli giderdik. Bizi tiyat
roya alakadar eden şey yasağm 
mevcudiyeti idi. Bugünün tale
beleri de ayni ruhu taşıyorlar. 
Yasak o!an şeyin tatlı gelme
sini duyuyorlar. Şu fark ile ki 
yasak edilen kahvehaneler 
meydandadır. Yasak edildiği 

için tatlı gelecek yerler değil

dir. Sigara dumanı, tavla ça
tırdısı, nargile gurultusu ... Hepsi 
bu kadar... Bunun sevilecek 
neresi var ... Sonra Cumhuriye
tin temiz genci kendisine yasak 
edilen herhangi bir şeyin ma
hiyetini düşünecek kabiliyette
dir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
llavacıbk ve Spor 

ilk kadın hava şehidi Eribe 
için Başbakan ismet lnönünün 
yazdıklau bir yazıdan hususi 

bir kıymet alan (179) numaralı 
Havacılık ve Spor'u bütün 
okur'nrımızn tavsiye =:!deriz. Bu 
-sayıdaki yazıların başlıcaları 
şunlardır : 

ismet lnönü - Server z·ya 
Gürevin, Eribe - Behçet Ke· 

mal Çağlar, ilk hava şehidi 

Türk kııı - Abidin Daver, 
Eribe - Eluem Talu, Gökleri
mizin çocuklarına selam, gene
ral Aydeman ve arkadaşları -
S.Z. Gürevin. 

e~ 

Dr. Mi tat Baran 
Operatör 

Muayenehanesini Gazi Bul
varında Basmahane istasyo· 
nuna. giderken Yeni Asır 

matbaasına varmadım Sağlık 

sokak başındaki yeni biLaya 
nakletmiştir. Hastalarmı ber
gün 11 den 17 y~ kadar 
kabul eder. 

Telefon: .ao7o 
3-26 (2~66) 

. 
oyçe Oriyantbank 
Dl~ESJ>NEI~ BANK ŞUHI:.SI • 

IZMiB 
~I EH l~ E~ I : HEHLI ~ 

Aimanyada Jia Şubesı Me11cuttur 
tiı•ı maytı v~ ıhtıyat akçctıı 

165,000,000 HAyhı«ınnrk 
TıirkıyNlo ~nbelerı: l~'l'A~Bl'L \"O IZl\111\ 

M11o1ırlla ~uhPlorı: l\AHlH.E ve 181<E~1'JllHl'E 
Her tiirlii hnnkn mun11ıoliltnı ıh' ve kalıul eder 
c AL!\1,\1' \"' A))A to11•\nlrnt, ıkıtıneı, tnlıt1ıl ve 

t>hvPrı l'f'ısnflA BJ.OJSTJı:H~li\HI\ ı:Alılır • 

ımire içiı 

( ı )-lı 
1 

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

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

Talipler ~artuameyi Çırpı köyde Kooperatifden Bayındırda 
Ziraat Bankasından öğrenebilirler. Mektupla istenildiği takdırde 
adreslerine gönderilir. Muval\kat teminat beher kaime için 202,5 
liradır. 

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

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



tianlle a 

ilan 
Müddeiumumi otomobilleri 

için açık eksiltme suretiyle 255 
teneke dökme benzin satın alı· 
nacaktır. Beher tenekesinin 
Muhammen fiatı 391 kuruştur. 

isteklilerin yüzde yedi buçuk 
vey parasiyle birlikte 11/12/936 
cuma günü saat onbeşte Müd· 
deiumumilikteki komisyonu 
mahsusa müracaatları. 

26 - 29 - 25 ( 2250 ) 1344 

İzmir Ticaret l\ıahkemesin
den : 

Anamurda Ali namırıa yazılı 
olan ve sureti mübrez 30-9-936 
tarih ve 296 çuval buğday ha
mulesini natık Konya vapuru
nun 18 numaralı seferine ait 
742 numaralı konişmentcnun 

ziyaa uğradığından iptali o ko
nişmentonun hamili olduğunu 

iddia eden Antalyada Camii
cedit mahallesinde Ali Sesli 
tarafından arzuhal ile istenil
miş ve konişmento muhteviya
tının kimseye teslim edilmemesi 
keyfiyeti Devlet demiryolları 

işletme idaresi lzmir acenteli
ğine bildirilmiş olmasına bina
en sözü geçen konişmentonuıı 
ilan tarihinden itibaren kırk 

beş ~ün içinde muhakemeye 
ibrazı ve ibraz edilmeciiği tak
dirde mahkemece iptaiine ka
rar veriJeceği tjcaret kanunu
nun 638 nci maddesi hükmüne 
tevfikan ilan olunur. 

