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Zeytin .. -. 
Ankarada 
bir kongre 
toplandı 
Zeytlnllklerlmlzl lslah 
için tedbirler ahnacaktu· 

Evvelki gün Ankarada mem· 
leketimizin zeytincilik vaziye
tini konuşmak için ilk defa ola
rak bir zeytin kongresi yapıl
mışlar. Bu kongreye zeytin mm• 
takaJarından mütahassısJar ça· 
ğmlm,şbr. 

Ziraat vekili bu hususta 
. 

VJ• 

)ayete şu telgrafı göndermiştir: 
Zeytinliklerin imar ve ıslahı 

için daha geniş mikyasta ve 
büyük hızla tedbirler düşünmek 
ve kararlar almak üzere zey· 
tin mülahassıslarını ayın 25 in
de Merkezde toplıyacağım, bu 
hususta zatıalilerinin c\e yüksek 
fikir ve maliimatınızdan istifa
de etmek isterim. Mütalaaları
nazın o zamana kadar bildiril· 
mesini saygılarımla dilerim. 

Ziraat Vekili 
MUHLiS ERKMEN 

Vali Fazlı Güleç bu işe layık 
olduğu ehemmiyeti atfederek 
kongrede alınması lazımgefen 
tedbirler hakkında mühim bir 
rapor hazırlıyarak gön ermiştir. 

Ziraat müdürlüğü de kendini 
alakadar eden noktalar hak· 
kında bir rapor hazırlıyarak 
kongreye göndermiştir. Bu ra
por da hulasaten şunları muh
tevidir: 

1 - Birinci müstahkem mev· 
kilerdeki delicelerin aşılatıl
ması ve buradaki ağaçlarm 
müdafaayı milliyeye temlik 
edilmesi, aşılama, yetiştirme 

masrafının nereden verHmesi
nin uygun olacağının halledil
mesi. 

2 - Evkaf, hususi mubase• 
be ve Emlaki miJliyedeki zp,y
tiolerin resmi idareden alınıp 

bakıcı halka verilmesi. 
3 - Türkiyedeki delicelerin 

aşılanıp yetiştirilmesi için Ve
kaletin beş yıllık zeytin sefer
berliği programı yap:p hemen 
işe başlanması. 

4 - Çalıştırılacak aşıcıların 
ücretlerini peşin vermeyip aşı
nın yarı parasının aşı tuttuktan 
sonra verilmesi, aşıyı tuttura· 
ınıyan ustaların bir kayde bağ
lanması. 

5 - Köy sınırları içinde aşı· 
lanan ağaçların muhafazasın· 
dan kır bekçilerinin ihtiyar 

heyetlerin"n, alakadar memur
ların ve hatta kaymakamlann 
ınesul tutulması. Zeytin aşıla
ına vesilesile umumi zirai asa
yişe de önem verilmesi. 

6 - Zeytin mıntakalarından 
keçi neslinin çıkarılması, aşı
lanmış deliceler arasında sığır· 
ların do!aştmlmamnsı, zeytin 
tnıntakalarına göçebe kondu
rulmaması. 

7 - Deiiccler arasıncla bu
lunan diğer yabancı ağaçların 
da aşılanıp yetiştirilmesi. , 

8 - Yamaçlarda çalı ve pır
hallar arasında bulunan deJi
ceJer aşılanacak deye etrafın
daki çalı ve fundalıklar açıl· 
dığında yamaçlann taş ve top· 

- Sonu 2 nd aay/ada -
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Cenaze bu2ün Edirneden . Istanbula gelecek ve askeri tören 
ile Şehitlikte ebedi uykusuna tevdi olunacaktır 

General Şükrü Naili Edirnede ölmek isterim demişti. Büyük asker emeline kavuştu 
, Istanbul 26 (Hususi)- General Şükril Naili- daşlariyle göriitürken: 

nin Edirne vilayet konağında ölümü etrafında - Arbk ihtiyarladık. Seyahat güç oluyor. 
" orduda, halk arasında teessür umumidir. Kah- Buna rağmen sev~ili Edirnenin bayramına işti· 

raman ordumuzun şan ve şerefle dolu olan mü- rakten kendimi menedemedim, demişti. 
cadelelerinde büyük hizmetleri görülen cesur, Müteveffanın cenazesi yarın saat onda lstan-

, fedakar ve bilgili askerin hayatından her sah fe, bula gelecek, büyük askeri merasimle şehitliğe 
~ unutulmaz hizmetlerle doludur. Şükrü Nailinin gömülecektir. 
§ son sözü : General Şükrü Naili 1292 senesinde Sela· 
N - Arkadaşlar fenalaşıyorum, olmuştur. nikte doğmuştu. 1317 de erkanıharp yüzbaşısı 

Edirnenin büyük kurtuluş gününü kutlamak olmuştu. MiJli mücadelenin başından sonuna 
için Ankaradnn, Istanbuldan, memleketin her kadar bulunmuş, Sakarya barbına girmiş, Bur-
tarafıodan gelen heyetler derin bir sevinç ara- sayı istirdat eden orduya kumanda etmiştir. 
sında bu güzel bayramın heyecanına kendilerini General Şükrü Naili burada Yunan generalle-

~1 kaptırdıkları bir sırada bu kısa cümle büyük bir rinden Kladası esir etmişti. lstanbula ill: giren 
l'l endişe uyandırmıştı. General Şükrü Nailiyi se- ordunun da başında bulunmuştur. 
::S ven, çok seven arkadaşları onu birkaç dakika Trakya genel müfettişi General Kazım Dirik 
tj içinde kaybedebilmek ihtimalinden ürkmüş General Şükrü Nailinin bir münasebetle: 

gibiydiler. - Edirnede ölmek isterim, dediğini söyle· 
Filhakika general derhal tedavi altına alınmış miştir. 

ise de kalp yavaş yavaş sönmüs, bu büyük as- Böylece şanlı asker arzusuna kavuşmuş ise de 
~ ker on dakikadan fazla yaşıyamamıştır. Kllftuluş güıııinde ge11cral Şükrü Nailinitı ölümü ile kaışılaşmaktan Ankarada ve memleketin bertarafında onu 

General Şükrü Naili ölümünden evvel arkıt.- drıin terssiir daııaıı l!rizel Edırne kaybetmekten mütevellit teessür büyüktür. 
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Karadeniz yine kudurdu 
Dağlar gibi dalgalarla.. çarpışan 
vapurlar büyük tehlüke geçirdiler 

lstanbul, 26 (Hususi) - iki 
gündeaıberi soğuklar şiddetlen
di. Kış adam akıllı hükmünü 
suruyor. Dün şiddetle esen 
rüzgar bir fırtınaya çevrildi. 
Fırtına Karadenizde çok şid· 
detlidir. Birçok vapurlar fır· 
boanın dinmesini bekliyerek 
hareketlerini talik etmişlerdir. 

MARMARADA VAPUR 
KAZALARI 

Marmarada fırtına daha mü· 
layim geçmiş değildir. Her 
iki denizde vapur kazaları ol
muştur. Karahisar vapuru kara· 
denizde şiddetli bir fırtınaya 

· tutularak on saat dağlar gibi 
dalgalarla mücadele ettikten 
sonra Zonguldağa doğru yolu
na devam edebilmiş ve bir 

Madtide ydin Al/uJıon lıaraHklituü tultaier 

1 Yunanistan donanmamızı bekliyor 

Falerde 
istikbal 

muhteşem bir 
yapılacaktır 

Yunanh dostlarımız resmi ve husuet tezahüratın 
iki memleket dostluğunu sembolize edecek 

,ekllde olmasını istiyorlar 
lstanbul, 26 (Hususi) - Ilo

nanmamızın Yunanistanda is· 
tikbaline ait programın çok 
muhteşem olduğu, iki millet 
arasındaki dostluğun kuvvet 
ve ~hemmjyetini tebarüz ettir
mek için bu ziyaret fırsatından 
en geniş surette istifade edi· 
Jeceği haber alınmıştır. Faler· 
de donanmamıza gösterilecek 
samimi ve resmi kabulden baş
ka halk Türk dostluğunu can· 
dan benimsediğini göstermek 
için muazzam tezahürat ya· 

·pacaktır. Eğlenceler, müsame
reler tertip edilecektir. Filomuz 

. cumartesi günü Falerde bulu
nacaktır. Yunan gazeteleri 
Türk-Yunan donanmaları ara· ı 
sındaki kardeşliğin iki mil-
letin hayati menfaatlerini ko· 
rumak hususunda haiz bu-

Toıptfolanmız 

lunduğu kıymeti tebarüz et• 
tiren yazılarında bu dostlu· 
ğun artık perçemleşmiş oldu· 
ğundan kimsenin şüphe ede
miyeceğini kaydediyorlar. 
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Zeytin 
•e• 

Ankarada 
bir l<ongre 
toplandı 

.. ... .· 

Zeytlnllklerlmlzl lslah 
için tedblrler allnacaktır 

- Baştaıa/ı ı inri sahi/ede -
r klara yağmur aularile düzlere 
akmak tehlüke ine karşı ted· 
birler düşünülmesi. 

9 - 1528 numaralı kanun 
merasimli olduğundan bunun 
tadili veya ayrı bir kanun çı
karılması. 

1 O - Köy sının içinde ve4 

ya devlet arazisinde aşılanacak 
ağaçların kimlere ve kaçar 
tane ve nasıl verileceğinin tes· 
biti. 

11 - Sahipli deliceleri sa
hipleri aşılatamadığı takdirde 
hükümetçe aşılatılması ve mas· 
rafının sahibinden alınması ve· 
ya ortak bulunup verilmesi. 

12 - Hisseleri aynlmamış 
verese zeytinliklerin perişan

lıktan kurtarılması. 

13 - Sınkla zeytin silken• 
lere ve zeytin ağaçlarma iyi 
bakmıyanlara müdahale edil· 
mesi ve zeytin hasadının ma• 
hallerince tesbit ettikten sonra 
yaptınlması. 

14 - Köylünün mükemmel 
katığı olan zeytin salamuracı
lığına ehemmiyet verilmesi, hat
ta ihracat için lktısat Vekale
tince zeytin salamuracılığı lrn
rulması. 

15 - Zeytinyağlarının piya
sada ve pazarlarda tağşiş edil
meden satılmasının temini. 

16 - haradeniz mıntaka
sınciaki fidanlıklardan birinde 
de çekirdekten zeytin üretil
meğe başlanması. 

Vapur nakliyatı 
~üTkoHs lz.mir şubesi müdür

lüğü bilumum vapur aceotala· 
rrna birer mektup yaıarak mev· 
cut hatlarında vapur nakliyat 
ve sairesi bakında iuhat iste-
miştir. 
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Tütün rekoltesi 
tamamen satıldı 

ihracat maddelerimizin en 
belli başlılarından biri olan 
ve Ege mıntakasmda 29 bin 
tona yakın olduğu tahmin edi
len tütün rekoltesi hemen ka
milen tılmışhr. Kalan ikinci 
ve üçüncü kalite mallar da 
birinci kalite mallar fiatinden 
sablinaktadır. Bu da bir mil
yon kilo kadar ancak kalmış
tır. Bu yıl bütün Türkiye tütün 
satışından memlekete otuz mil
yon lira girmiştir. 

ı•ııeıı_,. 

1"'ramvaylarda 
Ön kapılar kapanacak 

Son günlerde bavalann bir
denbire soğuduğunu ve grip 
olmak ihtimallerinin çoğaldığını 
naıarı dikkat~ alan belediye 
riyaseti, dün tramvay şirketine 
yaptığı bir tebliğde, bundan 
sonra, kış geçinceye kadar 

. tramvay arabalarmm öo kapı-
larının kapalı bulundurulmasım 
bildirmiştir. ........... 
zmir berberleri 
lstanbul berberleri de diğer 

esn f g ibi pazar günleri latH 
yspmağa başlamışlardır. Şehri-
mizdeki alf.lcadar!ara bu hususta 
henüz teb!igat vukubulmadığı 

iç.in bunun burada tatbikine 
henüz. başlanmamışbr. 

alp sektesi 
Çorak~apıda Evliyazade so

kağından ~eçen Ali karısı eUi 
beş yaşlarında Leyfi birdenbire 
yere düşüp ölmüştür. Yapılan 
muayenesinde ölümün l·alp sek
tesinden ileri geldiği anlaşıl

mıştır. 
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Ankara da 
Düşük para ile ya· 
pılan satışlar mese

lesi görüşüldü 
Heyet iyi intibalarla 
dönmüş bulunuyor 
Düşük para ile yapılan sabş

lar meselesile menşe şabadet
oamesi işinde tesadüf edilen 
zorluklar hakkında alakadar 
makamlara izahat vermek ve 
icabeden tedbirlerin biran evvel 
alınmasına çalışmak maksadile 
bir hafta evvel kuru meyva 
ihracatçılar birliğinden alh ki-
şilik bir heyetin Ankaraya git
tiğini yazmışbk. 

Heyet, Ankarada alAkadarJarla 
temaslarını yapmışlar ve evvelki 
akşam şehrimize dönmüşlerdir. 

Bugün kuru meyva ihracat-
çılar birliği borsada saat 14,30 
da bir toptanlı yapacak ve 
heyet reisi Şerif Remzi, birlik 
azasını, temasların neticesinden 
haberdar edecektir. 

Hususi surette öğrendiğimize 
göre heyet çok eyi intibalarla 
dönmüş, alakadar yüksek ma
kamlardan iş 'erinin yakında 

haJledileceğine dair kuvvetli 
vaadlar almıştır. 

aça beyi 
•••••••••••••••••••••••• 

Bu söz bir ka gaya 
ve bir yaralamaya 

sebep oldu 
mün Gazibulvarıoda Di Ame

rikan tabako önünde bir ya
ralama hadisesi oldu ve derhal 
cürmü meşhudu yapılarak suçlu 
mahkemeye verildi. Hadise 
şudur : 

Bucalı Arif oğlu Mehmet, 
getirdiği tütünleri kumpanyaya 
teslim etmek üzere oralarda 
dolaşırken; henjiz onyedi ya· 
şında olduğu anlaşılan Ahmet 
oğlu Hüseyioe rastlamış ve 
kendisine ne diye buralarda 
dolaşbğını sormuştur. 

Hüseyin de kumpanyadan 
bir iş aramak istediğini söyle-
yince; bu işi kendisine bulmak 
üzere delalet edeceğini söyle
miş .. Buraya kadar o lan me· 
sele iyi ve güzel.. 

Fakat, o sırada birçok genç 
ve ihtiyar kadınlar da iş ara
mak üzere kumpanya önilnde 
bulundukları için, müşteki bn 
kadınlara ne istediğini sormuş 
ve öğrenmiş., 

işte o zaman bu kadınlara 
da marka alabileceğini sayle
mişj bunu duyan Bursalı Hüse
yin, kadınlara hitaben : 

- Bırakın şu maça beyini! 
Bunun iş falan bulacağı yok! 

Deyince aralarında bir kav
ga çıkmış ve Hüseyin belinden 
çıkardığı bir bıçakla Mehmedi 
göbeğinden hafifçe yaralamıştır. 

Nöbetçi hakim, suçfuya sordu: 
- Ne diye bu lafı söyledin? 
- Bunun zaten iş bulacağı 

yok... Beni biddctlendirdi bu 
iş de oldu .• 

Suçlunun yaşından. istifade 
ederek yirmi iki gün hapsine 
ve derhal tevkifine karar ve
rildi. 

•••••••••••• 
Boğazına ardmı 

lkiçeşmelik caddesinde Meh
met osrlu ustafa, Muharrem 
oğlu O manm önüne çıkarak 

boğazına sarılmak suretiie döv
düğünden yakalanmışbr, 

~ENi AS•R 
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Bi çiçekler 
meşheri olacak 

iyasada · 
Son haftaki vaziyet 
hakkında etüdler 

Buhranile mücadele lhtikarına karşı 

Belediye Küiürparkı, senenin 
her mevsiminde halkın hernevi 
çiçek bulabileceği bir çiçek 
meşheri haline getirmeğe ka· 
rar vermiştir. Bunun için A•
rupaom bir çok yerlerinden 
çiçek tohumları ve çiçek çelik
leri ipariş edilmiştir. Yalnız 
Hollandaya 166 çeşit gül ıs· 
marlanmışhr. ····-Noel haseblyle incir 

slparl lerl fazladır 
Alakadarların son hafta pi

yasa vaziydi etrafında yaptık
ları etüdlere nazaran son hafta 
içinde pamuk fiatinde üç kuruş 
kadar bir yükselme olmuş ve 
pamuk 47 kuruştan elli kuruşa 
çıkmış ve dün elli kuruştan bir 
mikdar pamuk satılmışhr. Buna 
dış ülkelerin faıla talebi sebep• 
tir. 

Üzüm : Yaklaşan noel yor
tusu dolaycsıyle üzllm sipariş
leri artmıştır. Fiatler hafta 
içinde numarasına göre birer ku
ruş yükselmiştir. Bu gidişle 
çok yakında mevcut stok
ların tükeneceği umulmaktadır. 
Satılmamış lizüm stoku yekunu 
6 - 7 bin ton arasında tahmin 
edilmektedir. 

incir: Bilhassa Noel yortuları 
için gelen incir siparişleri faz
la dır. Hatta lzmirde bu sipa
rişleri l{arşılıyacak mikdar ve 
ev afta incir yoktur. 

Ancak incire nazaran hurda 
stoku fazla addedilmektedir. 
Maamafıb gerek orta Avrupa
dan alınan hurda sipariş!eri, 

gerekse inhisarlar idaresinın 

mübavaatı netice~i olarak bun
ların da çok yakında elden çı
kardacağı ümit edilmektedir. 

1 ••••• 1 ,,. 

Belediye cezaları 
Belediye riyaseti ceza tah· 

silatı işinde çok bakaya lta~
dığını nazarı dikkate alarak 
belediye tenbih'.erine mugayir 
olarak hareket edenlere karşı 
verilmiş olan para cezalarının 

bakayada kalmamanı için hu· 
susi tedbirler ittihaz etmiştir. 
Bundan böyle talimata aykın 

hareket edenlere karşı bele
diye zabıta memurlarının yap· 
mış oldukları ubtın ayni me· 
mur ve mazbata Amirlerinin 
mesuf:yeti tahtında takip ve 
intacı zabıtadan istenmijtir. 

.... 
Belediye tanzifat ve tenvirat 

vergilerinin bakayaya kalma
ması için de bazı tedbirler 
alınmıştır. .. .... ...................... . 

Uzüm ihracı 
Şehrimiz ticaret odasmın al· 

dığı malumata göre, Yunan 
hükümetince verilen karara 
nazaran badema Yunanistan· 
dan işlenmemiş üzüm ihracı 

ancak llttısat nezarctioin mü
saadesile mOmkün ofabilecektir. 

yolları aranıyor -...... 
Uyuşturucu maddeler inhisar , 

idaresinin, son zamanlarda had 
bir şekil alan iplik buhranı et· 
rafında lktısat vekaletinin em
riyle tedkiklerde bulunduğu ma
lümdur. 

Dün şehrimiz ticaret oda
sında, inhisarın lzmir şubesi 
müdürü Vahit ve oda umumi 
kAtibi Mehmet Alinin iplik it
halatçıları ve müstahsilleri 
umumi bir toplantı yaparak bu 
mec;elenin muhtelif cihetlerini 
tedkik etmişlerdir. 

Uyuşturucu maddeler inhi
sarı müdüıü Vahit bugiin Is
tanbula hareket edecek ve ip· 
lik buhranı hakkındaki ted
kiklerinin neticesini merkeze 
bildirecektir. 

Bundan sonra Iktısat veka
letinin bu mesele hakkında 
esaslı tedbirler alınmasını le
min edeceği ve icabederse 
memlekete iplik ithalatı hak
kını uyuşturucu maddeler in· 
hisanoa tevdi eyliyeceği zan
edilmektedir. 

••• • 
şçı 

Kadınlara sarkın
tılık eden adam 

•••••••••••• 
Mahkemede kUstahhğının 

hesabını verecek 
Dün henüz yirmi yaşında 

olduğu anlaşılan genç bir ba
yan sulh ceza hakimine şöylece 
derdini anlatmıştar; 

- Ben mağazalarda çalışır 
ve maişet imi lemin eder im .• 
Geçenlerde çalıştığım incir ma-
ğaıasmdan evime giderken 
Geri kumpanyası önünde kar
şıma bir adam çıktı. Hiç tanı
madığım bu adam bana karşı 
küstahça bir tavırla : 

- Küçük baoım, şu tenha 
sokağa gelir misin ? Seninle 
konuşmak ve tanışmak istiyo· 
ruml Dedi. 

Cevap bile vermeden yoluma 
devam etmek istedim. Yolumu 
keı~n adaman sırnaşıkbğıyla 
karşılaştım. Evli bir kadın ol
du~umu söyledim. Dinlemedi. 
Kolumdan tutarak ıorla sürük
lemek istedi. Elinden zorla 
kurtuldum .. Fakat arkamı yine 
takibe başladı. Bu defa işi azıt
mıştı. Saçlarımdan tuttu, başı
ma vurdu,. Davacıyım .. 

Güpegilndüı, medeni bir te· 
birde böyle sarkıntıbk yapan 
mütecavizin kim olabileceği na-

Çamaşırhk zarı dikkati celbetti. 
Türkofis merkezinden lzmir HAkim Naci Erol düşündü. 

şubesine gönderilen bir yazıda, Ve suçlunun polis marifetiyle 
lzmirde kadın ve erkek çama· mahkemeye getirilmesine ve 
şırı ithal edeo firma olup ol· şahitlerin celplerine karar ve· 
madıgı sorulmuştur. rerek muhakemeyi talik etti. 
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Zevkli ve 
BUGUN 

eğlenceli Fran ızca 

A 1 

e 
r.cfis bir filim 

Yaratanlar : En meşhur ve en sevimli iki Fransız artisti 
DANIELLE DARRIEUX ve HENRY GARAT 

Ayrıca : Paramunt dünya haberleri ve 

AZ S I 
Tabii renkli iki kısımh1t nefis şarkı ve müzik 

SEA SLAR : 3 - S - 7 Ak~amlan tam 9 

uycınıklık lazımdır 

Yetiştirilen çiçeklerin mev· 
simine göre muhafazası için de 
mükemmel kaloriferli ve büyük 
bir camekan inşasına başlan· 
mıştır. 

159 ahır 

lzmir belediyesi havaların so· 
ğuması üzerine kömür ihtiki· 
rına ve buhranına meydan bı· 
rakmamak için icabeden bütün 
tedbirlere başvurmuştur. Bu 
cümleden olarak yaptırdığı ted
kikatta lzmirde bol mikdarda 
odun kömürü, maden ve kok 
},ömürü mevcut olduğunu tes· Şehir haricine çıkarllaca14 
bit ettirmistir. Şehir içinde sıhhati umumi· 

Şehirde bol mikdarda kömür yeyi tehdit eden ve karasinek· 
mevcut olmasına rağmen dışa· ferle sivrisineklerin yuvası olan 
rıdan da gerek deniz yoli!e, ge• ahırlann şehir haric:ne kaldı· 
rek muhtelif nakil vasıtalarile rılmasına beledive ehemmi· 
karadan kömür gelmektedir. yetle çalışmaktadır. Belediye· 
Belediye kömrir fiatleriode ih- nin ynpbğt tedkildere göre 
tikara asla müsamaha etmiye- şehir dahilindeki ahırların ade· 
cektir. di yüz elli dokuzdur. •••' 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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ALTIN ARAYlCl 
Eug ene O'Neille, Sin~iler 

Levis' dcn sonra Nobel edebıyat: 
mükafatım kazanan ikinci bir 
Ameri kalıdır. 

O'Neill, Amerikada karşı'aş
tığı kuvvetli muhalefete, iti
razlara rağmen "ufkun mave-

" A K't" rasmda,,, nna rıs ı ,, ve 
"garip perde arası,, piyes)erile 
üç defa Pu\itzer mü"afa-
tını kazanmıştır. O'Neill, 
o zaman 48 yaşında id;. Çok 
beyecanh ve hareketli bir ha
yatı vardı. Kendisi Amerikanın 
tanınmış komediyenlerinden bi
rinin oğludur. ilk defa olarak 
hayata gemici olarak girmiş, 
sonra altın erayıcılan kafıleleri 
arasına girerek Yeni ginede 
bir seyahat yapmıştır. 

iki defa evlenmiş ve ikisin
de de boşanmıştır. Üçüncü 
defasında Karbet Mortelley na
mında güzel bir kadmfa evlen· 
miı, iki çocuğu olmuştur ~ 

MiKROP SlLAHI 
Ultraviyole şuaınıo mikroplar 

gibi iptidai hayat varlıklarını 
öldürmek hususundaki kudreti 
fiiliyat sahasında anlaşılmışbr. 
Bu maksadla vücuda getirilen 
cihaza şimdi mikropları öldüren 
silah namını vermek kabildir. 
Sanayide bilhassa, gıdalarımızla 
alakadar olan işlerde bu ciha
zın mühim bir rol oynıyacağı 
muhakkakhr. 

Mesela kasaplar, ilkönce 
mikrop silahına hoş geldin di-
yenlerin başında bulunacaklar· 
dır. Böylece etlerini Ultraviyole 
şuaiyle mavimtrak mikropları 
öldftrecekferi gibi etlerin bo-
2u'ma11na da imkan. bırakma· 
yacaklardır. Bftylece eti daha 
yumu~alc yapmak için günlerce 
asılı tutmağa ihtiyaç o~mıya· 
cakhr. 

Ultravi)·ole şuaı bu neticeyi 
temin edecektir. Ayni zamanda 
ekmekçiler, ekmeklerini yeni 
cihazla "lrradier,, ederek gün-
lerce taıe ve yumuşak olarak 
muhafaza edebileceklerdir. 

OVENS PROFESYONEL 
OHmpiyad oyunlarında üç 

defa muzaffer olan Amerikah 
Zenci Joss Ovens artık ama· 
törlüktcn çıkmaya karar ver· 
diğini ve kuru bir şeref uğ
runda bacaklarını yormıyacağınr, 
Ohiyo üniversitesindeki tahsiHni 
terkcttiğini söylemiştir. Meş-

J hur atlet şunlarsda ilave etmiştir: 
- Hollyvood'un birçok meş-

1 
bur evlerinden ve bilhassa 
radyo kumpanyalarmdan o im

! dar m•ısait teklifler a!dım ki 
' bunları reddetmelc budı:ılnlık 

olur. 

Ovensjn mühim bir filimdr. 
koşucu olarak bir rol aldığı 
iddia · edildi. Filhakika atlet, 
bu rivayeti teyit ederek de· 
miştir ki: 

- Evet. Hollyvood'da bir nnı· 
kavele imzaladım. ilk parti 
olarak kısa bir zaman için 50 
bin dolar alacağım. On güne 
kadar Hollyvood'a gidecek ve 
yeni işime başlayacağım. 

T ALUN TESiRi 
Hayatla tali büyük rol oy· 

nar. Fertlerin yaşayışları, nıu· 
vaffakıyetleri üzerinde onun 
esrarlı kuvvetini hissetmemek 
imkansızdır. Fakat bilhassa 
sinemada taliin hükümran bir 
tesiri vardır.Aylarca tamnmıyanı 
görünmiyen bir figüran artistin 
günün birinde ismi dünyaya 
yayılan bUyük bir yıldız olması 
tftliden başka birşey midir? Ta· 
liin, artistlerin, sahne vazları· 

nm, filim müstah5ilierinin, hattii 
stüdyo direktörlerinin üzerinde 
de aynı tesiri h5iı olduğunu 
iddia etmek yanhş olmaL 

Hollivudun en çok muvaffak 
olan kumpanyaJarı mutlaka 
yalnız en çok zeka ve tekn~k 
kuvveti gösterenler dcğildar. 
Talii kl~ndine gül:nüş olanlar 
daima muvaffak olanlardır. 

••• •··••••·••••····················•·••·•· : • • 
E Saedet reçetesi : : 
i Sakınılması lcizımgden şey- ; 
• • 
• ferden payınıza düşenleri ya" : 
parsanız yeryüzünde talisizlik ~ 
denilen şeyin pekaz olduğunu : 
göreceksiniz. E 

( Beelhoven ) : 
Başkalarını muvaffakıyet• ~ 

sizliğinizden dolayı ithaıJJ j 
• etmeyiniz. Fe'aketinizin se- : 

bep!erini nefsinizde araymıı· E 
Gururla gözleriniz kör olrua· ; 
mışsa bn sebepleri bulacak ~ 
ve bu suretle felaketinizi ya- : 

• 
pan ki5tü sebep!erden sakın- : 
mayı öğreneceksiniz. Be~- ; 
bahthğınızın çaresi kendi eh- : 

• nizdedir. : 
( 7olstoY) : 

losan oğlu ıstırabının faili' ~ 
ni beyhude yere arama. Ara- ; 

• dığın kendine.len başka· ı dC' : 
E ğildir. Kendi kötü a:aşkaJ1· E 

; lıklamıdan, kendi vehmiodel1 ~ 
.. . . .. f ınııl • E veya meleke!erını ımus ı : 
: etmenden ileri gelmiş ohıW : 
• yan fizik v"ya moral bir tek : 

ı brabm olamaz. Tabiat aleY- ~ 
h:ndeki mırıl danmn!arnn keS· ; 
Onu kötütemeğe çn!ı ınakla : 
en büyük kö\ülüt u lienrliue ~ 
yapmış olursun... ~ 

( ] t'a11 - j arQue- Rousr;eall ) .~ ' ..... 
······~··········,~· ..... ·····ı••·'·' 



ltalya kralının ziyafetinde 

iş birliğinin sulha hizmet 
edeceği söylendi 

~i 

JtalJ'a, Avustwya ve Macar lıariciye nazu/flı Vipana tolpa11fısında 
Paris, 26(Ö.R)-Bütün italya !erinin son on sene içinde ye-

Macar krallık naibi amiral niden ihya edildiğini, pratik 
Horty şerefine yapılan şenlik- bir işbirliği temin edildiğini ve 
ferle meşguldür. Amiralın şere- bu işbirliğinde devam edilerek 
fine Napoli körfezinde 100 sulha. h}ımet edileceğini kay-
b . . . . l' -k"I b- ''k d~lmıştır. arp gemısımn ış ıra ı e uyu . .• .• 
bir deniz geçit resmi yapılmış- ~aıb bu so~lere teşekkur 
hr. Fakat bu törenlerin bari- etmış ve Macarıstanın ltalyaya 
cinde görüşmelerin maddi ve karşı büyük. w _bi.r .. hürm~t. ve 
müsbet neticeleri hakkında kiç saygı besledıgmı soylemıştır. 
bir haber yoktur. ltalya imparatorluğunu mev-

Roma, 26 ( A.A ) - Macar zuu~a~seden nai~, !m~arator· 
naibi Amiral Horti şerefine sa- luk 1~1n mesud hır. ı~kış~f te-
rayda büyük bir ziyafet veril- menm ederek demıştır kı; 
miştir. ltalya kralı ve naib nu- - ltalyanın yapıcı, sulhcu ~e 
tuklar teati etmişlerdir. adil arzul arından tamamıle 

Kral ltalya ile Macaristan emin olan Macar milleti ayni 
arasındaki eski dostluk anane- arzuları beslemektedir, 