26~27~28 1327 (2255) 
g:a; h?*rwr= a·~ 

lzmir Belediyesinden: 
lzmir lmarat ve İnşaatı umu

miye Türk Anonim şirketinin 

Belediyemize Tanzifat ve Ten

virat resminden toplanmış borç· 
)arının tahsilini temin ıçın 

haczen satılmasına karar ve
rilen hmirde Müşir F evzipaşa 

Bulvarındaki 34 sayılı adanın 
46 ila 51 numaralı arsalarına 

bundan evvel talip zuhur etme
diğinden Müzayedenin daha 

on gün uzatılması lrnrarlaştırıl
mıştır. lstekJiJerin tarihi ilan-

dan itibartn 10 gün zarfında 

ve en geç 4 - 12 - 936 Cumar-

tesi günü saat bire kadar pey 
sürmek üzere bedeli sabıkının 

% 7 buçuğu nisbetindeki te-
minat akçaJarile Belediye va
ridat kalemine müracaatlar•. 

1346 (2256) 

lzmir Asliye mahkemesi Bi
rinci hukuk dairesinden : 

lzmir hazinei maliye tarafın
dan Bucada aşağı mahallede 

9 Eylül Türkoğlu sokağmda 
kain 37/35 sayılı han(!de otu
ran Mustafa Hakkı aleyhine 

açılan ecri misil davasından 
dolayı 11 · 11 - 936 Çarşamba 
günü saat 1 O raddelerinde ic
rası mukarrer tah~ikat ve mu
hakemesi için namına çıkarılan 
davetiye varakasının rr.übaşir 
tarafından verilen meşruhata 
nazaran mezkur No.lu evde 
bu namda bir kimsenin ilrn
met etmemekte olduğu beya
n iyle iade kıiınmış olduğundan 
ikametgahının meçhul kaldığı 
anlaşı'an müddeaa!eyh Mustafa 
Hakkı hakkında ilanen tebli
gat icrasına l<arar verilerek 
olbapta!<i muhakemenin 9-12-
936 Çarşamba günü saat 10 
raddelerinde bırakılması tensib 
ve tebliğ olunacak evrakın bir 
nüzhası da mab~eme d ;vanha
nesine talik kılındığından yev
mi meıkfirda mahkemeye gel
mediği veya tarafından bir 
vekil gcndermediğ i hkdirdc 
hakkında gıyap kararı çıkarı· 

1acagı lüzumuna mütedair da
vetname tebliğ makamına kaim 
olmak üzere keyf.yet hukuk 
usul muhakemeleri lrnnununun 
141 ve 142 inci maddeleri mu
cibince ilan <>lunur. 

1342 (2254) 

't ENı ASIR 

GÜNÜN 24 SAATiNDE HASTA.1 

Baş ağrılarına karşı 

G iPiN 
kaşe!erini kullanımz ! 

Gripin : Bütün ağrı, sızı ve 
sancıları keser. 

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

Gripin : Nezle, grip ve ro-
matizmaya karşı 

çok müessirdir. 
6 RiPiN kaşe!erinin 10 tc::nelik yem 

Türkiye 

Böbrek, kar·aciğer r alıatsızlıkları
na, hazınısızhğa karşı en iyi ve 

şifah maden suyudur 

y~Ei .. el·-te llir iki 
Baı,,da • 

!ÇilllZ 
TELEF0.'1 : 2067 

~~~;:if.i.ti;:)ı:.t'.i'ı1~~. -~""'~~~ .. '.3;1 . ..: El.t+: ... ._..__....._......,._, 

.··--··· mukabilinde bGyOk bır tGb PER: 
LOOENT dı~ macunu alabılirsınlz~ 

PERLODENT fenni bır tarzda hazırt~n
mış, iyi, idareli va çok hoş lezzete mc?ılih 
olub, oeiesl serinletir ve dişleri ma-
kemm cl surette temizler. - -

-o-
.#~ ve cti~ı • PlllL.OPl!NT·t ~-ii\~a.GC. lw. 
~ ot!an.. ,fı.t.~Uli! ~ ~' 

.,.. . 

TURAN Fabrikaları mamu!atıdır. Aynı zamanda Turan 

tuvalet sabunlarını, traş sabunu ve kremi ile güzellik krem

lerini kuUanınız. Her yerde satılmaktadır. Yalnız toptan sa

tış!ar için Izmirde Gazi Bulvarında 25 numarada umum acen· 
telik Nef'i Akyazılı ve J. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

Posta Kut. 224 l"elefon 3465 

ti!& Teşrinisani •.,e 

En lüks ve sağlam mobilyelcri HARAÇÇI KARDAŞLARda 
bulabilirsiniz. 1937 modelleri ile evlerinizi, yazıhaneleriniz· 

ayrıca kolaylıklar gösterilir. 6 taksitt süsleyiniz. Memurlara 
mobil ye verilir. 

İzmir Dördüncü icra Memur
luğundan : 

lzmir bazinei maljyesine 1420 
lira 14 kuruş vermeğe borçlu 
muhtelis lzmir maliye tahsil
darlarından elyevm cezaevinde 
mevkuf Mustafadan meblağı 
mezkurun temini istifası ıçın 

mumaileyhin hacizli olup uh
desinde kayıtlı bu1unan ve ta
punun 5-8-931 T. 28 numaralı 
10 sahife 322 ciltli ve hududu 
şarkan ve cenuben bağ yolu 
ve garben tarikiam şimalen 

kısmen bacı Ahmet oğlu Mus
tafa kızı Emine tarlası ve em
vaJi metrôke bağı ile mahdut 
Altındağ köyü Azmak namı 

diğeri Çardakiçi mevkiinde 
kain ve derununda bir kuyu 
ve 8 sak zeytin eşcarı ve on 
iki adet incir ağacı bulunan ve 
altı dönüm mikdarında ikiyüz 
lira muhammen kıymetli bağın 
tarihi ilandan itibaren 30 gün 
müddetle açık arttırmaya çıka· 
rı!mıştır. Talip olanların kıy· 

meti muhammenenin yüzde ye· 
dibuçuk nisbetinde pey akçesi 
veya milli bankanın teminat 
mektubu vermeleri ve arttırma 
tarihine tesadüf eden 30-12-
936 çarşamba günii saat 11 de 
icra dairesinde icra o!unacak
tır. Müşteriye ait bu hususun 
daireye talik olunan açık art
tırma şartnamesi 1-12-936 ta
rihinden itibaren okuyabilirler. 
HakJarı tapu siciJi ile sabit o!· 
mıyan ipotekli alacaklar ile 
diğer alacakh'arın irtifak hak 

sahiplerinin bu haklarının ve 
bu hususta faiz ve masarife 
dair ol~n iddia!arının evrakı 
müsbitelerile yirmi gi.in içinde 
icra dairesine bildirmeleri aks1 
halde hakları tapu sicili ile 
sabit ofmadıhça salış bedelinin 
pay!aşmasmdan hariç kalacak
ları ve tayin edilen zamanda 
arttırma bede{i gayrimenkulün 
yüzde yetmişbeşini bulmadığı 
takdirde çok arttıranın taah-
hüdü baki kalmak üzere art
tırmanın 15 gün daha temdit 
edilmek suretile 15-1 ·937 tari
hine tesadüf eden cuma günü 
saat onbirde yapılacaktır. · Bu 
gayrimenkule takdir edilen 
kıymetin yüzde yetmişbeşini 
yine bulmazsa 2280 numaralı 

kanun ahkamına levfikan satış 
geri bırakılır. Satış peşin para 
iledir. Tapu harcıı.ım belediye 
ve yüzde ikibuçuk dellaliyenin 
müşteriye ait oldufru daha fazla 
ma1ümat almak istiyenlerin iz· 
mir dördüncü icra memurluğu
nun 934-9432 sayılı dosyası ile 
icra deJlalma müracaat etme· 
leri liizumu ilan olunur. 
... .. 1340 (2253). 

Saç Eksiri 
Saçların dökülmesine ve kepeklenmesine mani olur. Komoje 

saçların köklerini kuvve:tlendirir ve besler. Komojen saçları 