Karadeniz vine k durdu 
J 

Dağlar 
vapurlar 

gibi dalgalarla çarpı::;an 
büyük tehlüke geçirdi 

~~~~----•+•4 ........ ~. 
- Başta1a/ı buıncı salu/ede

koya sokulmuştur. Ereğli lima
nında bir vapur karaya otur
ınuştur. Fransız bandıralı Ga
ron vapuru Seddülbabirde mü
him bir kaza geçirmiştir. V.a,.. 
pur karaya oturmuştur. Alem
dar tahlisiye gemisi yardımma 
koşmuş ise de süvari talimat 
almadığından tahlisiye işine 
henüz başlanmamıştır. Maama
fih Alrmdar her ihtimale karşı 
Garonun yanında bulunmak
tadır. 

Marya adh Alman vapuru da 
Mudanya iskelesinde karaya 
oturmuştur. Liman idaresi fır· 
tına çıkınca Marya süvarisine 
hemen açılmasını tavsiye et
ınişti. Süvari bu tavsiyeyi din
lememiştir. Fırtı r. anın şiddetin
den vapur halatlannı kopararak 
sürüklenmiş ve kayalara çarp
lllak suretiyle karaya oturmuş
tur. Yapılan tahkikata göre 
gemi ambarları delinerek su 
almağa başlamıştır. 

Daha di~er bir vapurun ka-
2.aya uğradığından bahsedili
Yor. Karadeniz limanlarına ha
teket etmek üzere bulunan 26 
\rapur fırtınnnm dinmesini bek
liyorlar. 

BURSA VAPURU DA 
KAZA GEÇiRDi 

Marmara'da şiddetli fırtınaya 
tutulan Bursa vapuru Mudanya 
önlerinde bayii bocalamış ve 

ı yolcuları a:mağa imkan bula
madığmClan açıfmıştır. Vapur, 
kaptanının mahareti sayesinde 
arızasız lstanbula gelebilmiştir. 

KÖMÜR iHTiKARI 
lstanbul, 26 (Hususi)- Mev

simin bugünlerinde görülmemiş 
derecede şiddetli soğuklar yü
zünden kömür ve odun fiatleri 
ansızın yükse 1miştir. Kışın va
kitsiz şiddeti fakir halkı büs
bütün şaşırtmıştır. Geçen sene 
kış şi ddetli olmadığından bu 
yıla mühim mikdarda mahru
kat stoklan kalmıştı. Yeniden 
getirilen mahrukat ile birlikte 
bu stoklar ~ehrin kışhk ihtiya
cına fazlasiy!e kafi olduğu 
halde fiatlerin yükselmesi için 
hiç bir makul sebep yoktur. 
Belediyenin kömür ve odun 
ihtiyacına karşı tedbir alması 

bekleniyor. 
KAR DEVAM EDiYOR 

lstanbuJ, 26 (Hususi) - Kar 
bugün de fasılalı olarak devam 
etti. Şehir beyazlara bürünmüş 
R";bidir. 

Şark demiryollarını satınalmak 
Üzereyiz. Heyetler işlerini bitirdiler 

lstanbul, 26 (Hı.:susi)-Şark demiryollarını satınalma işi bayii 
ilerlemiştir. Demiryolları idaresinin eşyasını tcsbit ile meşgul 
<>lan heyet iş ini bitirmiştir. Diğer heyetler de cumartesi gününe 
kadar faaliyetlerini ikmal edeceklerdir. Müzakerelerin nihai 
sathası Ankarada yapılacaktır. Şirket murahhas'arını Ankaraya 
~Önderecektir. ,. 
Tay 1are Sinemasında 
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Hu hafta beklenen iki büyük filim 

1 - BERJ...IN OLIMPIY ATLARI 
Bütün milletlerin iştirakile Bcrliode yapılan spor şenliği 

2-BARKAROL (Venedik şarkısı) 
Güstav Fröblich ve Lida Baarovanın temsil ettikleri 

şaheser filim 
AYRICA : Paramunt (Dünya havadisleri) 

ikinci beş yıllık plinla 
Balıkçılığın inkişafına Önem verilecek 
balık konserve fabrikaları kurulacak 

Türkofis bürolarında mühim değişiklik var 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

lstanbul, 26 (Hususi) - Ba~ rikaları yapılacaktır.Balık saydı 
lıkçılardan alınan balık saydı ~ işi asrileşecektir. 
resminin indirilmesi veya Lüs- OFiSTE DEGIŞIKLIKLER 
bütiln kaldırılması düşünülüyor. lstanbul, 26 ( Hususi ) -
Balık saydiye resmi pek mü- Türkofisin iç ve dış bürosunda 
him bir varidat değildir. En değişiklikler yapıldı. Ofis re-
geniş sahillere malik olan mem- isliğine Mecdet'in yerine asbaş-
Jeketimizde balığın pekaz sarfo· kam Burhan Zihni tayin edildi. 
lunduğu görülmektedir. Balık "!e~-~et Paris. tic~ret mümes· 
sarfiyata en çok olan yerler sıUıgıne, HalıJ Mıtat Londra 
Jstanbul - Ankara ve lzmirdir. ticaret mümessilliğine, Prag 
Bununla beraber bu şehirle- ticaret ateşesi Cemal lzmir 
rimizde de balık sarfiyatının ofis müdürlüğüne tayin edil· 
dünyanın diğer şehirlerine gö- diler. 
re mühim bir yekun tutmadığı 
muhakkaktır. 

Memleketin bertarafında ba
lık sarfiyatını arttırmak için 
trenlerde ve vapurlarda frigo
rifik teşkilatın yapılması takar
rür etmiştir.Bu suretle bilhassa 
Anado?u dahilinde balığa ehem
miyet vermiyen halkı bu gıdaya 
alıştırma yolları aranacaktır. 

)kinci beş yıllık planımızda 

balık işine ayrıca ehemmiyet 
veri!ecek, balık konserva fab· Jktısat ı•ckili Celal Barar 

........ % 

AL TiNiN KlYMETI 
lstanbul, 26 (Hususi)- Bazı 

memleketlerde devalüasyon 
kararının alınması iizerine Is
tanbulda da sarafların bir 
oyunu neticesi olarak altın 
fiati 1050 kuruşa kadar yük
selmişti. Bu yersiz tereffü 
çok devam edemedi. Nihayet 
altın tedricen yine normal 
fiati olan 950 kuruşa düştü. 
Yalnız dün yeniden bir yük
selme görüldü. Altın 990 ku
ruşa kadar yükseldi. 

A ma Japon anlaşması 
.. ;wpwwi& er:w 

Hitler, bu muahede ile lngilterenin 
umumi ve vahim takbihini kazanmış •• 

AnJaşan iki millet en aç gözlü milletlerdir 
"Times., gazetesi Almanya- 1 sefirine komünizme karşı bir 

nın idaresi altında Sovyet ltalyan - Japon anlaşmasının 
Rusyaya karşı bir blok teşkil imzası için talimat göndermiş-

. edildi~ini müşahede ettikten tir. Bu husustaki hazırlık mü-
sonra Çekoslovakyayı bolşevik zakereleri bir prensib ar.laş-
nüfuzu altına girmiş gibi gös· masına varmış bulunmaktadır. 
teren devamlı Alman neşriya Japon hükümeti, Mançukonun 
tının hoşa gitmiyecek netice- ltalya tarafından tasdiki mu• 
ler vermesinden korkuyor. kabilinde ltalyan imparatorlu-

Sosyalist " Daily Herald ,, ğunu tasdik niyetindedir. 
şöy!e yazıyor; Hitler diktatör- Paris 26 (Ö.R) - Fransız 
lük hayatının en kuvvetli gafını gazetelerinin mütalaaları Al-
yapm1ştır. Bu muahedeyi imza man • Japon muahedesine ne 
etmekle şansölye lngilterenin kadar ehemmiyet verildiğini 
umumi ve vahhn takbihini ka- gösteriyor. 
zanmıştır. Komünist aleyhtarı "Depecbe du Centre,, Ja-
bir anlaşma maskesi altında ponyanın kendisini Avrupada 
yapılan Afman· Japon ittifakı ile ihtilaflara sürükliyecek derece-
Almanya lngiltereyi Fransadsn de taahhütler altına girmeği 
ayırmak ıçın yaptığı bü- ı~abul ettiğini zannetmek isti· 
tün teşebbüsleri kat'i ola· yor. 0 Proger de Lyon ,, bil-
rak suya düşürmüştür. Hal- akis diyor ki: Nazisim Avrupa· 
buki üç senedenberi bütün nıo şark sahasında, bilhassa 
Alman siyaseti bu gayeye Sovyet Rusyanın denize yolu 
doğru çalışmış ve bu maksadla olan Baltık memleketlerinde 
milyonlarca sterlin lirası sarfe- ve Ukranyada emeller besle-
dilmişti. mektedir. Japonyanın da şar-

Liberal "Manchc~terGuardian,, ki Sibirya üzerinde gözü 
ise şu mütalaadadır. A!::nan- vardır. Yapılan anlaşma sadece 
Japon anla~ması pisikolojik ideolojik olsaydı yine neticeleri 
vesikadan ibarettir ve bundar. büyiik olurdu. Zira yeni ihtilaf 
başka birşey değildir. Haki- tohumlarını taşımaktadır. Fakat 
katte bu muahede bir h~oftur. eğer bunun tecavüzi bir 
Esasen iki senedenberi Alman ittifakla tamamlandığı doğ-
siyaseti hep blofa dayanmak- ru ıse vaziyet daha va-
tadır. himdir. Bilhassa, Alman itti-

Paris, 25 (Ö.R) - lta?yanın fakına güvenerek cür'etini bir 
da Almanya - Japonya anlaş- kat daha arttıracak bir Japonya-
masına iştirt.k edip etmiyeceği nın Asyada İngiliz nüfuzunu 

1 

Biri Avrupada, diğeri Asyada 
Hegemonya kurmak istiyor. 
Birbirine benzeyen iştahlar 
ve menfaatler ile bağhdır-

Jar. Her ikisi endüstrisini 
harp kuvvetlerini son haddlne 

kadar inkişaf ettirmiştir. Her 
ikisi dünya piyasalarını kendi 

mallarına boğmak ister. İkisi
nin de diğer milletlere karşı 

istihkarı vardır ve kendilerini 
ilahi bir vazife ile mükellef 
sayarlar. 

"Journal de Rouen,, Fran

sız - Sovyet paktının esasen 
böyle bir Alman - Japon it
tifakı ihtimaline karşı yapılmış 
olduğunu hatırlatıyor. 

"Petit Havrais,, gazetesi di
yor ki: Dünya sulhunu tehlü

keye düşüren bu teşekkül kar
şısında lngil terenin endişeye 

düşmüş olması bizim için bir tali 

eseridir. lngiltere bu tehlükeyi 
bertaraf etmek için herşeyi ya
pacaktır ve muvaffak olacağını 
ümit ederiz. 

"Liberte,, gazetesi diyor l<i; 
Almanyanın ya Rusya ile, ya 
Rusyaya karşı vaziyet almak 
için Fransaya yapacağı ihtara 
şu cevap verilmelidir : Komü· 
nizm Fransanın menfaatlerine 
aykırı olsa hile, Fransa hüküm
raniyet sahibi bir memlekettir 
ve başkalarının yaptıkları ka
nunlara boyun eğmez.,, 

Filomuz --Maltadan Pireye 
harel<et ·etti 

Malta, 26 (Radyo) - Türk 
donanması bugün Pireye ha
reket etmiştir. Maltada kaldığı 
günler zarfında coşkun teza
hürata ve~ile olan dost Tür
kiyenin harp gemileri, Malta
dan ayrılırken lngiliz deniz 
ve hava kuvvetleri ile halk 
tarafından samimiyetle uğur
lanmıştır. 

Istanbul belediyesi 
120 olobUs salın almağa 

karar verdi 
Istanbul, 26 (Hususi) - Şeh

rimizde tramvay izdihamının 
önüne geçilmesi için belediye 
120 otobüs getirtecek ve izdi
hamın en çok hissedildiği hat
lara işletecektir. Esas itibariyle 
bu tasavvur tekarrür etmiş 
gibidir. 

Hukuk fakiiltesinde 
Istanbul, 26 (Hususi) - Hu

kuk fakültesinde t~drisat dört 
seneye iblağ edildiğinden bi
rinci ve ikinci sınıfta kalmış 

olan talebelerin bir Kanunda 
imtihanları yapılacaktır. 

Balıkesirde kar 
lstanbul, 26 (Yeni Asır) -

Balıkesirde müthiş soğuk var· 
dır. Dündenberi de kar yağ· 
maktadır. 

Edirne kurtuluşu 
Edirne, 26 (A.A) - Herse

ne artan bir heyecanla ve çok 
canlı bir tezahüratla kutlanan 
Edirnenin kurtuluş bayramı 
busene de büt!ln memleketin 
candan ilgi ve sevgisini üzeri
rine çekmiş. Ankaradan, lstan
buldan ve T rakyanın bertara
fından gelenlerin iştirakiyle 

kutlanmıştır. 

Fransız 
l\.ara ordusu 
bütçesi muazzamdır 

Paris, 26 (A.A) - Saylavlar 
meclisinin finans komitesine 
tevdi edilmiş olan 1 milyar 46 
milyon franga baliğ olan kara 
ordusu bütçesi şimdiye kadar 
Fransız parlamentosuna tevdi 
edilen harp bütçelerinin en 
büyüğünü teşkil etmektedir. 

Busf':neki bütçe geçen sene• 
kine nisbetle 1 milyar 400 mil-
yonluk bir fazlalık göstermek· 
tedir. 

A. Lebrun 
Bakanlar kuruluna 

riyaset etti 
Paris 26 (A.A) - Bakanlar 

kurulu dün öğleden sonra Cum
hur başkanı Albert Lebrunun 
reisliği altında toplanmıştır. 

Lebrun ölen bakan Salen
gronun hatırasını taziz ettikten 
sonra yeni matbuat kanunu 
projesini tedkik etmiştir. 

16-17 yaşındaki Fransız genç
lerinin mecburi beden terbiye-
sine ait bir kanun projesi tan· 
zim dmek hususunda kültür 
bakanına salahiyet verilmiştir • . 

Ivon Delbos bundan sonra 
dış vaziyeti izah etmiştir. 

düşünülüyor. Dün gelen haber- kırmasından korl<an lngiltere 
lerde lngiltereyi daha ziyade bu teşebbüsü hoşnutsuzlukla 
kızdırmamak için ltalyanın bu karşılamıştır. Berfin paktı bü-
anlaşma haricinde kalacağı bil- tün dünyada kuvvet muvazene-
dirilirken bugün Tokyodan bu- si için bir tehlükedir. 

Alman - Japon ittifaıkna karşı 
lngiltere tedbirler alıyor 

nun aksine bir haber geliyor. 0 Intransigean ,, gazetesine 
·Bu haber şudur: "Azani,, Ja· göre sözde ideolojik bir anJaı· 
pon gazetesine göre hariciye ma ile birleıen iki millet düa-
nazın _A_!ri!!ı_J•~nyama_ Roma __ J!,DID en ac~özlG milleUeridir. 

Paris 26 (Radyo)- Londradan alınan sıhhatli haberlere göre, 
lngiltere, Japonya - Almanya arasında akdolunan ittifak üzerine, 
HongKong üssü bahrisini tahkim etmek suretiyle bu itilafa bir 
mukabelede bulunm~i• kuar yermiıtU:~ JQg~ere, uzali ~ prk 
•ulanacla fewülAcle tedbirlen teYeall edecektir. 



Küçük Antant dağılamaz 

Bug·· k .. şa lar bun 
kılını tır 

A 

zarur 
Küçük Antantı zayıf düşürmek için 

yapılacak teşebbüsler boştur 
Periste çıkan Le Temps ga· 

zetesi yazıyor : 
"Macaristı-tn krallığının, bü

tün ümidlerini yalmz Almanya
ya hasretmemesi için, şimdi 

ltaJyanm onun lehinde fili bir 
harekette bulunması icabetmek 
tedir. 

Viyana'da, Roma protokol
lannı imzalamış olan devletler 
murahhaslarını bir arada top
lamış olan konf eransJa bu yol
da Hk adım atılmışbr. Ba kon
ferans neticesinde 12 son T eş
rinde neşredilmiş olan tebliğ 
üç devletin, Avusturya ve Ma
caristanın. silahlanma hakların· 
da müsavat hususundaki gö
rüşlerinin doğruluğu üzerint!e 
birleştiklerini., söylemektedir. 
Ve ilave etmektedir ki: "Üç 
devlet bu prensibin tahakkuku 
hususundan birbirlerjni malô-
mattar edeceklerdir • ., Macaris
tanı, Trianon muahedesinin as
keri hükümlerini feshe bundan 
daha iyi davet etmek mümkün 
değiJdi. 

Böyle bir hareketi, bunan 
en parlak misa ini vermi olan 
Almanyanın fena bir nazarla 
görmesine imkan yoktur. De
mek oluyor ki, Macaristanı bu 
işe teşvik etmekte, Jtalya, yeni 
dostları olan Almanlarla arası
nı açmak tehlüke ine maruz 
bulunuyor. Geriye küçük an
laşma lcalıyor. Küçük anlaşma 
devletleri şimdiye kadar Maca
ristana karşı, konuşmalar1nm 

Almanyaya gösterdikleri kadar 
nazik ve hayırhah davranma
dılar. Unutmıyalım ki Küçük 
anlaşma, herşeyden önce, Tri
anon muahedesinin revizyonu 
hususunda her türJü teşebbüs
lere karşı bir müşterek sigorta 
şirketidir. Ba muabedenin mü
him bir faslının ilgası karşı
sında nasıl hareket edecektir? 

Geçen gün Be1grad ve Pragf a 
anlaşmadan sonra Bükreş'te 

neşredilmiş olan bir tebliğ 

şöyle demektedir: 
''Küçük anlaşma devletleri, 

daha 1933 mayısında, silahlan
ma hususunda, tahakkuku ser
best müzakere yoluyla vukua 
gelmek ve kat'i emniyet ga-

e 

rantilerine istinat etmek şar

tiyle, hak eşitliği prensibini 
kabul ettiklerini açıkça bi(dir
miş1erdir.,, 

Bu. l<üçük anlaşmanın tek 
taraflı bir fesih hareketini ka
bule amade olmadığını ve bu 
husustaki muvafakati ancak 
Macaristamn bugünkü hudud
larını tanıması hususunda bir 
muahede imzalamasınö vabeste 
bıraktığını gösterir. 
Almanyanın Versay muahe