gıdasıdır. Tabii renklerini bozmaz, latif bir rayihası vardı 

Komojen Kanzuk saç eksiri maruf eczanelerle ıtriyat mağazala 
rında bulunur. 

1626 FOC 1611 FOC 
Daimoo marka bu fenerler iki yüzelJi metre mesafeyi 

gösterir, ayarlıdır. Şuleyi dağıtır ve toplar. Yıldırım Daimon 
marka yassı p!lle yanan bu fenerlerin siyah ve renklileri 
vardır. 1936 senesi icadı o'an bu fenerler çok beğenilmiş 
ve takdir edilmiştir, herkese tavsiye ederiz.Umum depoları: 
lzmirde Su!uhan civarı No.28-9 Hüsnü Öz Ödemişli .• 

lstanbulda Tahtakalede Jak Delcalo ve Şsı. 
~QE~ ~m 

Izmir Cumhuriyet Müddeiumuıni· 
liğinden: 

Adliye dairesi için açık eksiltme suretile 48 ton Semiko 

l<ömürü sahn ahnacağından beher tonunun Muhammen fiyati 2 

liradır. isteklilerin % 7,5 pey parasile birlikte 11-12-936 Cum 

günü saat 15 de MüddeiumumiJikteki komisyonu mahsusay 

müracaatları. • · 26-29-2-5 1343 (2251) 



:I!& Teşrinisani ıeaa 

Fratelli Sperco 
Vapur Acentası 
KOY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
HERMES vapuru 24-11 .. 936 

ginft gelip yükünü boşaltbk
tan sonra Borgas, V arna ve 
Köıtence için yük tahmil edip 
arni gün hareket edecektir. 

UL YSSES vapuru 30-11·936 
gllnü beklenmekte olup 5· 12-
936 gününe kadar Rotterdam 
Amsterdam ve Hamburg liman-
ları için yük alacaktır. 
SVENSKA ORIENT Lines 
NORDLAND motörfi 22-11-

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

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

SAVONMAA motörü 28-11-
936 günü limanımıza gelerek 
3-12·936 gününe kadar Anvers 
ve Finlandiya için yük ala• 
caktır. 

ZEGLUGA POLSKA 
Kumpanyası 

SARMACJA vapuru 7-12-
. 936 günü beklenmekte olup 

12-12-936 gününe kadar An
vel'S ve Gdyoia için mal yük-

< 
liyecektir. '! 

Servici Maritim Rumen ~ 

Kumpanyası 

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

Daha Fazla tafsilat için ikinci 
kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRA TELLi 
SP.ERCO vapur acentahğma 

mÜl"acaat ediJmesi rica olunur. 
Navlunlardaki ve hareket ta
rihlerindeki değişikliklerden 
acenta mesuliyet kabul etmez. 

Telefon: 2004-2005-2663 

Sinir hekimi 
oq.KTOR. ~ 

ABDULKADIR~ 
TAŞTAN ~ 

MERKEZ hastanesi ~. 
asabiye mütahassısı J 

Hergün ikiden sonra hasta- ~ 

~ larını kabule başlamıştır. 
Muayenehane: ikinci Beyler 

sokağı, şerbetçinin karşısın· ~ 
N da No 81 Telefon: 3315 N 
N 2-26 (2196) .~ 

CT'LZY..zTd:?JtZZfrv.. ~TLZZZl'2Z.ı~ ________ , 
Diş hekimi 

A. Naci 
Hortaçsu 

Muayenehanesini Birinci 
Beyler sokağı 36 numaraya 
nakletmiştir. Hastalarmı müs· 
takil olarak kabul ve tedavi 
eder. 

N V. 
W. F. H. Van Der 

Zee & Co. 
DEUTCHE LEVANTE LINIE 

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

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

AKKA vapuru 11 ikinci teş· 
rinde bekleniJmekte ve 15 
ikinci teşrine kadar Rotterdam 
Hamburg ve Bremen limanla
rına yük alacaktır. 
~ GALILEA vapuru 20 son 
teşrinde bekleniyor. Hamburg 
ve Anversten yük çıkaracaktır. 

ISERLOHN vapuru 23 ikinci 
teşrinde beklenilmekte ve 28 
ikinci teşrine kadar Rotterdaın 
Hamburg ve Bremen limanla
rına yük afacaktrr. 

•Bna• 
American Export Liues 

EXHIBITOR vapuru 14 son 
teşrinde bekleniyor. Nevyork 
için yük a'acaktır. 

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

EXELLO vapuru 5 ilk ka
ımnda bek'eniyor. Nevyork için 
yük alacakbr. 

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

EXAMELIA vapuru 26 ilk 
teşr.nde bekleniyor. Nevyork 
için yük alacaktır. 
~ 

Pire Aktarması Seri Seferler 
EXCAMBION transatlantik 

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

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

... CSJ ... 

Den Norske Middelhavslinje 
SARDINIA mQtörü 16 son 

teşrinde bekleniyor. Dieppe ve 
Norveç limanlanna yük ala· 
caktır. 
~ 

Armement H.SchuJdt-Hamburg 
MARITZA vapuru 20 son 

teşrinde bekleniyor. Rotterdam 
Ham!,urg ve Bremen limaoları 
için yük alacaktır. . .... -
S. A. Roya1e Hongroise de Na
vigation Danuuienne- Maritime 

Budapest 
BUDAPEŞTE motörü 29 son 

teşrinde limanımıza gelerek 
Daoub (Tuna) limanları için 
yük alacakhr. -·®• .. 
Jobnston Varren Line Ltd 

Liverpool 
JESMORE vapuru 15 son 

teşrinde bekleniyor. Anvers ve 
Liverpooi limanlarından yük 
yük boşaltıp Burgaz, Varna, 
Köstence, Sulina, G alatz ve 
Braila limanları için yük ala
caktır. 

•eııuır• 
Service Maritime Roumain 

Bükreş 
DUROSTOR vapuru 25 2 ci 

teşrinde bekleniyor. Köstence, 
Sulina,GaJatz ve Galatz aktar· 
ması olarak Belgrat, Novisad, 
Budapeşte, Bratislava, Vıyana 
ve Llnz için yük alacakhr. 

Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında hiç bir taahhüde gi
rişilmez. 

N. V. W. F. Haori Van Der 
Telefon 2946 Zee & Co. 

8-26 (2101) Birinci Kordon Telefon No. 

1 ::::::::::::::~======'~2:00;7~-~2;00~8~------=------
D. D. Y otları 1. lşlerme ko-

misyonundan: 
Haydarpaşada dalga kıranın takviyesi için lüzumu o'an ve 

Dil iskelesi civannda 54+600 kilometrede bulunan taşların oca
ğından lağımla çıkanlarak kaldırmak suretile M3 8500 blok ve 
blokların ibzan esnasında basıl olacak taşlardan M3 4000 ba0 

Jashn ihzar ve bat kenarmda idarece gösterilecek yere nakli ve 
•agonlara kolaylıkla tahmil edilebilecek tarzda ve ölçülmesi ka
bil hendesi şekiUerde idare memurunun vereceği talimat daire .. 
sinde kordon halinde depo edilmesi ve vagon'ara tahmil ve tes-
limi 22335 lira tahmin bedeli üzerinden 14 .. 12 .. 36 pazartesi 
giinü saat 15 de Haydarpaşada gar binası dahilindeki 1 inci iş· 
letme komisyonu tarafmdan kapah zarfla eksiltmeye konmuş_tur. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1675 1/2 lirahk muvakkat temmat 
vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesaikle ve ayrıca ehliyet ve· 
sikalarını muhtevi teklif mektuplannı eksiltme günü saat 14 de 
kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait şartname ve gene! şartname ile mukavele projesi 
Haydarpaşada idare veznesinden 56 kuruş bedel mukabilinde 

YENi ASIR 

~SPİRİN 
1 \ 

' 2 ve 20 komprimelik ambalajlarda -

bulunur. 

Ambalaj ve komprimelerin -.. ~. 

Üzerinde halisliğin timsali ' 

olan EB markasına arayınız. 

Olivier Ve Şii. , 
LIMİTET 

Vapur Acentası 
İRiNCİ KORDON REES 

BiNASI TEL. 2443 
LUerman Lines Ltd. 

THURSO vapuru 20 ikinci 
teşrinde Londra, Hull ve An· 
versten yük çıkaracak ve ayni 

zamanda Liverpol ve G!asgov 
için yük alacaktır. 

POLO vapuru 3 birinci ka
nunda Londra, Hull ve An· 

versten geJip yük çıkaracak 
ve ayni zamanda Londra ve 
Hull için yük alacaktır. 

DRAGO vapuru 10 birinci 
kanunda Liverpool ve Svanse

adan gefip yük çıkaracaktır. 
GENERAL STIM 

PHILOMEL vapuru 18 ikinci 
teşrinde gelip Londra için yük 
alacaktır. 

NOT : Vürut tarihleri, va· 
purlarm isimleri ve navlun üc· 
retJerinin değitikJiklerinden me 
suliyct kabul edilmez. 

Sahlfe s 

Paris fakültesinden diplomalı 

Diş tabipleri 

Muzaffer Eroğul 
Kemal Çetindağ 
Hastaf annı her gün sabah 

saat dokuzdan başlıyarak 

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

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

kadar mem1eket hastanesinde 

Doktor 

Kemal Şa~ir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı , 

Muayenehane: ikinci Bey· 
ler sokağı 65. TeL 3956 

Evi: Köprü t'apur iskelesi 
Berat apartımanı No. 6 

Ev, Telefon No. 2545 ......................... 