desinin nebirJe'r hakkındaki 
hükümlerini tek taraflı olarak 
feshetmesi keyfiyeti Macaristanı 
dostça müzakerelere girişmiye 

razı edecek mahiyette değildir; 
bugünkü hududlarını kat'i ola
rak tanıması keyfiyetine ge· 
lince, toprak hususundaki iddi
alarının ltalya t&rafmdan hima
ye gördüğünü bildıği için bu
na kolayca yanaşmıyacakhr. 

Roma hükümeti hiç şüphe· 
siz ki küçük anlaşmanın mu· 
ka vem et göstereceğini önceden 
tahmin etmiştir. Ve Macarista
nın minnettarhğım kazanmak 
istediği içindir ki önceden bu 
mukavemeti sinirlendirmeye ça
lı ll. ltalya matbuatının bir 
%amandanberi Yu~oslavyaya 

karşı çok daha dostça bir ifa
de kullanmasının sebebi, bura
da aranmak 1azımdır. Küçük 
anJaşmanın tesanüdünü Bel
gradda kırmak mümkün olursa, 
ltalyanın Tuna Avtupumdaki 
işi bu yczden çok kolaylaşmış 
olacaktır. 

Bu dağıtma teşebbüsünün 

muvaffak olacağını dü ünmek 
için ortada hiçbir sebep yoktur. 
Şüphesiz ki, Yugoslavya, dün 
Üsküp'te Stoyadinoviç'in söy· 
lediği gibi: " qostluj?unun her· 
tarafta aranmakta olduğunu ., 
görmekle müftehirdir. Fakat 
bu yüz.den tecrübe edilmiş 

dostlannı unutmıyacağınr\an 

da eminiı. 
Bugünkü şartlar içinde, her

şey küçük anlaşma devletle
rine herı.amankindan daha mü
sait kalmalarını amirdir. Bu 
birlik, Romanya Kralmın Prag 
seyahati dolayısile teyid edil· 
mis ve dün de onun tarafın-
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Sevgili babacı§ım.Seni şimdiye J;adar hakiki bir baba 
tan•dım.Bunda., sonra da ayni vaziyet devam etsin. 

- Gayet basit.. Bu işte Mor· 
gao teşkilatının parmağı va;. 
Mesele gazetelere aksetmesey
di, ne bir cinayet o!ur ve ne de 
mektup çahnırdı . . Morganlar 
bu havadisi okur okumaz der-
ba I faaliyete geçerek mektubu 
elde ettiler •. 

- Peki, farzedelim ki, bu 
işte Morganların parmağı •ar .• 
Lakin aolıyamadığım nokta, bir 
kağıt parçasından ne mcnf aat 
bekliyebüirler? 

- işte burası beni de dü-

yan bir sır saklı .• 
- Doğru bir fikir.. Yalnız 

kafamı kurcalıyan bir mesele 
daha var. Gazeteler babam 
Boyer'jn oniki sene evvel, Şi

kagoda zaruret içinde öldüğün· 
den bahsed;vorlar •• 

- Hakkın var ev•adım .. Bun
lar bep gazetecilerin masa ha· 
~ında uydurduğu yalanlar .. On· 
Jar baban Boyer~in vaktiyle bü
tün Amerikanın (Gizli Detektiv 
teşkilatı) reisi olduğunu da bi
liyorlar ve sonra esrarengiz; 

w nu da• 

1 A~k yo unda mı, para 
• 

yolunda mı? 

ı ç ın a -
•• .. •• şJ .rdir .. 

1 
e e uş 

1

11kisi de şehrimizde maruf bir tüccarın 
nıetresidirler. Onu paylaşamıyorlar 

~--------·---· Dün sulbceza mahkemesinde çıktı. Kağıtlar okundu •• Hakim 
b:r hakaret ve tecavüz davası suçluya sordu: 
görüldü. Suç'usu artist Süzan.. - Şikayeti dinlediniz, şimdi 
Müştekisi de Coya admda bir söz sizindir, anlatınız bakalım? 

bayan.. - Ne anlatayım efendim; bu 
Artist Süzao, bundan üç kadınsn akrabaları büyücüdür. 

sene evvel; şehrim izin ileri ge- Bizim aramızı boımak için büyü 
Jen tüccarlarından biri ile ta- yaphlar. Ben bu büyüden çok 
nışmış, onunla metres hayah müteessir oldum. • • Aylarca 
geçirmeğe başlamışbr. Süzamn hastalandım.. Bir aralık lstan· 
bütün arzusu tatmin ediJiyor •• 
Mükellef bir ev, müceddet bir bula ve oradan da Diyarsbe-
otomobil emrine amade bulu- kir ve Malatyaya gittim. Fakat 

nuyor. 
Günün birinde Coya adıoda 

bir Musevi bayanı ortaya çıkı
yor. ZenS?İn tüccar Süzanı ih· 
ma\ ederek Coya ile alaka 
peyda ediyor. Ve bu hayat 
böyJece devam edip ~idıyor. 

Süzan ihmal edildiğini, eski 
debdebeli bayatıum yerinde 
yeller estiğini, dostunun Coya 
ile alaka peyda ettiğini öğre

nioce iki rakib arasında kıs

kançhk başlıyor •• 
iddiaya bakıhrsa, Süzan, 

rakibine soluk aldırmıyor, her 
rastladığı yerde sert sert ba
kıyor, ağzmdan muhkırane laf
lar kaçmyor, Coyanan oturdu
ğu eve kadar dayanıyor ve: 

- Kocamı elimden aldın, bak 
ben sana neler yapacağım!.. 

bergittiğim yerde büyünün te-
sirinden kurtulamadım •• 

- Demıek büyü çok kuv
vetli imiş? 

- Ne diyorsunuz efendim. 

Ben hala bu büyünün azabını 

çek!yorum. 
- Anlaşılan sizler ayrıldığı-

nız adamın parasını paylaşa
mıyorsunuz? 

Süzan gülümsedi ve rakibine 

dönerek bazı sözler söylemek 
istedi. 

Süzau'ın iki gece evvel müş
tekinin evine g derek taş ile 

camlarım k ı r d ı ğ ı iddia 
edilmekte o'masına göre, bu 
iddianın tevsiki için hemen 

mahalhnde keşif icrasına ve 
icabederse, bu baptaki şabit

Jerin mahallinde istimaına ve 
Şeklinde mütemadi iz'acatta 

bulunuyormuş.. Hatta evelki ayrıca gösterilen ~alıitlerin ce!
bine karar verildi. gece yine bir otomobile otlam-

Müşteki vekili: 
mış, müştekin:n Alsancaktaki 

- Aman efendim, bu tecaevine gelmiş... T aşla,Ja evin 
pençerelerini taşlamış, çekHip vüzler tevali edip gidiyor, mü-

' 

gitmış.. Bu 900 hadisesi de lc!caviz artistler bugün burada .. 
karakola şikayet edilmiş, şimdi Yarın bilmem nerede... Bu işi 

1 
bu noktadan tahkikata başlao- çabık bitirelim .• Dedi, fakat ka-
ınışhr. rarın şekli değişmedi. 

1 Yeni rakib, dün sulh ceza iki rakip. sa:ondan çıktı ve 
1 hakimi Naci Erol'm karşısına çekildi gitti. 
1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

dan, cü fıs nutkunda tekrarian- Janmız takdir ederler Sarih 
mıştır. Hatta daha ileri gitme olmak için söyliyelim ki, mesela 
nin zamana değil midir suali Yugoslavya Çekoslovakyayı bir 
de batıra gelmektedir. Küçük Alman tecavüzüne karşı askeri 
anlaşmamn tesis edici uzlaş· bakımdan himayeye yanaşma· 

ma ı, ancak Macaristana karşı dıkça Fransanm, Yugoslavyayı 
bir üçüz askeri hareketi istib- mesela bir ltalyan taarruzuna 
daf etmiştir. Belkı üç dev'et karşı koruması beklenemez. 
herhangi bir mütecavize karşı Tuna boyunca bugün birçok 
muteber olacak bir askeri itti- menfaatler çarpışmaktadır. Her 
fak akdetmeyi de düşünecek- şeyden önce temenni edilmesi 
lerdir. laıımgeJen şey, bunların yeni 

.Şüphesiz ki, bu ancak bu yangm yuvalan yaratmak neti-
üç devletin bileceği bir iştir. cesini doğurmamasıdır. İspanya 
Fakat bu mest:le halledilme- işleri; gelecek haftalar %arfında 
dikçe, F ransanın, fikrimizce. on- Avrupada akh selim. nizam 

Jara karşı, şimdıye kadar girişmiş zihniyeti ve sulhçu iradeler na-
olduğu teabhütlerdeo daha sa- mına ne kalmışsa hepsini meş· 
rib teahhütler almıya yanaşmı· gul etmeğe fazlasiyle kafi ge-
yaca~ım küçük anlasma do,t- lecektir. 

lirlerdi.. Fakat Morgan çete
sinden korktuklan için, mese
leyi bu şekilde örtbas etmek 
istiyorlar .. 

Robert derin bir düşünceye 
daldı. AkJmdan neler geçmi
yordu. Birkaç saat içinde hay· 
ret edilecek derecede değişmiş, 
y~pyeni ve bambaşka bir genç 
olmuştu .. 

Arbk bundan sonra önünde, 
her adımında tehlülte ve ölüm 
bekleyen karanhk bir yol açı
lıyordu.. Fakat her ne bahasına 
olurs!! olsun, büyük bir azimle 
çalışarak, bu yolu katetmek 
ve zafere ulaşmak lazımdı .• 

Hardi'ye dönerek: 
- Sevgili babacığım. dedi. 

Seni şimdiye kadar hakiki bir 
baba olarak tamdım. Bugün 
herşeyi öğrenmiş bulunuyorum. 
Fakat müsaade edecek olursan 
bundan sonra da aynı vaziyet 
devam etsin .. 

Hardi Robertin saçlanoı ok· 
ı arak: 

yabancı nazarile bakmadım, 

dedi.. Babanın yokluğunu his· 
settirmemek için elimden gelen 
herşeyi yaptım ve dünyaya göz
lerimi yumuncaya kadar da seni 
bakikt bir evlat olarak tanıya
cağım. 

Robert bir sigara ateşledi. 
Duvardaki takvime bakarak bir 
şeyler hesapladı ve sonra, ken• 
dinden emin bir adam tavrile: 

- Bir hafta sonra üniver
sitenin yaz tatili başlıyor, dedi. 
O vakit seninle derhal Şika· 
goya hareket edeceğiz. 
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- Günaydın Şirley •• 
- Güoaydın delikanlım .• 
- Dün sözümden geri dön· 

mek mecburiyetinde kaldığım 
için beni affet .• 

- Aşkolsun doğrusu.. Bun
da affedilecek ne var sankL. 

ŞirJey bugün yine çok şendi. 
Zaten d~ima gülmek ve yanın• 

Kt%ıl Sultan, Ahmet Vefik 
paşayı sadaretten ayınnca, ye· 
rine bir yenisini nasbı düşün

müş, Şeyhülialam Uryani zade 
Ahmet Esat efendi ile dahiliye 
nazırı Mahmut Nedim paşayı, 

ve Sait paşayı huzuruna çağır
mıştı. 

Abdülazizin saltanat zamanJa
rında devleti berbat eden, saka
lım ecnebt ellere veren, AbdülA
zize hoş görünmek için dövü· 
şen horozJardan galip o 'anla
nna n;şanlar takan Mahmut 
Nedim pafa, Hamidin; ken· 
disine sadaret mevkii teklifine 
karşı: 

- Affet bünkarıml ihtiyar 
o~dum, benden daha ehilleri 
vardır, bu makama onlar geç
sin! 

Diye özür dilemişti. Sultan 
Hamit Sait paşaya ayni teklifi 
yapmca: Sait paşa da; 

- Daha bir kaç gün evvel 
bu makamdan aynldım, tekrar 
sadrazam olmaklığım dediko· 
duyu mucip olur, beni de affe
din! Diye cevap verince Hamit 
kızmış: 

- Bu olmaz, benim fikrim 
ikinizden birisidir, geçin yanı 
başımızdaki odaya... Aramzda 
kararlaştırın, hanginiz kabul 
ediyorsanız bildirin! 

!)iye bir emir vermişti! Mah
mut Nedim ve Sait paşalar 

Şeyhülaslam Uryani zade mürai 
Ahmet Esat efendi ile beraber 
yan odaya girmişlerdi. Uryani 

zade ortalsğı tenha bulunca, 
sarayın bu muhteşem odasını 

süsliyen koltuk takımlarından 

yumuşak ve kaba bir kanapeye 
kendini sellemehüsselam atı
vermişti. 

Şeyhüli!ilam. henüı : 
- Oobh! Çekmeden Mah

mut Nedim paşa : 
- Braderl Buraıt devlet sa

rayıdır, hürmet lazımdır. 

D iye yere diz çökmüş, otur
muştu, Sait paşa da onu taklid 
ederek naçar yanına oturmuştu. 
Uryani zade [oturduğu kana
peden yavaş yavaş iki paşanıo 
o urduğu yere kayarak ara 'a· 
tına katıbnışb.]Çifte paşalar bir
birine sadaret teklifine koyul
muşlardı : 

- Sen ol 
Hayır, ben olmam, sen 

ol I, 
Ben şöyleyim, sen şöyle

sin. Diye uzun münakaşalara 
başladılar. 

Uryani zade bir taraftan 
Mahmut Nedim paşaya: 

yaratılmış olan bu gllzel kızın, 
hangi günü şen geçmiyordu. 
Taklitçi!ikte birinci idi. 

Ders başlamadan evvel kür
süye çıkarak ihtiyar profesör
lerin taklitlerini yapmağa baş
ladı mı, smıfın içi kahkahalar• 
dan kırılırdı.. Fakat herşeye 
rağmen güzelliğiyle mağrur bir 
kızdı. Üniversitenin bütün genç
leri ona çılgmcasma vurulduk· 
ları halde, o bütün bu kara 
sevdalılara güfer geçer, ba
ıan kitaptan arasıoa ve 
hazan da pardüsüsünün ce
bine sıkıştmlao aşk mektupla· 
rını. okumağa bile tenetzül et
miyerek yırtar atardı .. Bu vazi
yet karşısmda zavallı gençler 
büsbütün tutuşur ve kendilerini 
beğendirmek için birbirleriyle 
adeta rekabete girişirlerdi. 

Babası bahriyeden mütekait· 
ti. Şikagoda oturdukları halde 
Şirley nedense bir senedenberi 
Mişigan üniversitesine devam 
ediyordu. Bunun sebebini sor-

- Sadrftzamllk -

1 
- Bu makama siz layıksa· 

nız, siz kabul edin! Diye 11rar 
ederken, diğer taraftan yavaşça 
Sait paşanm kulağına eğilip: 

- Aman ısrar etme raderf 
Bu haı belası adam, bir kere 
sadarete geçerse, hepinıizio 
hali yamandır. 

Diye mürailik yapıyordu. 
Vur aıağı, beı yukan, niba· 

yet Mahmut Nedim paşaya sa· 
dareti kabul ettirdiler. içeri 
girip Hamide haber verdiler. 
Mahmut Nedim paşayH mühür 
verildi. Sait paşa da dahiliye 
nazırhğına tayin olundu. 

Mahmut Nedim paşa mührü 
alıpta aaraydan ayrılırken, sa
rayın koridorlarında ve arka· 
daşlarınm önünde azametli 
azametli yürümeğe koyulmuşbJ· 
Amma daha kapıdan çıkmadan, 
arkalarından bir adam koşaral:. 
yetişti. 

- Hepinizi Hünkar istiyor. 
Dedi, tersi yüzüne döndüler. 
Kızıl Sultan Mahmut N edirıı 
paşaya elini uzatıp: 

- Ver şu mühürü! dedii 
(mühürü aldıktan sonra;] mü· 
talaaya elvermedi, yine dahiliye 
nazırhğında kalmak ve üzeri· 
nizde şurayı devlet reisliği de 
bulunmak üzere sizi mabeyP 
müşürlüğline tayin eyledirıı· 
Sadrazam Sait paşa olacak ... 
Al paşa mühürü sen!. .. 

Ne olduğunu şaşıran Mah
mut Nedim paşanın üzerinden; 
çok geçmeden şürayı devlet 
reisliği ve mabeyn müşürlüğii 
de ahnmış bu devlet divanesi 
adam; tüyü yolunmuş kargoya 
dönmüştü. Sultan Hamide ge" 
lince o da müthiş kararsıı.lı'· 
ğmı, evhamını, dejenereliğioİ 
bu vak'a ile de göstermişti. 

Nakleden 
TOKDIL 

Etnoğrafya ınÜ7..eSİ 
Edirne, 26 (A.A) - Edirne" 

de kurulan Etnoğrafya müze;• 
açılma töreni general KAııP1 

Dirik tarafından yapılmışbr. 

Bıçak taşıyanlar 
Keçecilerde zabıtaca yapıla" 

silah araştırmasında Ahrııet 
oğlu Kadri ve ishak oğlıJ 
Mehmet Alide birer bıçak bU' 
lunarak alınmıştır. 

Şapka giymemiş 
Karşıyakada Kemalpaşa ca~· 

des:nde Hasan oğlu Alin•: 
şapka kanununa aykırı 0Jı1r~ .. 
b&şına poşu giydiği görüld'-' 
~ünden zabıtaca yal a1ıırn11;!!!1 

zc • 

- Şikago kalabalık ve gii 
rilltülü bir şehir, derdi. Bur•
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daha sakin ve daha rahat .• ., 
Üniversiteye ilk batladığl 

gündenberi Robert'lc çok 1'' 
kından alakadar olmuş, orı; 
karşı herkesi kıskandırac• 
derecede bir yakınlık gasttt' 
mişti. 

Koskoca üniversitede .ıt;~ 
bert için bundan daha b~Y dıİ 
!:>ir gurur membaı olabilir n11~ e 
Fakat nedense Robert şiııı0~. 
kadar Şirleyi daimi bir ar. ifl 
daş gibi kabul etmiş "e 1!t .. 
kalbe dokanır tarafını ya11 çı 
mişti. 

Çam ağaçlarının 
kanapelerden uirine 

et ~i 
altın ~,. 

0 tcrdll1 

Genç kız: sordu: o' 
- imtihanlara hazırlaPıY 

musun? .. 1 
O se•· 

- na ne ~üphe, ya Jib' 
- Beni hiç sorına, gtJ ft 

b · sıtı 1 

gelecek yıl seninle ır brıJ 
okumak şerefinden ınn 
olacağım. 



Ne sürükliyoruz ne sürükleniyoruz 
Fransız Hariciye nazırı Nazırlar meclisinde 

F ransanın dış siyasasını teşrih etnıiştir .. 
Delhos Fransa ile Küçük itilaf münasebetlerinin gevşediğini t~kzip etti. Daladiye 
harp halinde Fransa ile eJbirliği yapacak olan kuvvetl~rin tes1ihat vaziyetini aııJattı 