Eczacı Kemal Kamil 
AKTAŞIN 

Bahar çiçeği 
KOLONYASI 

Merkezi Keİneralb caddesi Beyler 
sokağı köşesi 

f,üyük Hilal 
Eczanesi 

lzmirden götürülecek en şık en 
ince ve en makbul hediyeniz 

Eczacı Kemal Kamilin 

Bahar çiçeği I 
·········································· kolonyası Cığerier için hava ne ise dış-

ler için de RADYOLIN odur. olacaktır. lzmirde Hilal ecza nesı 
Hasta ciğerler kadar sağlam j kokuculuk üzerine ciddi yürüyen 
ciğerlere de hava lazım oldu- bir müessese olmuş, kolrncuJuk 
ğu gibi, bakımsız dişler kadar j alemini şaşırtmış bufunmaktadu . 
temiz \?e beyaz dişlere de : Hilileczanesini, eczacı Kemal 

a JOllD 
RADYOLİN laı1md1r. Ha.va ~t Kamili işind~k~ ciddiyeti, kolon· 
kam, RADYOLİN ağzı temız· • yalarını l:ımırhlere so~u~uz. 
ler. Havasız kalan en sağlam 1 Yakın ve benzer ısımlere 
vücu. ~ nasıl zehirlenirse, RAD· ! aldanmamanız için 
YOL N He fnçataomJyan te- • • ] .. • d K I 

kullanınız ! 
miz ve beyaz dişler de öylece şışe er uzerın e ema 

sararmağa ve çürümeğe Kamil adını görmelisiniz. 
mahkumdurlar. 

···········································-
Krep Jorjet, Nergis Nuvar 
Revdor Ferit, Leylak Blan 

4 ayrı ayrı koku bankası 
ve S. Ferit eczacı baiının son 
yaptığı şaheserler. 

Sabit, latif hakiki çiçek ko· 
kuları. 

Benzeri yapılamaz. 

Um. Depo 

S. Ferit 
• 

1 
ECZANESi 

Hükümet sırası 

Manisa Bağcılar Bankası 
kabe heyeti tarafından: 

mura-

Manisa Bağcı'ar Bankası hissedarlannın 9-11-936 tarihine 
rastlayan Pazartesi günü fevkalade olarak genel toplantısı lzmirde 
münteşir Anadolu ve Y. Asır gazetelerinin 10 • 10 - 936 tarihli 
nushalariyle ilan edilmiş ve hissedarlara da ayrı ayrı davetname
ler gönderilmiş otdu~u hald~ o gün toplanan bissedarlarlD temsil 
ettikleri sermaye ticaret kanununun 386 ncı maddesi mu· 
cibince dörtte üçünü teşkil edememiş o?masma binaen işbu top
Janh 10-12-936 tarihine rastlayan Perşembe gününe bırakıfmışbr. 
Bütün hissedarların o gün saat 10 da Manisada Borsa civarmda 
hazırlanan dairei mahsusaya gelmeleri ilan olunur. 

RUZNAMEI MÜZAKERAT 
l - Murakabe heyeti raporunun okunması 
2 - Banka nizamnamesinin bankalar kanununa uymayan mad· 

delerinin tadili ve 71 inci maddenin ilgası 
3 - Heyeti idare intihabı 

Murakıp Murakıp 

Bu sene ihlamur 
azd1r kışlık ihtiya
cınızı şimdiden te
min ediniz. SALEB 
ADAÇA YI, PA .. 
PATY A'nm yenisi 
geldi. 

ARTI kumaş bo
yalanm, firmamızı 

taşıyan çeşitlerimizi 
Karşıyakada ( Bin
bir Çeşit ) magaza
sında da bulabilir· 
siniz. 

Karpit, çivit. a!· 
kol, çiçek, saç, sa
bun, tahta boyalan, 
traş bıçakları, dit 
macunları, krem, 
podra V.s. 

Telefon 3882 
. . ·~-. . ·~_-,t. ~ :' - .1: •• ~~· '-:. .......... ; : .. !;~'.: -~ .• ~ · .. -4: ~ 
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SIHHAT BALIK Y AGI i 

Norveçya baJıkyağlarımn en halisidir. Şerbet gibi : 
içilir. iki defa süzülmüştür. 

• Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞDURAK 

Büyük Salebçioğlu hanı karşısında 
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Sahife 10 YENi ASIR 

lngiliz filosu ispanya 
-~~~~~~~~~~--~---~ .. sularında dolaşıyor 

Asiler taarruza azırlanıyorlar 
Kışın şiddeti Frankonun ordusunu hareket edemiye· 
cek bir vaziyete düşürdü. Dün vaziyet değişmedi .. 

Roma 25 ( Ô.R ) - Haber 
alındığına göre ispanya sula
rındaki lngiliz ticaret vapurla
rına karşı asilerin hiçbir taz
y;kte bu'unmamalarına nezaret 
için birçok lngiliz harp gemi
leri ispanya su!arına hareket 
etmişlerdir. 

Paris, 25 (Ö.R) - General 
Franco hükümetinin Almanya 
ve Italya tarafından tasdiki 
üzerine Madrid hükümeti Al
many:: ve İtalya sefaret bina
larının tahliye ettirilmesine ka
rar vermiştir. Bu iki devlet;n 
diplomatik mümessilleri esasen 
ispanyadan hareket etmiş ol
dukları için sefarethane bina
larında birer kapıcı ile bazı 

lspanyol ve ecnebi mülteciler
den başka kimse kalmamıştı. 
ispanya hükümeti kararını kor
diplomatik dövayeni olan Şili 
sefirine bildirmiş ve binalar 
hemen tahliye ettirilmiştir. 

Paris, 25 (Ö.R)- Malagadan 
bildirildiğine göre dün öğleden 
sonra millici tayyareler şehri 
bombardıman etmişlerdir. Cum-
huriyetçilerin hava bataryaları 
tayyareleri hedeflerine yaklaş
maktan menettikleri için bom
baların ekserisi dereye düşmüş
lerdir. Koyda bulunan bir In
giliz kruvazörünün yanıbaşında 
bir bomba patlamıştır. 

Cum/uııiyetçi askeıler müdafaa mevkinde 
Asi ordudan Mad!ld yolunda vutuşanlar 

ANDALUZYADA CUN!HU- MiLLiCiLER TAARRUZA 
RIYETÇILER HÜCUM HAZIRLANIYORLARMIŞ 

EDiYORLAR Roma, 25 ( Ö.R ) - Sala-
Paris 25 (Ô.R) - Salaman- mangue'den bildiriliyor: 

gue'de asilerin umumi karargahı Madrid cephesinde milliciler 
tarafından neşredilen bir teb- geniş taarruza hazırlanıyorlar. 
!iğe göre onuncu fırka cephe- Barselon yakında bombarılı-

sinde hükümetçilerin mütekabil man edilecektir. Millicilerin harp 
bir taarruzu reddedilmiştir. gemileri Barselona silah nak-
Aragon cephesinde faaliyet !etmekte olan biı Norveç va-
yoktur. Fakat Esküryal mınta- purunda ve hükümetçilere mü-
kasında ve Andaluzyada cum- himmat taşımakta olan bir Yu-
huriyetçilerin karşılıklı hücum- nan vapurunda araştırmalar 
!arı defedilmiştir. yavmışlardır. 

SERV ANTEZ'İ KiM 
TORPILLEMIŞ? 

Roma, 25 ( Ö.R ) - Hükü
metçilerin bazı harp gemileri 
asiler tarafına geçmektedir. 
Son zamanlarrla bir tahtelba
hir Algeziras' da asilere iltihak 
etmiştir. " Miguel Cervantes " 
kruvazörünü bu tahtelbahir'in 
torpillediği zannediliyor. Ajans 
Reuter muhabiri de bu haberi 
nakletmiştir. 

ASiLERiN SON TEBLIGİ 
Salamangue 25 ( Ô.R ) -

Asilerin öğleyin neşredilen res
mi tebliğleri: 6 ncı fırka cep
hesinde düşman Santander 
mıntakasında bir hücuma te
şebbüs etmişse de ağır zayiat
la püskürtülmüştür. Aragon 
cephesinde birşey yoktur. Es
küryal cephesinde yeni bir hü
cuma kalkışan düşman püskür
tülmüş ve takib edilerek ileri 
mevzilerinden çıkarılmıştır. Bu
raları işl(al edilmiştir. Hükü
metçiler 16 ölü, bir esir ve 
130 silah bırakmışlardır. 

Dün ve bugünkü muharebeler 
neticesinde gömülen düşman 

ölüleri mikdarı 80 den fazladır. 
Bu mıntaka kumandanı da bun• 
!arın arasındadır. Andaluzya 
cephesinde düşman bazı faali• 
yet göstermişse de tardedilmiş, 
bir havan topu, bir mitralyöz, 
birkaç sandık mühimmat bı
rakmıştır. Bu cephedeki kıtaa• 
tın erzakı da muharebe yerin
de kalmıştır. Bir onbaşı, bir 
havan topuyla ve birçok asker
ler silahlariyle millicilerin hat
larına geçmişlerdir. 

FRANSADAN BARSELONA 
GÖNÜLLÜLER 
GiDiYORMUŞ 

Roma, 25 (Ö.R) - Pariste 
çıkan kralcı "Action Française,, 
gazetesine göre Perpignan şeh
rinde Marksist gönüllüler bir 
geçit resmi yapmışlar, sonra 
alelade trenlerle Barselona ha• 
reket etmişlerdir. Bu gazete 
diğer kafilelerin de yola çıka· 
caklarını yazıyor. Yine bu ga
zetenin yazdıklarına bakılırsa 

Pariste şimal garında birçok 
sandık mühimmat musadere 
edilmiştir. Bu sandıkların üze· 
rinde kıymetsiz eşantiyon eti
keti vardı. Belçikadan gelmekte 
olan bu mühimmat, kralcı bir 
gümrük memurunun dikkati 
sayesinde meydana çıkarılmış! .• 
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Roma • 
yıne şenliktedir Baltık'tan Karadeniz' e 

Romada Amiral Horti şerefine büyük Rumen H. nazırının V arşovayı ziya-
hir askeri geçid resnıi yapıldı. reti büyük ehemmiyeti haizdir 

Macaristan hesabına 
Roma, 25 (Ö.R) - Bu sabah 