FRANSA MÜDAHALE devletlerinin kendi aralarındaki ~~~~ız:ı-~~§:rn7F'""?~ 

Daladi'er 
Paris, 21) (Ö.R) - Dün ak

şamki nazırlar meclisi barıci 
vaziyeti tedkik etmiştir. Yvan 
Delbos Fransayı lngiltereye 
bağlıya o dostluğu teşrih ederek: 
"Ne sürükliyoruz, ne sürükle
niyoruz, demiştir. Fransa ve 
logiltereyi birbirine bağlayan 
müşterek bir sulh arzusudur ... 
Nazır Fransa ve Jngilterenin 
ispanya işlerine müdahale 
etmemek siyasetine sadık 
kaldıklarım ve Lonclra ko
mitesinin ademi müdahale ka· 
rarlarının tatbikini daha sarih 
bir şekle sokmak için bazı 
tedbirler kabul etmek fikrinde 
olduğunu ilave etmiştir. 

Berlin ve Moskova arasında
ki münasebetler de gözden 
geçirilmiştir. Fakat Alman mü· 
hendisi Sikling aleyhindeki 
idam hükmü 10 3eoe kfirek 
cezasına tahvil edildiğinden iki 
hükümet arasında!ii gerginlik 
şimdi zail olmuştur. Fransız na
zırları Rusyamo sulh severliğini 
gösteren bu jesti takdir etuıiı
lerdir. 

BARSELON ABLOKA 
EDiLMEDi 

Paris, 26 (Ö.R) - Nazırlar 
meclisinde Barselonun ablokası 
ihtimali de tedkik edilmiştir. 
Fakat general F ranco bu hu
susta henüz sarih bir karar 
bildirmemiştir. Bu sebeple 
Fransa hüküm eti şimdiden vaz· 
iyet almaktan çekinmektedir. 

ETMIYECEK münasebetlerin veya Fransa ile 
Paris, 26 (Ö.R) - Hariciye münasebetlerinin gevşediği bak-

kômisyonu dün akşam Mistle• kıodaki haberlere de temas 
rin riyaseti altında mühim bir edilmiş ve hariciye nazm bu 
içtima yapmışlar. Komünist haberlerin inanla karşılanma-
Gustaue Ferry bir takrir vere- ması lazımgeidiğini söylemiştir. 
rek ispanya cumhuriyetiyle Bunlar yabancı bazı memleket· 
normal ticari münasebetlerin )erden hususi maksadla çılta-
iadesini istemiştir. Uzun bir 
münakaşadan sorıra Delbos'un 
ademi müdahale fikri galebe 
çalmış ve takrir beş reye karşı 
27 reyle reddedilmiştir. 

DELBOSUN BEYANATI 
Paris 26 (Ö.R) - Dün ak· 

şamki nazarlar meclisinde Del
bos ispanyada müdahaleden 
içtinap siyaseti terkedildiği 
takdirde bundan tehlükeli ne· 
ticeler çıkabileceğini söylemiş 
ve demiştir ki : "Eğer bütün 
devletler lngi:tere, Fransa ve 
Amerikanın hareketine uysaydı 
dünya sulhu emniyet altına 
girmiş olurdu ... 
KÜÇÜK iTiLAF VE FRANSA 

rılan haberlerdir. Bunun hila
fına olarak F ransanın Belgrad 
sefirinden gelen bir rapordan 
anlaşıldığına göre Belgrad hü
kümeti Yugos!avyanın ekono
mik ihtiyaçları hakkında Fran
sanın gösterdiği anlayışlıktan 
çok memnun olmuştur. 

iSPANYA iŞLERi 

ispanya işlerine gelince; Del
bos'un verdiği izahata göre, 
General · Franko eimdilik Bar
selon'u abloka etmek niyetin-

en bahsetmemiştir. Bunun iç;n 
nüz böyle bir faraz"yeyi göz 

önünde tutmağa imkan yok· 
tur. General Franko sadece 

Ayni mecliste Küçük itilaf Barselonu bombardıman niye-
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a•••••••••• r 

Sabotaj mahkômları idam edild: 

Alman mühe isinin ce· 

Oencral Oomelın 

zası on seneye indiri 

tinde olduğunu bildirmiş ise de 
bu mes~lede Fransanm hemen 
vaziyet almasma imkan yoktur. 
Fransamn siyaseti Frasız men· 
afiini azmile müdafaa et
mekle beraber ihtiyattan ay· 
rılınamak kararmdadır. An· 
cak şimdiden şurası söyle
nebllir ki, lngiltere ile muta
bık olarak, Fransa ispan
ya hadiseleri dolayısile Avrupa 
istatul<osu meselesi ortaya çı
karsa bunun bozulmasına hiç 
bir suretle müsaade etmiye-

• cektir. 
} HARBiYE KOMiSYONUNDA 

··-· 
Berlin bu karardan da memnun değil 

Paris, 26 (Ô.R) - Bugün 
diplomasi faaliyet dünden daha 
sakin o'arak geçmiştir. Bil-
hassa Mosl<ova hükiimetinin 
idama mahküm olan Alman 
mühendisinin cezasına 10 sene 
küreğe tahvil etmesi çok 
iyi tellİr yapmıştır. Bu Al
manla beraber Uç Rusun ceza· 
sı da ayni şekilde on ıe-ne 
küreğe tahvil edilmiş, bilikis 
diğer altı Rus suçlu idam edil
miştir. lngiliz ve Fransız ma· 
hafili Sovyet hükümetinin bu 
sükünet verici jestini takdirle 
karşılamışlardır. Moskova hü
kümeti bu suretle herhangi bir 
hidise ile sulhu tehlül:eye dü
şürmemek ve Almanyaya Rus
ya ile kavga çıkarmak için hiç 
bir vesile bırakmamak azoaini 

göstermiştir. 

Bundan dolayı pek memnun 
olan Fransız ve lngiliz mahafili 

bu jestinBerlinde de layık olduğu 
gibi takdir edilmesini temenni 
etmektedir. Maalesef böyle ol
madığı anlaşılmaktadır. Berlin
de öğleyin çıkan yarı resmi 
Alman gazetelerinden biri bu 
hususta şunları yazmaktadır. 

"Birkaç gün evvel kızıllar 
bir masumu yok etmek istedi
ler. Bugün ayni masumu küreğe 
gönderiyorlar. Haksızlık yine 
haksızlık olarak bak~Jir. Ceza
nın on 11ene küreğe tahvili ona 
daha ziyade adalet bah~etmez . ., 

BerJin mahafilinin bu müta
laası biç te insaflı ve hakka· 
niyetli s;?Örülm emektedir. 

lar. Hiç olmadı, elli kese akçe 
vermedikçe canın kurtulmaz. 

- Neden verecekmişim! 
- Sen bilirsin, kainpederin 

öfkeli gitti, seni birkaç yerde 
kurtarmış bir baba idi. Şimdi 

Paris, 26 (O.R) - Harbiye 
lrnmisyonunda Daladier rnllli 
müdafaa biitçesi hakkında iza
hat vermiş ve harp halinde 
Fransa ile birleşerek ona yar
dım etmeleri mümkün ve muh
temel olan memleketlerin tesli· 
hat vaz"yetini anlatmıştı ... Fran
sanın harbiye bütçesi 1937 de 
1936 ya niıbetle 5 milyar frank 
artmıştır. Şimd iye kadar Fran
sız parlamentosuna tevdi edi
len harbiye bütçelerinden hiç
biri böyle bir yekun tutma· 
mışh. 

MEBUSANDA 
MÜNAKAŞALAR 

Paris, 26 (Ö.R) - Mcbusan 
meclisi 4 İlkkanun Cuma günü 
hariciye nazırı De!bosun harici 
siyaset hakkındaki izahatmı 

dinleyecek, bunn umumi bir 
münakaşa takibedecektir. 

hürlcrini sökerek keseleri açıp, 
akçelerin karşısına kahyasını 
alarak, yere oturmuş, kAbyaya 

el dokundurmadan, akçeleri, 
karıştırıp seçerek: 

- Şu bozuk! 
Yazan : Tok Dil Tefrika No: 48 onun senden el çekmediği, d 

çektiğini bildirmediği ne ma· 
IOm! 

- Şu da bozuk! 

- Ne yapıyorsun, ne yapa· 
caksın? Diye karısının kollan
nı tutup sarsuken, kahya san
ki oda kapısında hazırmış gibi 
içeri girdi : 

- Emriniz, diye baş iğdi. 
Cinci hocanın karısı: 

- Hocaom ne kadat serveti 
var? D;ye sordu. 

- Sultanım! Mnsaade buyur, 
bir iki söz de ben söyliyeyim. 

Cinciye döndü: 
- Emrin başım üstünde be

raber, kusuruma bakma! Kain
pederin ile geçen siSzlerini din
ledim. Evvelce gelen saray em· 
rini de duydum. 

Cinci afal afal balnp: 
- E? dedi. 

- Eıif hocam! Size layık 
olan inat değildir. istediklerini 
verelim .• 

Cinci ayağım yere vurarak 
bağırdı: 

- Şimdi cinler başıma top-

lanacak, Ne demeye bunu tek
lif ediyorsun. hem sen ne de· 
meye bizi dinledin? 

Cincinin kihyası hacı Nurul· 
lab bird~nbire kabardı: 

- Bana baksana sen hoca! 
dedi. Senin nanünimetini yedim, 
fikirlerim, hakkında hayırlı ola
caktır sanıyordum, yanılmışım .. 
Şimdi gider, ne mal ve naklin 
varsa hepsini balJer veririm. 
Fakat sözümü dinle, dinle ki, 
hu kadar malı sana yutturmaz· 

- ? ? 
- Ne malum?.. Eyisi, he-

men acele saraya elli kese gön
dermektir. 

Cinci odada g~ıinerek: 
- LahavI, Jahavl, labavJc! 

diye bir müddet söylendikten 
sonra birdenbire döndü: 

- Getir, ~u akçe keselerini, 
ayarı bozuk, noksan ne kadar 
akçe varsa seçelim, verelim. 
Allahın belaları başımdan def
olsun, hepiniz birden üstüme 
yürüdünüz .• 

. . . . . . . . 
Cinci hocaıun kahyası, bir

kaç uşakla mühürlü keseleri 
getirmiş, cinci hoca kendi mü-

- Şu ayarsız! 

- Bunun turası silik! 
Elinde kalkılıp: 
- Bu hafift 
- Bu dal 
Diye, keseleri aça aça ak· 

çelerin ka:plarım ayırmağa 
koyulmuş ve hayli dalmıştı. 
Cinci hoca, keselerinden bir 
hayJisini açmış, kalp paralar 
seçerken. kapmın yıkılırcasına 
ç~lındığmı ve arkasından kapı-
nm kırılarak aşağılarda feryat
belirdiğini duymuş, ayağa kalk
mıştı, oda kapısı hızla açılıp ta 
soluk soluğa gelen bir hizmetçi: 

- Aman! efendi! Evi Yeni
çeriler bash! 

Deyince,cincide betbeniı kal
madı. Paralarmı meydana b~
rakıp_; 

All 
B UflRAN CiLVELERi - -- ··--·-·-Bir torpil, lspanyol gemile- \ mesela, iktidarı istediği gibi 

rinden birinin karnını deliyor. soll~şhrırsa, garb medeniyetini 
Halbuki Frankonun elinde müdafaa etmek için, buna mil• 
hiçbir deni:ı:alb yokmuş. saade etmemek lizımgeliyor. 

Fakat ortada bir torpil ve Zamammızm yeni prensiple· 
bir rahne var. Acaba lcadim rinden biri de ıişu,, dur: Uzun 
ınitoloji dcni:ı:ini cinler mi bir sulh, miJJetlere faziletlerini 
basta? kaybettirir. ·şu halde bıçak 
Zamanımız hakikaten gnra• biler gibi, sıksık, milli irade· 

bet bağladı. Hcrgiln, bu tor• leri harp çarkından geçirmek 
pilde daha ~aşırhcı fikir ve gerektir. 
iddialar, akhn kenannı sıymp 20 inci asır bakilcaten fe-
gcçiyor. 

Avrupada herhangi bir mil
let, herhangi bir idare tarzma 
karar vermekte eerbest midir, 
değil midir ? Giornnle d'ltn!ya
ya göre hayır! Eğer tek bir 
adam, silahlı kuvvetlerle bir 
zor rejim kuracak olursa, bir 
milletin bunu h:abul etmcğe 

hakkı olabilir. Fakat bir halk 
yığını, tane tane rey vererek, 

na büyllyor. Yedi sekiz yaşın

da iken insanhğı ne kadar 
ümidl<.>ndirmişti. Siperlerde si
nirini bozduğundan beri, hergiln 
biraz daba aktl hekimlerinin 
tedavitıine muhtaç bir hale ge
liyor. 

Bu hastanın elinden vahim 
bir kaza çıkacak gibi görünü
yor. - FaTay 

............ , ......••••..••........•.•............•.......••. ,, .•....•....•... ~ ...... . 
Büyü 

aba 
Fransız gazeteleri 

c 
d a 

bütçeler· 

eti r 

Gringo·re'un yirmi bin niishas ile 
se·ndeki balıklara ziyafet çekil iştir 

Paris, 26 (Ö.R) - Nazırlar 
meclisi matbuat serbestisi hak
kındaki 1885 kanununun tadi
line ait projeyi tedkik etmiş
tir. Kanun başvekıl BJum tara
fından bugün mebusan mecli
s ine verilecek ve salt günü 
umumi müzakeresi başhyacak
tır. Bu liiyibanın hükümlerine 
göre siyasi şahsiyetlere karşı 
zcmmü kadah suçu, şimdiye ka
dar ağırceza mahkemelerinin, 
yani jürinin sa 'ahi yeti dahilic
dc iken bundan böyle ceza 
mahkemelerinde, yani jürisiz 
olarak muhakeme edilecektir. 
Bununla beraber kanun suç
lulara ıspat hakkı vermektedir. 
Diğer taraftan gazetelerin blan
çolarında yabancı memleket
lerden doğrudan doğruya veya 
bilvHıta ahnan tahsisat hususi 
bir kalem olarak gösterile· 
cektir. 

Roma, 26 (Ö.R) - Paristen 
bildirilryor: Şiddetli neşriyatiyle 
dahiliye naıın Salengro'nun 
intibaı ına sebep olan haftalık 
'

1Gringoire,. gazetesinin 20,000 
nllshasını taşıyan bir otokar 
Richelieu caddesinden inmekte 
iken bir köşe başında otomo
billerin birikmesi yüıUnden 
durmağa mecbur kalmıştır. 
Münakalatm bu suretle dur-

- Amanın! diye! doğru ha· 
rem odasına kaçtı. 

Karısının odasına telaşla so
kulup, ayaltta, heyecan içinde 
duran karısının eteğinin altına 
sokuldu. 

- Aman! hatun! dur şöyle! 

ikimizi bir sansınlar, IJeni yok 
deyin r 
Demeğe kalmamışt;. Akçe

leri saydıkları odaya girerek 
Hacı Nurullahı bağlayıp cinci 
hocanıo arkasından koşanlar, 

barem kapısına dayanınca, 

cinci kansının eteğinin altından 
fırlayıp arayerdeki camlı kapı· 
dan yan odaya, oradan lrnri
dora ve oradan da koşarak 
dipteki bir izbe odacıktan sa-
rayının damına çıkan merdive
oine sarıldı. Damının üstüne 
ayak basıp bu traçamsı yerde 
dört dolaşırken, canını kurtar
mak belasına traçanın tahta 
tarabzanı üstüne Leylek gibi 
sıçrayarak, belki on metre öte
sinde, bir evin damma atladı. 

Cinci hoca: o kadar kuvvetle 

Blum 
ması evvelden hazırlanmış o!· 
maiıydı. Zira tam bu sırada 
sol taraf piyade kaldmmL 
önünde durmakta olan kapah 
bir otomobilden üç şahıs in
mişler ve tabanca tehdidile 
otokar şoförünü indirmişlerdir. 
Yolun kapanması bunun üze
rine bir tinda nihayet bulmuş 

ve gazetelerle yüklü otomobil 
de meçhul şahıslar tarafından 
Seine nehrinin sol sahiline ge· 
çirilmiştir. Bir müddet sonra 
otc,mobil bulunmuş ise de tamn-
miie boştu. Gringoire gazete
sinin 20.000 nushasının Seine 
nehri bahklarına ziyafet çekil· 
diiinden şüphe edilmiyor. 

atlamıştı ki, tarabzanın keha
rına takılan donunun bol paça· 
ınndan birisi tarabzan takılmıştı. 
Evin kiremitliğine atladığı za
man, altında çatır, çutur kire· 
mitler kırılmış, kiremit1eri tutan 
ince zar tahtaları çökmüş, cinci 

hoca, ntladığı damın kiremitli
ğiai de yıkerak, tavan arasın· 

da bacağı yukarı, kafası aıa
ğıda sallanmış kalmıştı. 

Damına atladığı, kiremitlerini, 
zar tahtalarım kardığı evin sa· 
hibi, Yeni çeri ocağınn ihtiyar· 
larından Tosun ağanın evi idi. 
Tosun ai:a, evinde, çoluğuyJa1 
çocuğuyla birlik çorbaya kaşık 
solarken tepelerinden beliren 
çatırtı, gürültü ile birdenbire 
kalktı, yatağanına saldırdı. Bir 
elinde yatağan bir elinde sahr, 
} ukarı koştu. Bağırarak ve ağ
zındaki lokma~· ı çiğniyeıek: 

- Kim o? Kim o? Ulan 
kapı varken bacadan mı girilir? 

Kim o? 
Arkasından karısı seslendi: 

- &1111 ı•ar -
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Almanyada imparatorluk Asiler bozguna uğradı 
• • Sevil radyosu da Huesca bozgununu 

Memurin 
Evleri • • 

Hıtler Rayş tahtına Bronsvık dukası yarım ağızla itiraf etmektedir 
ıçın 

•••••••••••••••••• 
Dr. Behçet Sallh'e 

açık mektup 

Ernest Ogüstü geçi=·mek isti yormuş 
Gelfes Hanedanı " Cermen tazUetlerlnln ,, timsali sayıhyor. Mllllyetçl 

sosyallatlerln ihyasına çahştıklatı ortaçağ mistiğini temsil ediyor 
Eugün!erde Almanyadan HITERLE DOSTLUGU 

garip bir haber alındı: Hit· BerHndeki demokrat hü-
ler, ''rej mi desteklemek, ona kümetle kendi arasında hiç 
daha sağlam temeller,, ver· eksik olmıyan ihtilaflara be-
mek için monarşinin iadesini 
ciddiyetle düıünmekte imiş. 
Hatta Hitler Rayş tahtına 

bir namzet bile seçmiş. Bu 
namzet eski Bronsvik dukası 
ve ikinci Giyomno damadı 