Romada Macar krallık naibi 
amiral Horty şerefine büyük • 
bir askeri geçid resmi yapıl
mıştır. Bu münasebetle yollarda 
Italyan - Macar dostluk teza
hüratı yapılmıştır. Italyan ga
zeteleri mühim siyasi müzake
relerin olacağını tahmin edi
yorlar. Macar başvekili ile 
hariciye nazırının devlet reisin' 
refakati bunu göstermektedir. 

Pariste çıkan " Republik ., 
gazetesi Amiral Horty tarafın
dan Romaya yapılan ziyaretin 
Tuna meselelerinin hallinde ve 
Italyan Macar dostluğunun sık
laştırılmasında büyük tesiri ola
cağını tahmin ediyor. Maca
ristan ancak 8 milyon nüfusu 
o!makla beraber kuvvetli bir 
millettir. Üç milyondan fazla 
Macnr da kııvvetli akalliyetler 
halinde yaşamaktadırlar. Ami
ral Horty'nin ecnebi memle
ket!ere ş imdiye kadar gitme
mişken ilk ziyare ini Romaya 
yapması manidar telakki edi
liyor. 

Alman gazeteleri Macar clev
let reisinin Roma seyahatinin 
ehemmiyet ve manasını beliı t
mekte ve Milano nutkunda Du
ce'nin Macaristanın silahlanma ..... 

sürprizler 

Romadarı 

Zeitung 

• 
mı hazır) anıyor? 

Ciano'nun Budapeşte 
r 

Polonya ve Romanya ittifakı Rusya ve Almanyanın çarpış· 
malarına mani olmak suretiyle sulha hizmet etmekt~dir 
Varşova, 25 (Ö.R) - Ro· 

manya hariciye nazırı Anto
nesco bugün Krakoriye gelmiş 
ve Mareşal Pilsüdeskinin ha
tırasını Ee'amlamıştır. Nazır 

buradan Varşovaya hareket 
edecektir. 

Leh gazete'eri bu ziyareti 
hararetle selamlamakta b:rle
şiktirler. Yarı Resmi "Polska 
Gazeta" Lehistan ve Roman
yanın şarki Avrupada su:hu 
korumak için haiz oldukları 
rol üzerinde ısrar etmektedir. 
Baltık denizinden Karadeni
ze kadar iki devletin teşkil 
ettikleri blokun Avrupadaki 
büyük rakipler (Rusya ve 
Almanya) arasında çarpış
mağa mani olduğu hakkındaki 
bu mülahaza bütün ~azetelerin 
tefsirlerinde göze çarpmakta-
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
dir. ispanyada general Franco 
hükümetinin Berlin ve Roma 
tarafından tastiki de miizakere 
mevzuu olacaktır. 

Londra, 25 (Ö.R) - Bir In
giliz gazetesi amiral Hortinin 
Roma ziyaretinde Mac&ristanın 
geniş mikyasta silahlanması için 
kararlar alınacağını, askeri ve 
siyasi mahiyette mübim hazır
lıkla a ılaca • ı 

Polonya ffariciye nazırı Bcck 

dır. Hariciye nazırı Bek 'in 
Londra seyahatiyle Leh siyase
tinin kazandığı muvaffakıyet
ten sonra, garbi Avrup;;daki 

mütlefıklerini teminat altına 
alan Lebistanın şarki Avrupa
da kuvvetlerin bir araya top
lanması için en kat'i ve kuru
cu bir amil olduğuna Romen 
hariciye nazırının seyahati de 
bir delil olarak gösterilmekte
dir. Resmi " Kurrier Polski 

" azetesi unla ı azı or: 

1 
"Bütün Leh umumi efkarı An· 

tonescoyu samimiyetle selamlar 
ve bu ziyareti, Lehistanın ihyasıo· 
danberi Leh harici siyasetinio 
en müh;m unsurlardan biri o'a• 
gelmiş olan Romen - Leh itti· 
fakının hayatiyetine güzel bit 
delil telakki eder.,, 

Antonesco'nun ziyaretine bii• 
yük bir siyasi ehemmiyet ve• 
rilmektedir. Umumiyetle Le· 
histan - Romanya ittifakı, Le• 
histan - Fransa ittifakı ile be· 
raber Lehistanın zaruret iJca• 
sile ve müttefiklerini koruınak 
için takibetıiği siyasetin ana 
hattı telakki edilmektedir. 

Antonesco'nu:ı refakatinde 
Romen hariciye nezaretıniP 
yüksek memurları vardır. 

Varşova mülakatı 
Varşova, 25 (Ö.R)- Roınan• 

ya hariciye nazırı AntoneskO 
bu gece Varşovaya varacaktır· 
Romen haric:ye nazırile Leh 
siyasetinin başları arasında 
mühim müzakereler olacaktır. 
Lehistanın Ingiltere ve Fransll 
ile yeniden teyid ettiği muka• 
renetin ferdasında yapılan bil 
ziyaretten Avrupa siyaseti içi;° 
hissedilebilecek ve meınnunı• 

'ı yet verecek neticeler çıkacaj 
tahmin edil ektedir. 