olan Ernest Ogüstmüş .•• 

Bu haber ne kadar garip 
olursa olsun külliyen esassız 
sayı'amaz. Gerçi Hit!er biç 
bir zaman saltanatın lehinde 
bu lunmadı. Fakat onun aley- ltlilimmt•illmmiıllıl!I 
h:nde de söz söylemedi. ik
tidar mevkiine geçmeden 
önce ve geçtikten sonra "Sal
tanat işinin Almanya için ak· 
tüalite mevzuu olmadığını söy
lemekle iktifa etti. Mussolininin 
verdıği örnek göstermiştir ki 
Faşist diktatörlüğü ile saltanat 
uyuşmaları imkansız iki varlık 

değildir. Yunanistan da krallığı 
yeniden iade eden General 
Koodilisin misali de Hitler için 
endişe verici bir misal olamaz. 
Filhakika Yunan kralı Jorj 
tahta geçtikten sonra General 
Kondilisi iktidar mevkiinrten 
uzaklaştırmış ise de Hitler 
Almanyada demokratik ve par· 
Jamenter bir saltanat rejimi 
kuracak değildir. 
BRONSVIK HANEDANININ 

T ARiHI EHEMMiYETi 
Bronsvik dukasına gelince, o 

aadece Giyomun damadı ol
makla kalmaz; Hohenı.ıllernden 
daha eaki bir hanedana men· 
ıuptur. Gelfes hanedanı 1106 
ıenesindenberi Bronsvikte sal
tanat sürmGttür. Ecdadı içinde 
en meıhur olanı Saksonya ve 
Bavyera dukası Arslan Hanri· 
dir. Arslan Hanri nazilerin ta
rihi telakkileri üzerinde mühim 
bir rol oynamıştır. 

Bizzat Hitler Arslan Hanri
nin hatırasını kutlarken onu 
Cermen faziletlerinin timsali 
olarak göstermiştir. Görülüyor 
ki Gelfes hanedanı, milliyetçi 
sosyalistlerin ihyasma çabştık· 
lan ortaçağ miatiğini temsil 
etmektedir. Dük Ernest Augüs
tün cedleri arasında daha az 
şan 'ı olmakla beraber birçok 
muşhur simalar vardır. Bunlar• 
dan birisi Dük Şarl Ferdinand 
de Bronsvik olup Valmy'de 
J(eneral Kelleraman tarafından 
ve on dört sene sonra da Y ena 
da Napolyon tarafından mağ· 
lup edalmiıtir. 

BISMARKIN INDIRDIGI 
DARBE 

Eroest Augüst'ün büyük 
babası Hanovrun son kr.ıılı olup 
1866 da Bismark tarafından 
krallığından ve muazzam ser-
vetinden mahrum edilmişti. O 
tarihte Gelfes'lerin meşhur ve 
tarihi hazinelerine Bismark 
Prüsya aciına olarak el koymuş 
bu!unuyordu. 

iKi HANEDAN 
NASIL BARIŞTI 

1913 de ikinci Giyomun kızı 
Vıktor)a Luiz ile Dük Ernest 
Augüst'ün evlenmesi münase· 
betiyle iki hanedan arasındaki 
dargınlık zail olmuştur. Ayni 
zamanda siyasi bir ehemmiyeti 
haiz o'an bu izdivaç töreni 
çeık parlak olmuştu. Berlinin 
geniş beyaz salonunda Rusya 
çarı ikinci Nikola, lngiltere 
kralı beıinci Jorj genç evliler 
yanında ananavi meşaleler dan
aım açmıılardı.Prens Augilat'ün 
imparatorluk ailesine bu muh· 

Eski Bıonsınk dukası Prens Emesi 

Ogüsl ve ka11sı 
teşem girişine rağmen Kayser
le altı oğlu yanında mütevazi 
yer isg3l edebiliyordu. Hatta 
Geffes·Kümberiand prens'erini 
lngıliz hanedanına bağlıyan 
akrabalık hasebiyfe biraz şüp· 
heli görülüyordu. Ernest Augüst 
memleketini idareden hoşlan
mıyordu. 

SALTANATTAN FERAGAT 
ŞEKLi 

1918 de Almanyada Sparta· 
küslerin ihtifali başgöst«.!rince 
saltanat süren bütün hanedan· 
Jardan evvel tahtından feragat 
eden o idi. Prensin saltanattan 
feragat vesikası başhbaşına bir 
hususiyet taşır. Diı?er prensler· 
den her biri saltanattan fera• 
gati tazammun eden beyanna
meleri ya imzalamaktan istin
kaf ediyor, yahutta güzel ke
timelP-rle bu feragatin tesirini 
yumuşatmağa çalışıyor, teessüf 
ve teessür!erini izhar ediyor· 
lardı. 

Bronsvik dukasa böyle hare· 
ket etmemişti. O kendisini 
saltanattan feragate davet eden 
heyeti kabul ederek kendileri· 
ne sigaralar ikram ettikten 
sonra aşağıdaki sahrlan ihtiva 
eden vesikayı tereddütsüz im· 
zalamııtı: 

"Ben Bronsvik ve Luneburg 
dukası Ernest Augüst şahsım 
ve haleflerim namına olarak 
saltanattan feraga · ettiğimi ve 
hükümeti işçiler ve askerler 
komitesinin eline tevdi ettiğimi 
beyan ederim." 

Bu vesika bütün devlet oto· 
riteıinin ihti:a!ciler eline tev
diini tazammün ediyordu. Bu 
ihtilal komitesinin baş)nda olan 
bir terzi ile bir çamaprcı Pren· 
sin hareketinden o kadar mem· 
nun olmuşlardı ki kendis:ni 
Blankenburgtaki şatosuna ge
tirmek için maiyetine bir müf
reze vermişti. lhtilil devam 
ettiği müddetçe Prens Augüst 
hiç müşkülata uğramadan ve 
serbesti içinde yaşadı. Daha 
sonra ikametgahını değiştire· 
rek Avusturyada ailesine ait 
olan Gmunden şatosuna gitti. 

ALMANY ANIN EN 
ZENGiN ADAMI 

Bir müddet, hurada herşey
den urak yaşadı. Yalnız yetiş· 
dird ği hayvanlara, köpekle· 
rine büyük alaka göster;yor, 
onlarla vakit geçiriyordu. A!
manyada vaziyet normal şek· 
lini alınca Prüsya hükümeti 
aleyhinde olarak 250 milyon 
franklık bir dava açtı. Bismar
kın Ge!fes hanedanının hazi· 
nelerini müsadere etmiş bulun
masından dolayı bu muazzam 
tazminatı istiyordu. Mahkeme 
kendisine hakverdi. Bu sayede 
Prens Ernest Augüst Alman
yonın en bilyllk zenginlerinden 
biri oldu. 

del Bronsvikte teşekkül 

eden Nazi partisiyle müna
sebetleri çok samimi idi. 

, Böylece Hitlerle sıkı bir 
dostluk tesis edebilmişti. 

1932 senesinde Hitler daha 
bir Avusturya tebaası iken 
Hindenburga karşı Alman 
cumhur reisliğine namzetli-
ğini koyduğu zaman Brons
vikte hükümeti ellerinde 
tutan Naziler kendisini 
devlet müşaviri tayin et

mişlerdi. Böylece Hitler kendi
liğinden Alman tebaası oluver
mişti. Bu son senelercle Brons· 
vikin cst i Dükasiyle Hitler ara
sındaki dostluk derinleşmiştir. 

Dül...'ün büyük oğlu Ga?en 
Rayşverde zahittir. Hitlerin bir 
iradesiyle Hanovra Prensi ün
vanıoı taşımak salahiyetini ka
zanmışhr. 

Alman prensleri içinde Hit
lerin en çok sevgisini ve iti
madını haiz olanı Ernest Au
giist'tür. Hohenzıllern haneda
nından Augüst Giyom'da Nazi 
partisi içinde faaliyet göster
miş ise de Ernest Augüst'ün 
yerini tutamamıştır. Filhakika 
saltanatın iadesi meselesi he· 
nüz Almanyada aktüalite mev
zuu olamamıştır. Fakat bükü
met memurlarıyla ordunun bil
yük bir kısmı bili kralcıdır. 
Hitler günün birinde saltanat 
rejimine dönmeyi faydalı gö
rec~k olursa Ernest Augüst'ün 
Berlindelci imparatorluk sara
yında yerleşec~ği muhakkak 
sayılabilir. 

Spek. "to"to:r 
•••••••••••••••••••••••• 

ittifak 
Tesirinigösteriyormu 

Rus - Jc pon askerlerl 
hududda çarpı,ta 

Moskova, 26 ( A.A ) - 50 
kişilik bir Japon Mançu kıtası 
24 ikinc:teşrinde cenubu şarki 
mıntakasınc!an hududu geçerek 
Sovyet topra~ına girmişlerdir. 
Sovyet hudnd muhafızlarının 
yaklaşmakta olduğunu gören 
mütecavizler ateş açmış, fakat 
şiddetli t-ir mukabele görerek 
çekilmeğe mecbur kalmışlardır. 

Japonlar ateş yerinde birkaç 
ölü ve silah bırakmışlardır. 

Romd, 26 ( Ö.R ) - Japon 
Ajansı Mançuri hududunda 
Sovyet askerlerile bir musa· 
demede 6 Japon askerinin öl
düğünü ve 10 askerin yara· 
landığını bi:diriyor. 

Amerika 
Cumhur reisi Buenos 

Alres'e gitti 
Buenos Ayres, 26 (Ô.R) -

Bir:eşik Amerika cumhur reisi 
Roosevelt ve hariciye nazırı 
Hull Arjantin cumhur reisi 
Justo ile hariciye naım Saa· 
vedra Lamas'ı ziyaret etmi~
lerdir. 

Amerika 
Kendi nıt:ı.nfaatlerilc 
alakadar hulmıyor 
Vaş:ngton, 26 (A.A) - Ha

ber veri!diğine göre Dışişleri 
bakan'ığı muavini Moore, Al
man ·Japon ınukavelenamesinin 
imza!andığını osrrenince bu 
mukavelenamenin Amerikan 
menfaati eri ile doğrudan doğ
ruya alıkadar olmadığını aöy· 
lemistir. 

- Başfara/ı 1 wcı sayfada -

müdafaa komitesinin sabahki 
tebliği Üniversite mahallesinin 
bazı binalarında abloka altında 
olan asi müfrezelerile birleş

mek için asilerin yaptıkları te
şebbüslerin topçu ve mitralyöz 
ateşi!e menedildiğini kaydet
mektedir. 

Hükümet tehliği, Sevil rad
yosunun da Huesca yolunda 
asilerin mağlubiyete uğradık

larını itirafa mecbur kaldığını 
işaret etmektedir. Bu muhare-

kürtülmüştür. Vila Farbero 
mıntakasında düşman hücumu 
reddedilmiş, bükümetçiler da· 
ğıhlmıştır. Soryo fırkası Do
goyo şimalinde bazt mevkileri 
işgal etmiştir. Asturya cephe
sinde hükümetçilerin hiicumu· 
nu püskürten miUiciler baskın 
yaparak Oviedo etrafında bazı 
mevkileri işgal etmişlerdir. 

Madrid cephesinde: Fena 
havalana g6çleıtirdiği harekit 
devam etmektedir. 

Keşıf tayyareleri bazı ma-

Ası g-enetallar 
bede asiler Alman markalı hallelerde keşifler yapmışlar, 
silAblar bırakmışlardır. basma uyiat verdirmişlerdir. 

Madrid, 26 (A.A) - Asile- işgal altında olan mevkilerin 
rin tayyareleri dlln payitahtı temizlenmesi devam ediyor. Es-
iki defa bombardıman etmiş- kuryal cephesinde milli kuvvet-
tir. Biri saat 9 da ve diğeri ler şehrin muhasarası netice• 
15 de yapılan bu iki bombar- sini verecek bir harekete gi-
dıman hasarata ve yeniden bir rişmişlerdir. 
takım telefata sebebiyet ver· Madrid müdafaa komitesi 
miştir. öğleyin şu tebliği neırelmiştir: 

Maamafih asi tayyareleri mak· Birçok tankların himayesinde 
sadlarına erememişlerdir. Zira olarak asi kuvvetler Üniversite 
Cumhuriyetçilerin tayyareleri mahal!esinde tekrar taarruı.a 
bunları hemen püskürtmüştür. geçmişlerdir. 3 Faslı taburu 

Paris, 26 (Ô.R) - ispanya misli görlllmemiş tiddette b'r 
harbınm diplomasi neticeleri hücum yapmışlardır. Cumhuri-
hakkında Cenevreden şöyle bir yetçilerin mevkilerine karşı çok 
haber gelmiştir: Rivayet edil- şiddetli bir tazyik yapılmışsa 
diğine göre eğer Madrid hü- da neticede diltman her nok-
kümeti Milletler Cemiyetinde tada ağır zayiatla püskürtül-
temsil edilmeğe devam eder müştür. ikisi ltalyan ve birisi 
ve ezc:ümle paktın ıslahı me· Alman mamulatından 3 tank 
selesile meşgul olacak olan 
komitenin 16 Kanunuevvel iç- elimizde kalmııtır. 
timaında bu hükümetin bir Carabancbel mıntakasında 
delegesi hazır bulunursa ltalya Cumhuriyet kuvvetleri ileri ha

reketine devam etmektedir. 
Milletler Cemiyetinden çekile-
cektir. Cumhuriyetçiler Toledonuo ce-

nubu garbisinde bir baskın hü-
Pariste bu haber hayretle cumu yaparak dilşmana ağır 

karşılanmıştır. Şimdilik buna zayiat verdirmitlerdir. Elimize 
inanılmamaktadır. Zira Burgos düşen Lejyon Etranjere men-
hükümetine karşı vaziyet ne sup esirlerin ekserisi ltalyandır. 
o:ursa olsun, ltalya kendi tas- Hükümetin avcı tayyareleri 
dik kararının Avrupa için ka- 24 saatten beri büyük bir 
nun hükmünde olduğunu iddia faaliyet göstermişlerdir.Asi tay· 
edemez. Roma ve Bertin bükü- yareler Madridi bombardıman 
metlerinin nümayişine rağmen etmeğe muvaffak olamamışlar• 
Fransız mahafilinin fikrince dır. 3 motörlil iki Alman Yun-
ispanyada meşru bir bükümet kus tayyaresi düşilril!mOştOr. 
ve tek bir hükümet vardır. O Görülüyor ki bütün bu ha-

.da Caballero kabinesidir. Ne berler hükümetçilerin lehine 
milletler cemiyeti, ne Fransa, ne o!makta devam etmektedir. 
lngiltere Cenevrede bu hu~ ü- Salamangue. 26 ( A. A ) -
metin vaziyetine halel getirmeyi Madrid radyo istasyonunun 
asli düşünmemektedirler. Çarşamba günü haber verdi-

Paris, 26 (Ö.R) _ ispanya· S!ine göre Markisist şefler 
dan gelen haberler muharebe- Valence vilayetine muhtar bir 
Jerin büyük bir şiddetle yeni- ~~r~~~~ şekli vermek niyetinde-

den başladığını göstermektedir. Bu devlet bir müddet lca .. 
Asiler, kendilerini yerlerine nunu esasi ile idart: edilecektir. 

Güzel lzmir milli savaştan 
sonra harbın kahrma uğramıı 

ve koca bir yangan sabası ,eh· 
rin sinesinde bir yara ve ruha 
ıstırap veren bir virane ve 
ankaz halinde kalmıştı. 

Burası daha düne kadar 
serserilerin makarrı, baykuş· 

laran tüneği, avarelerin aram· 
gahı idi. Bet sene evveldi ka· 
ranhk bir gecede o ıssız ve 
korkunç yerlerden ürkerek 
geçiyordum. Tesadüfen yolu 
düşüp de oradan başka geçen• 
ler de vardı. Bunlardan birisi 
acaba bu viranelik elli •~nede 
ihya edilir mi, dediğini bizzat 
işittim. O, ihtimal eski reji
min, eski durgunluğun dün· 
kü derbederliğini dimağında 
ha!i ya~atan birisi icJi. Mut
lak bedbin idi. Halbuki 
siz sağdan ve soldan gelen 
sağnakları dinlemeden ve dur
madan bugünün rejimine mu· 
vafık bir enerji bilyük bir iti• 
madın4!fs ve gür bir imanla 
geriye bakmadan derin görü· 
şünüzle daima ileriye atıldınız. 

Atatürkün irşadatındao,lsmet 
lnönünün dirayetinden ilham 
aldınız ve bu ilhama ihmal .et• 
mediniz. Elli senelik bir işi; 
elli rakkamımn sıfırını hazfe· 
derek yalnız beş senede be· 
cerdiniz ve başardınız. Dünkü 
harabe bugün bir mamure ol· 
mak üzeredir. Dünkü Sünkis· 
tan bugün bir Gülistan; dünkü 
serap bugün bir şule ve 
neşe diyarı olacağım diyor. 

Hergün bir yenilik, memle• 
kete hayat ve sıhhat sunan 
bir tazelik, şehri şirinleştiren 
bir güzellik, her yerde, her 
ıııdımda gözle görünüp el ile 
tutulmaktadır. 

Ancak lzmirin; hatıra gel
miş, fakat henüz filiyat saha· 
sına geçilmemiş bir mühim ih· 
tiyacı esaslı bir eksiği daha 
vardır. Bunu ancak siz başa· 

racaksınız. Sizden bekliyece• 
ğiz. O da ihtimal not defte· 
rinizin bir köşesinde yazılmış• 

hr ve yapılacıaktır. Bunu idrik 
ettiğinizi de müdrikim. Fakat, 
daha uzun müddet kuvvede 
kalmaması için enerjinizin bir 
kısmını da bu işe hasretmenizi 
yalvaracağım. O da memurin 
evleridir. Bu cihet birkaç de· 
fa dilşilnüldü. Fakat yapılmadı. 
Şimdi artık bu işin vakti mer• 
bunu gelmiş telikki ederek bu 
bayırlı hamlenin hemen yapıl· 
masını bekliyoruz. Yine Kül· 
tllrpark civarında mllnasip 
glSreceğiniz bir sahada be• 
deli taksitle ödenmek llzere, 
bu ite başlanırsa ıüphesiz ki 
lzmirin boı bir kısmı da dol• 
durulmuş ve bu suretle ıehria 
bir kıımı daha ihya edilmif 
olur. 

Sevinçle öz yuvalarına kavu• 
şacak bir çok ailelerin keneli 
ocaklan ttıtmeğe başladığında 
idrik edeceğiniz şeref ve saa• 
deti tariften Acizim. Bu bnyiik 
saadeti de hissetmek şerefi 
size nasip olsun. Bu muhite me• 
murin mahallesi değil, lzmiria 
Eşrefpaşası gibi (Behçet Salih) 
mahallesi diyeceğiz. 

Siz bu işi ıahidi olduğumuz 
gayret ve faaliyetinizle ve bu• 
lacağınız güzel bir formüUe ba• 
şarınız. O zaman mahallenin 
meydanlığına yahut orada yap• 
tıracağınız parkın ortasına sizin 
Büstünüzü rekzetmekte biz mıhlayan cumhuriyetçilerin sar- Vaşington, 26 (A.A) _ Ak-

, k · k d memurların borcumuz olsun, sı.maz mu avemetı arşısında eniz.de bulunan Rabigh kru-. · ı hl · saygılarımı sunarım. 
vazıyetı e erme çevirmek için vazörü Valence'de toplanan 
umumi bir taarıuza girişmişler· Amerikalı muhacirlerin naklini -· I. Çankaya 
se de bu teşebbüsleri akim lt:min için emir almıştır. Iskonto llatl 
kalmıştır.; Gelecek olanlar arasında Berne, 26 (A.A) - Merkezi 

Sevil radyosu sabah şunları Amerikan iıgüderi ve maiyeti bankanın iskonto fiati ynzd• 
bildirmiştir: Santander cephe- ile Madridden kaçan 50 kadar ikiden yiizde bir buçuğa indi• 
ıinde bir d01111an hilcumu piiı· Amerikah vardır. rilmiıtir. 

'-. .... 
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- Alis başının döndüğünü 

hissetti. Pat Garola ile Mari
yakın Kraliçe tarafından he
men ayni saatte ayni mahalde 
birlikte bulundurulmasını müt
hiş bir tesadüf gibi telakki 
eyledi. 

Acaba rahip eski fikrinden 
sarfınazar edecek mi? Acaba, 
bu izdivaçtan haberdar mı? 
Kendisini serbest ve mesud 
bırakarak aradan çekilmek ulüv
vücenabını ibraz eyliyecek mi? 

Bu suretle düşünerek zavallı 
kız işin içinde binbir tehlüke 
gördii. 

Daima tebessllm eden Kra
liçe: 

- Neye bana teşekkür et
miyorsunuz? dedi. 

- Heyhat, madam! görüyor
sunuz ki saadet ve korku ile 
zihnim alt, üst oldu. 

- Korku ile mi?. • • Ah l 
Evet. • • lki rakibin birbirine 
tesadüf edeceğini ve Pani Ga
rola 'nın ağzından kaçacak bir 
sö::ı: Mariyak'a herşeyi öğrete· 

cegını düşünüyorsunuz de2}1 
mi? Müsterih olunuz kızım .•• 
Ben tedabiri lizımeyi ittihaz 
ettim; onlar birbirlerini görmi· 
yecekler. 

- Ne, madam f tenezzül 
ediyorsunuz ha. 

- Sizin ikinizi de mesud 
görmek isterim... işte maksa
dım budur ... 

Alis bu defa kemali meser· 
retle: 

- Ah! madam, canım uğ
runuzda feda olsun. 

Diye bağırdı. 
- HilA ÇOl'\lksun 1 Herşey· 

den evvel müsterih ve mesud 
olarak yaşamağı düşününüz. 
Hepsi bukaclar değil Al's. Size 
bütün kalbimle söyledim. Ümid 
ederim ki, siz ... 

- Madam beni isticvab edi
niz ! Ağzımdan çıkacak her 
kelime kalbımin tercümanı 
olacak. 

- Pekala 1 Ne yapmak 
fikrindesiniz? Bakınız yarın 

değil, hemen bu geceden 
itibaren demek istiyorum •.• 
Pariste mi kalacıtksınız? Yoksa 
derhal gidecek misiniz? 

Bu sözleri söylemekle bera~ 
ber kraliçe gözlerini Alise 
dikti. O vaktt hafiye kız kra· 
!içenin gizli maksadmı keşfetti. 
Veya buna zahip oldu. 

Bu kont dö Mariyak ..• Onun 
oğlu idil 

Hafiye kız bunu biliyordu. 
Sen Jermende Navar kraliçesi 
kendini koğduğu gece bu sırra 

vakıf olmuştu. Fakat bu sırn 
kalbinin en derin bir köşesinde 
saklamıştı. Bu ana kadar Ma
riyaka l>ıle bu yolda bir söz 
söylememi.ştll 

Filvaki Alis: Doğum meyda
na çıkar, çıkmaz kraliçenin 
Mariyakı öldüreceğine kanaati, 
ıcaei idi. 

Bu kız şu suretle bir faraz:ye 
yaptı: 

- Kraliçe, Marİyakm kendi 
oğ!u olduğunu ve benim de, 
her iin tanınmak tehlükesine 
maruz kalarak Pariste yaşaya
mıyacağımı, kontu Paristen 
uıak bir mahalle götürebilece
ğimi bil.yor. işte sırf bu mak
tada mebni beni onun ağuşu 
muhabbetıne atıyor. Ve izdi
vacımızın gizli kalması için, 
gece yansı icra ettiriyor. 

işte hafıye kızın zihninden 
bir şimşek süratiyle geçen fikir 
bu idi. Düşmanlarınm fikrinden 
~eçen şeyleri derhal anJamağa 
ve bunlara göre seri kararlar 
ittihaz etmeğe alışkan olduğun
daa bu ibi ahval ve bususatta 

zahir olacağını idrak eyledi 
veya anladığına zahip oldu. 

- Madam; bu gece ben 
kontla bu şeylere dair görüşe· 
cektim. Fakat, zatıalilerinin 
emirlerine intizar edeceğim. 

- Hiçbir emrim yok. Senin 
kendi kendine herşeyi yap
maklığmı arzu ederim. Bakalım 
konta ne gibi nasihatler ve
receksiniz? 

- Madam; emriniz veçhile 
serbest olarak söyliyebilirim ki 
benim de Parisi terketmekten 
başka bir emelim yoktur. 

- Ya öyle mi? •.• Demek ki 
beni terk edeceksiniz? 

- Ümit ederim ki zabhaş
metpenahileri beni affedecek

lerdir. Fakat, bu yoldaki fi
kirlerime muttali ve vakıfsınız •• 

Katerin aşikar ve belki sa
millii olan bir sürurla: 

- Ya, demek ki gidecek
siniz .•• Acaba ne vakit? Dedi. 

- Eğer muktedir olabilirsem 
heınen bu gf'ce madam! 

Kraliçe titredi. Alisin do~
ru söylediğine şüphe etmiyor
du. Her ne kadar hafiye kız 
titriyor idiyse de pek metin bir 
sesle söylüyordu. 

Katerin bir kaç dakika dal
gın kaldı. 

Kimbilir, belki bu ande bile 
fikrinde son defa olarak oğlu
nun telef edilmek Iüıumunu 
müvazene etmişti. 

Kimbilir, belki de bu cina
yetin lüzumsuz o:duğunu ka
rarlaşhrmıştır. 

Biz d~ bu fikirdeyiz. 
Birkaç dakika sonra yavaş 

yavaş: 

- Bu gece nısfılleylde Sen
Jerme Lükser Ruva kapısında 
sizi bir araba bekliyecektir.Bu 
arabanın bili müşkülat bos 
kapısından çıkabilmesi için la
zımgelcn emri vereceğim. Hiç 
durmadan hemen Lyona gide
celrniniz. Oradan da ltalyaya 
geçeceksiniz. FJoransada bekle· 
yiniz son talimatımı orada size 
bildireceğim. Sözlerimi harfi
yen icra edeceğinizi vadediyor 
musunuz? Sözlerini söyledi. 

Alis diz çökerek : 
- Sizi yemin ile temin ede

rim madam 1 dedi. 
- Pek iyi .. Eğer kont, zev

ciniz bir gün olup ta Fraosaya 
avdet etmek fı krini ızhar eder
se onu caydıracağımza ve şa

yet ısrar ederse beni haberdar 
edeceğinize söz veriyor mu· 
sunuz? 

- Madam; hiçbir vakit Pa
rise avdet etmiyeceğiz! 

- Pek ala 1 Kalkınız kızım •• 
Düğün bedıyemi arabada bula
caksınız. F oransada, biıe 
ait saraylardan hirisini size 
verdiğimi mübeyyin bibenameyi 
göndereceğim. 

Alis bana teşekkür etmeyi
niz ..• lktidarımzdao fazla o arak 
balla sadıkane bir surette hiz
met ettiniz ••• Binaena eyh sizi 
taltif etmel..Jiğim lazımdır. 

Alisin gözJerinden sıcak yaş
tar akmağa başladı. 

- Ahi Madam, fakir, bir 
dil m ekmeğe muhtaç. elimde 
avucumda bulunan ufak tefek 
şeylerden mahrum kalarak yaya 
yürümeğe mecbur olsam bile 
Parisi terkettiğim için yine 
rnesud olacağım ... Beni affedi
niz madam, zira, bu şehirde 
pek sıkıntı çektim! Hayatımı 
kendisine verdiğim adamla Pa
risi terkedeceğimi düşündükçe 
herşeyi unutuyorum, ve bu 
saadetimin bir rüya olmasından 
korkuyorum madam. 

- Müsterih olunuz... Ve 
şimdi Alis sözlerimi iyice 

'eftf A•IR 

Bir sarhoşun çılgınlıkları 

Bayram yaptığı rezalet
leri inkir eden iyor 

Sadece sarhoştum diyerek kendini 
mazur göstermeğe çalışıyor ... 

Dün asliye ikinci ceza mah
kemesinde garip bir sarhoşluk 
ve bunun zımnında bir hakaret 
davasının muhakemesi başladı •• 
Hadisenin mevıuu: 

1 - Sarhoşluk 
2 - Bir yurddaşa fiili mü-

eJsir ikaı 
3 - Bekçilere hakaret 
4 - Polislere hakaret 
5 - Türklüğü tahkir 
Bu cürümleri teşkil eden 

hadiseyi şurada anlatalım: 
Kelle kulak yerinde bir 

adam... Geçen Ağustosun altı
sında ve sabahın körkaranlı

ğında kafayı iyice dumaolamış, 
Karataş üzerinde Hadi soka
ğında yalpa vura vura dola
şırken, ıncır satan manav 
Osmana rastlamış... elinden 
sepeti alarak, yaş yemişleri 

birer birer sıkmağa ve atmağa 
başlamış, para vermediği için 
manavla kavgaya tutuşmuş, 

manavı kafasından yaralamış ••• 
O sırada geçen bir kömürcü
nün merkebini yakalamış, eşek· 
le .şakRlaşmış, kömürcü korku
sundan kaçmış... Arkasından 

kovalamış... Bütün sok~k hal
kını heyecana düşürerek her· 
kesin emniyet ve istirahatini 
bozmuş .• 

Aralıkta bir bekçi pt:yda ol
muş ... Azıl ı sarhoşu zaptetmeğe 

muktedir olamayınca imdat 
düdüğünü çalmış, bir bekçi 
daha yetişerek herifi tutmak 
istemişlerse de bu defa da 
ağza almmıyacak küfürlerle 
karşılaşmışlar •.• 

Nıbayet bir polis yetişmiş 

sarhoşu 2orlukla yakalıyarak 

karakola götürmeie muvaffak 
ofabifmiş ... Sarhoş Bayram, ka
rakola ayak basar basmaz, 
memurlara karşı ağzına gelen 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Jıyect:k mühim şeyler var· 
dır. Yavrum size karşı 

hudutsuz bir itimat besliyorum. 
- Zatı haşmetpenahilerinin 

esran benim için mukaddestir. 
- Evet, siz daima ketum 

bir kızsınız.. Fakat, bu sefer 
söyliyeceğim şeyler ne politika, 
ve ne de dine aittir. Eğer siz, 
tecrübem'e sabit olduğu veçhile 
pek ali bir kadın olmamış ol
saydınız kalbimi böyle size aç
mazdım. 

Katerin hafiye kıza nafiz bir 
bakışla: 

- Müddeti ömrümde, beni 
muazzep eden bir hatam var

binbir hezeyanı savurmuş ... 
Ceketini yırtmış, pantalonunu 
çıkarmış, çırçıplak bir kıyafete 
girerken menoedilmiş. 

- Siz bir yahudiyi himaye 
ediyorsunuz. Alçak Türkleri 

Diye bar bar bağırmağa baş
lamıştır.. Bu vaziyet karşısında, 
hacı Ba~ ram çares;z istirahate 
bırakı mışbr •• Suçlunun ika et
tiği bütün cürümler bir zabıt 
varakasiyle tesbit edilmiş ve 
kendisi de evrakiyle birlikte 
mahkemeye verilmiştir.. Dün 
bu davanın ilk duruşması ya
pıldı .. Hakim Halim Sıdar suç
luya hitaben : 

- Sen Türk müsün, Arna
vut musun ? 

Sualini sordu. Suçlu T5rküm 
dedi .• 

- Türk olan Türklüğü tah
kir eder mi ? 

Hakimin bu suali cevapsız 

kaldı.. Şahitlerin dinlenmesine 
başlandı.. EJJi beşlik ihtiyar bir 
kadm şahit olarak dinlenirken, 
hakim şahide hitaben : 

- Geçen gün şahidin birisi 
burada şahitlik yaparken an
sızın ölüverdi.. Bak.. Sen de 
şabitsin. Elini vicdanına koy •• 
Hiç kimseden korkma, çekin
me .• Doğruyu söyle? •• 

ihtiyar kadın; görgüye müs
tenit şahadetini yaptı. Ve suç-
lunun incirleri nasıl sıkıp sıkıp 
yere attığını ve karakoldaki 
hakaretini anlattı .• 
Hakim suçluya sordu: 

- incirleri sıkıp sıkıp rakı 
.ımı çıkaracaktın. Anlaşdan iç .. 
diğin az geldi galiba? Suçlu, 
buna da cevap vermedi ve bü
tün suallere karşı: 

- Çok içmişim, ne yaptığımı 
bilmiyordum.. Dedi .• 

Şahitlerden bir kısmı gel
memişti.. Onlarm da celbine 
karar verilerek muhakemenin 
tafik edildiği bildirildiği sırada, 
üçüncü asliye ceza mahkemesi 
mübaşirinin: 

- Hacı Bayraaam... Hacı 
Bayraaam ..• 

Diye ni'.iası işitildi. Hacı 
Bayram, yine bu Bayramdı .• 
Bir mahkemeden çıktı, öteki 
mahkemeye girdi.. Fakat ka
pılar kapandı içeriye girmek 
kabil olamadı.. Maamafih ko· 
ridorda asılan muhakeme lis· 
lesinden, Hacı Bayramın bir 
ikinci tecavüzden suçlu olduğu 
anlaşılıyordu ... 

.. 777-77'. 

Borsa Haherl~ri ~ 
Dün Borsada 

......... 

FIKRA •ır------ilıııı. 
Dr. Mi tat Baran 

·~~..Z.7..Z: ~ 
Yazan : Eczacı /(emal Aktaş 

Radyonun 
marifetleri 

Havalara nazar deydi. Bir 
karma karışıklıktır gidiyor. 
Ağustosun kızgın sıcağında 

dolu, yağmur, fırtına.. Sonba· 
hara veda etmeden haddinden 
fazla soğuk.. Elhasıl bir karma 
karışıklıktır gidiyor. On sene
denberidir ki, tabiat hırçınlaş
mış gibidir. Huyu anlaşılmıyor 

artık.... İlkönceleri, birader 
umumi harpda o kadar top 
atıldı, o kadar top atıldı ki, 
arzın havasında elektrik kud
reti ziyaddeşti. Bu zamansız 

soğuklar işte bundan ileri ge
liyor diyenler çoğalmıştı. Bu
sene nasıl bir yaz geçirdiğimiz 
aklımızdadır. 

Plajların neş'esini kaçıran 
yağmurları, lzmirdP. Fuarı 

altüst eden kasırgayı daha 
unutmadık. Sayfiyelerde gazino 
tutanların yağmurdan baş ala
mamak yüzünden hala surat-
ları asık... Doğru dürüst bir 
yaz göremedik.. lkinciteşrin 
yaz gibi geçti. Bu ayın yirmi 
üçüncü günü lzmirin havası (16) 
derece idi , (24) iincü günü (8) 
(25) inci günü (2) oldu. Biraz 
daha gayret t:tse sular dona
cak, buz tutacak ... Buna sebep 
artık umumi harbın top!arı de
ğildir. Şimdi de radyolardır di-
yenler başladı. Radyolar, uzun 
ve kısa mevceleri ile, parazit
leriyle havayi nesimide elektrik 
kuvvetini daima faal tutuyor-
larmış, herkesin elindeki radyo 
düğmesi döndükçe böyle, hava 
havalanıyor, hu karmakarışık
lığı yapıyormuş... Bu işlere 

Markoni ne diyor bilmiyorum .. 
Şimdi herkesin dediği bu .. 
Doğru mu eğri mi! Orasını 
büyük pabuçluya sormalı ... 

Fakat radyoları ithama kal
kışmak beyhudedir. Bundan 
böyle radyo işletmiyelim, şu 
havayı düzeltelim diye dünyaya 

Operatör 
Muayenehanesini Gazi Bul

varında Basmahane istasyo
nuna giderken Yeni Asır 

matbaasına varmadnn Sağlık 
sokak başındaki yeni bir.aya 
nakletmiştir. Hastalarını ber
gün 11 den 17 ye kadar 
kabul eder. 

Telefon: 4070 

3-26 (2166) 

'·---------------· İzmir Ticaret ruahkemesin
den : 

Aoamurda Ali namına 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 konişmentonun 
ziyaa uğradığından iptali o ko
nişmentonuo hamili olduğunu 

iddia eden Antalyada Camii
cedit mahallesinde Ali Sesli 
tarafından arzuhal ile istenil
miş ve konişmento mubteviya
ttnın kimseye teslim edilmemesi 
keyfiyeti Devlet demiryolları 
işletme idaresi lzmir acenteli
ğine bildirilmiş olmasına bina· 
en sözü geçen konişmentooun 
iJan tarihinden itibaren k1rk 

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

26-27-28 1327 (2255J 

Diş tabibi 
Muayenehanesini 2 mcı 

Heyler So. Hamam kar~ısın· 
da 37 No. ya nakletmiştir. 

Telefon: 3774 

(IGlllJ~~~l!U 
tamim etseler, yine herkes rad
yosunun düğmesine basarak, • • 
bakalım parazit var mı diye 
kaçctk radyo çalacaktır. Şayet 

son zamanlarda havaların şaşa· 
laması böyle radyo düğmesine 
basmaktan oluyorsa bu iş rad
yonundeğil, havanın düğmesine 
bakmak oluyor demektir. Cid
den Markoni ne diyor merak
tayım .• Alimler bu işe bir çare 
bulsalar da biz de yazı, yaz kışı 
kış olarak tanısak ... 

lzmlr slclli ticaret me
murluğundan: 

Mehmet Göçe ticaret unva· 
niyle lzmirde Kardiçalı hanın· 
da 50 numarada yol ve inşaat 
müteahhitliğini yapan Mehmet 
Göçenin işbu ticaret unvanı 
ticaret kanunu hükümlerine 
göre sicilin 1877 numarasına 
kayıt ve tescil edildiği i 1an 

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

Bir tanesi inkıbazlarda lint 
verir. Üç tanesi müshildir. 
HaZJm bozukluğunda hazmı 
tashih eder. Her eczaneden 
isteyiniz. 

GCZllilllMıİ.raiFMiiliiiliii~ttmll .. m'llml .. lllll:~MMK:..:;; 

dır ... dedi. Yapdan Satı,lar 
~ 

.. olunur. ( 1358) 
Alis, zahiren bir eseri hay

ret ve taaccüp göstermiyerek 
kulak kabarttı. 

- Hatamı sana daha açıkça 
söylemek için, müthiş bir sırrı 
öftreneceksin, sana karşı olan 
itimadımın derecesini takdir et. 
Şarl, Hanı i, Fransuvadan başka 
da oğlum var. 

Alisin halinde hiçbir tebed· 
düJ olmadı. Belki, bu hissizlik 
onun tarafından irtikap edilen 
bir hata idi. ihtimal, ihtiram
karane bir hayret ibraz etmesi 
ica be derdi. 

Gözlerile muhatabını yemek 
derecesine gelen kraliçe sözü
ne devam etti: 

- Dördüncü bir oğlum da
ha var: bu da şimdi hakkı sa~
taoattan mahrum ve gözden 
uıaktır. 

Nihayet Alis: 
- Ne! Madam, zatı haşmet

penahi!erinin bir oğlu, doğdu
ğundan itibaren uzaklarda mı 
bulunuyor? Diye bağırdı. 

Uz Um 
Ço. Alıcı Fiat 
478 inhisar 6 50 12 50 
201 K Kazım 14 19 
157 S Süleymano13 25 19 50 
140 H Alyoti 13 50 16 25 
96 Anado'u in. 14 75 15 50 
65,5 S Emin 13 16 75 
61 M J Taranto 15 50 18 
52 AR Üzümcü15 15 50 
44 j Kohen 13 50 13 50 
34 Vitel 15 50 16 25 
20 T Erman 13 50 13 50 

9 B Alazraki 21 21 
1356,5 Yekün 

346652 Eski sahş 
348008,5 Umumi sataş 

incir 
Çu. Alıcı Fiat 
14 T ile T 1 Şir. 15 

Ki'o 
15000 

Zeytinyağı 

Alıcı Fiat 
35 

Zahire 

15 

35 

Çu. Alıcı Fi at 
115 Buğaay 5 375 
30 Susam 15 50 

150 Fasulya 8 875 
128 ba. Pamuk 47 

o 

s 375 
15 60 

8 875 
50 

430 

lzmir Su!h Hukuk Mahke
mesinden: 

lzmiz hazinei maliyesine İza· 
fetle vekili avukat Necmettin 
Şakir kılıçoğlu tarafından iz· 
mirde Karşıyakada Şayeste 
So. - 18 · sayılı evde mütekaat 
yüzbaıı Fikri aleyhine açılan 

alacak davasından dolayı Fikri 
namına tastir ve bera)'İ tebliğ" 

irsal kıl nan davetiyenin bila
tebliğ iade edilmesi üzerine 
ilanen yapılan tebligat üzerine 
de mumaileyh mahkemeye gel
mediğinden mahkeme gıyabın
da görülmüş ve gıyap kararı 

tebliğine karar veı ilmiş oldu
ğundan mahkeme günü olan 
22 • 12 - 936 sa'ı günii saat 
10 da mahkemede hazır bu
lunmadığı veya bir vekil gön
dermediği takdirde mahkeme
ye kabul edilmiyeceği ve mu· 
hakemenin gıyabında cereyan 
edeceğini mübeyyin işbu gıyap 
karan ilanen tebliğ olunur. 

(1365\ 

Yazı makineleri için toz tut
mıyan, ve makineleri daima te

miz tutan en e!v erişli yng 
" UNİC ., markalı makine J a
ğıdır. 

Yegane deposu Gazi Bu'va
rmda Küçük Kardıçalı handa 7 
numarada yazı ve hesab n a
kineleri tamirhanesi sa. bi 
KALOMENi'de bu!unur. , ~ 

Hususi muallirn 
ilk ve orta ol< ul ta· ebe e

rine hususi dcı s!er verme <
tedir. lstiyenleriu hergün L'ıt• 
at 16 -18 e kadar Yeni A ... r 
idarehanesine müracaatları. 

1 - 13 H 3 



~z~·~z::~:d!~:~!~:;~~ GÜNÜN 24 SAA TiNDE HASTA 
lediye elile işletilecek otobüsler 
için ilk parti olarak 4 veya 6 
silindirli tam Dizel motörlü 20-

24 kişilik ve şehir yollarında 
çalışan tiplerden olmak üzere 

6 adet komple otobüs kapah 
zarfla münakasaya konmuş t ur. 

2 - Beherinin bedeli mu
h.:mmeni, gümrük, muamele, 
belediye, tahliye ve kordon 
resimleri belediyeye ait olmak 

ve lzmir belediyesi itfaiye bi
nası önünde teslim edilmek 

şartile altı bin lira ve hepsi
nin otuz altı bin liradır. 

3 - Mali ve fenni şartna
meleri 180 kuruş bedel muka
bilinde lzmir Belediyesi makina 
ve elektrik mühendisliğinden 

tedarik edilir. Taşradan isti
yenler şartname ve posta üc
retini peşin göndermelidirler. 

4 - ihale 15 kanunu sani 
1937 cuma günü saat 16 da 

şehir meclisinin tasdiki şartına 
bağh olarak lzmir Belediyesi 

daimi encümenince yapılacaktır. 
5 - Muvakkat teminat iki 

bin yedi yüz liradır. 

6 - Nakden verilecek te
minat akçesi ihale tarihinden 

asgari bir gün evvel Belediye
den alınacak fiş mukabilinde 
iş bankasına yatırılacaktır. 

7 - Teklif yapacak firma
nın otobiisler liakkındaki bil· 
umum katalog ve teknik re
simlerle broşür plan ve izah
namelerini ve yedek parça 
katalogunu ve fiat listelerini 
vermesi mecburidir. 

8 - iştirak için 2490 sayılı 
kanunun tarifi dairesinde 
ihzar edilmiş teklif mektup
larını ihale tarihi olan 15 ka
nun sani 1937 cuma günü aza
mi saat on beşe kadar İzmir 
Belediye reisliğine vermelidir. 
27 - 1 - 6 - 12 1345 (2258) 

1 - Bahribaba tramvay cad
desinde Sabilpark gazinosunun 
]ki sene müddetle kirası Baş· 

katiblikteki şartname veçbile 
4-12-1936 cuma ıünü saat on

altıda açık artırma ile ihale 
edilecektir. Senelik kira bedeli 
muhammeni ikibin yüzaltmış beş 
liradır. iştirak için üçyüz yirmi 
beş liralık muvakkat teminat 
makbuzu veya banka teminat 
mektubu ile söylenen gün ve 
saatte encümene gelinir. 

2 - Senelik kirası kırk lira 
bedeli muhammenli Halimağa 
Çarşısında Yeniyol'da 2 sayılı 
dükkaııın bir senelik kirası 
Başkatiblikteki şartname veç
bile 4-12-1936 cuma günü saat 
onaltıda açık artırma ile ihale 
edilecektir. iştirak için üç lira· 
Jık muvakkat teminat makbuzu 
ile söylenen gün ve saatte 
encümene gelinir. 

3 - Yüz yetmiş dokuz lira 
bedeli keşifli İsmetpaşa mahal
lesinin İkinci Sakarya sokağı 
çıkmazında yapılacak lağım 
işi 4-12-1936 cuma günü saat 
onaltıda açık eksiltme ile ihale 
edilecektir. Keşif ve şartna
mesini görmek üzere Başmü

hendisliğe, iştirak için de on· 
üç buçuk liralık muvakkat te
minat makbuzu ile söylenen 
gün ve saaatte encümene ge
linir. 
19-24-27-2 1261 (2214) 

Zayi 
lzmir ithalat Gümrüğünün 

13-3-935 tarih ve 145286 m1· 

maralı makbuzu zayi edilmiş
tir. Yeniden kaydının çıkarı· 
lacağı cihetle berkimin elinde 
ise muteber ofmıyacağı görü
len lüzum üzerine ilan o!unur. 

Adres: 

U349J 

Türkiye yağ ve ma
mulatı sanayii limited 
tirketi Müdüriy~ti 

Baş ağrılarına karşı 

GRiPiN 
kaşelerini kullanınız ! 

Gripln : Bütün ağrı, sızı ve 
sancıları keser. 

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

Grlpln : Nezle, grip ve ro· 
matizmaya karşı 

çok müessirdir. . 
/ 

GRiPIN kaşe!erinin 10 tanelik yeni ambal a jfa rını tercih ediniz 

MEYVA TUZU 

En boş meyva tuzudur. lukıbazı def eder. Mide, bağırsak, 
karacigerden mütevellit rahatsızlıkları önler. Hazmı kolaylaştırır. 

İn2iJizKanzuk Beyo~lu - İstanbul 

'~~~~m 

TOL 

••••••••••••••• 
Bu her iki otelin müsteciri 

Türkiyeoin en eski ote!cisi 

BAY OME'R LUTFIDIR 
••••••••••••••• 

Kırk iki senelik tecrübeli ida
resile bütün Eğe halkına ken
disini sevdirmiştir. 

Otellerinde misafir kalanlar, 
kendi evlerindeki rahatı bu· 
lurlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten 
fiat:ar müthiş ucuzdur. 

lzmir Defterdarlığından: 
lzmir körfezinde hudutları malum olan Ragıp namı diğer 

Sığlar dalyanı ile dalyan hudutları dahilindeki küç~k Gediz 
azmağmda balık avlamak hakkı 3 seneliği 2400 lira muhammen 
bedel üzerinden 25-11-936 tarihinden itıbaren 3 sene müddetle 
açık arttırmaya çıkarılmıştır. 

Şartnamesi isteyene bedelsiz verilir. Açık arttırması 10-12-36 
Perşembe günü saat 15 de defterdarlıkta yapılacaktır. Muvakkat 
teminat yüxde 7.5 dur. 

Hükümetçe tayin edilecek bankalann teminat mektupları ve 
devletin mu•yyen t•hvil ve bonoları teminat olarak kabul olu-

, nacakbr. 27-29-1-3 (1350) . ..., . 

... 
Oksürenlere : KATRAN HAKKI EKREM 

En lüks ve sağlam ıuobilyeleri HARAÇÇI KARDAŞLARda 
bulabilirsiniz. 1937 modelleri ile evlerinizi, yazıhanelerinizi 
süsleyiniz. Memurlara ayrıca kolaylıklar gösterilir. 6 taksitte 
mohilye verilir. 

~ ..................... ..:ı ... •~--~E.._limm ..... m•1111111eaamem111 .. gmım1:~s31•asl8•• 
IZMiR üN Mensuca ı 

.. rk A. etinin 

• 

l'arafından mevsim dolayısilc yeni çıkardığı kumaşlar: 

SAGLAll 1 ---1ZABi-F 
il - l:!lj .'Jtl !iiJ 2i'l gı 

1 

-VE -c..JC-c..JZ 1 >-c..JFt 
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Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih edinzi 
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Birinci Kordonda 186 Nunıarada 

ŞA.RK HALI T. flne Ş .. 
mfiÇJ iQ>@M?A*.VPM!f:PX.lf»eft.WWW_IEl _________ .,. _____ l!!'llirm~, 

Kemaİpaşa ziraat bankasından: 
2836 sayılı Tarım Kredi kooperatifleri kanununa uygun ol~

rak meydana getirilmiş olan buçsuz ve z!ncirleme soravh 693 
No.lu Ünlü Ansızca Tarım Kredi kooperatifinin kuruluşu Eko
nomi bakanlığınca kabul edilmiş ve Noterlikçe dahi tescili ya-
pılmış o!duğundan lcooperatifio resmen ise başladığı ilan olunur. 

, (1353) 

Kemalpaşa ziraat bankasından: 
2836 sayılı Tarım Kredi kooperatifleri kanununa uygun olarak 

meydana getirilmiş olan bucsuz ve zincirleme Soravlı 692 sayılı 
YÜKSEK ÇAMBEL Tarım kredi kooperatifinin kuruluş ekonomi 
bakanlığınca kabul edilmiş ve noterlikçe dahi tescili yapılmış 
olduğundan kooperatifin resmen işe başladığı ilan olunur. 

( } 1354 

lzmir emrazı sariye hastahanesi sa
tın alıııa komisyonu başkanlığından 

Yeni Asır gazetesinin 10 ikinci teşrin 936 tarih ve 9394 ve 
Birlik gazetesinin 1 O ikinci teşrin 936 tarih ve 487 sayılarında 
miktarı muvakkat teminatını gösterilerek açık eksiltme ile alı
nacağl ilan edilen 6500 kilo birinci ekmek açık eksiltmeoinin 
bitim tarihi olan 16 ikinci teşrin 936 dan itibaren bir ay içinde 
pazarlıkla alınacaktır. istekliler her cumartesi günü lzmir emrazı 
sariye hastabaneainde ıaat 11 de toplanan komisyona muvakkat 
temin~tJariJe birlikte mDracaatları. (1363) 

lzmir Sulh Hukuk Mabke-
mesinden : 

lzmir hazinei maliyesine iza
fetle vekili avukat Necmettin 
Şakir Kıhçoğlu tarafından iz· 
mirde Karantinada Selçuk so. 
25 sayılı evde Suriye tapu mü· 
dürü sabıkı Suphi aleyhine 
açılan alacak davasından do
layı Suphi namına tastir ve 
berayı tebliğ irsal kılınan da
vetiyenin biJatebliğ iade edil
mesi üzerine ilanen yapılan 
tebligat üzerine de mumai· 
!eyh mahkemeye gelmediğinden 
mahkeme gıyabında göriilınüş 

ve gıyap kararı tebliğine karar 
verilmiş olduğundan mahkeme 
günü o!an 22-12-936 ~alı günii 
saat onda mahkemede hazır 
buhmmadı~ı veya bir vekil 
göndermediği takdirde ınah" 
keye kabul edilmiyeceği ve 
muhakemenin gıyabında cere" 
yan edeceğini mübeyyin işbu 
gıyap kararı ilanen tebliğ olu· 
nur. (1364) 



2,. Te,rlnlsanı t•a• 

F ratelli Sperco 
Vapur Acentası 
ROYALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
HERMES vapuru 24-11-936 

günil ıelip yükünO boşaltbk· 
tan sonra Burgas, V aroa •e 
K~stence için yllk tahmil edip 
a1ai gün hareket edecektir. 

UL YSSES vapuru SO·ll-936 
günü beklenmekte olup 5-12· 
936 gününe kadar Rotterdam 
Amıterdam ve Hamburg liman
lan için yük l caktır. 

SVENSKA ORlENT Lineı 
NORDLAND motörtl 22-11· 

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

AASNE motörU 21·12-936 
tarihine doğru beklenmekte olup 
26-12-936 ya kadar Rotterdaa 
Hamburg ve Skandinavya li
manları için yllk t bmil ede-
cektir. 
Finska Agf ertygs kumpanyası 

SAVONMAA motörü 28-11-
936 günU limanımıza gelerek 
3-12-936 gününe kadar Anvers 
ve Finlandiya için yiik ala
caktır. 

ZEGLUGA POLSKA 
Kumpany ıı 

SARMACJA vapuru 7·12· 
936 gilnü beklenmekte olup 
12·12-936 gilnüne kadar An• 
ver ve Gdynia için mal ynk
liyecektir. 

Servici Maritim Rumen 
Kump oyası 

SUÇEAVA vapuru 16-12-36 
gllnil gelerek Malt , Marsilva ve 
Alger limanlarına yllkliyecektir. 

Daha Fazla tafsiUit için ikinci 
kordonda Tahmil ve Tabliye 
bin sı arkosında FRATELLI 
SPERCO vapur acentalığına 
mür caat edilme i rica olunur. 
Navlunlardaki ve hareket ta· 
rihlerindeki d..-.ğişikliklerden 
acenta mesuliyet kabul etmez. 

Telefon: 2004-2005-2663 

"CZJ!Z'laZ2~Z;BJil!!DmD'2'11-
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N. V. 
W. F. H. Van Der 

Zee & Co. 
DEUTCHE LEVANTE LINIE 

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

teşriode bekleniyor. 15 son teş
rine kadar Rotterdam, Ham• 
burg Ye Bremen limanlarına 
yilk atacaktır. 

AKKA vapuru 11 ikinci teş· 
rinde beklenilmekte 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 Rotterdam 
Hambnrg ve Bremen limanla
rına yük alacaktır. 

.-mn•• 
American ~xport Lines 

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

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

EXELLO vapuru 5 ilk ka· 
nunda bekleniyor. Nevyork için 
yük alacaktır. 

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

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

Pire Aktarması Seri Seferler 
EXCAMHION transatlantik 

vapuru 20 on teşrinde Pire 
limanından Bo ton ve Nevyork 
için hareket edecektir. 

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

•• QiSJ ... 

Den Norske Middelbavslinje 
SARDINIA m1>törli 16 ıon 

teşrinde bekleniyor. Dieppe ve 
Norveç limanlarına yilk ala· 
caktır. · 
~ 

Armement H.Schuldt-Hamburg 
MARITZA vapuru 20 ıon 

teşrinde bekleniyor. Rotterdam 
Ham~urg ve Bremeo iimanlan 
için yllk alacaktır. . ..... . 

• 

a JD ın 
kullanınız ! 

YEM ASIR 

··~········································'ı : \..ığerler için bava ne ise dış· • 
• ler için de RADYOLİN odur. 

1 
Hasta ciğerler kadar sağlam 
ciğerlere de hava lazım oldu
ğu gibi, bakımsız dişler kadar 
temiz ve beyaz dişlere de 
RADYOLlN lazımdır. Hava 
kanı, RADYOLİN ağzı temiz
ler. Havasız kalan en sağlam 
vücud nasıl zehirlenirse, RAD· 
YOLtN ile fırçalanmJyan te
miz ve beyaz dişler de öylece ı 
sararmağa ve çfitümeğe j 

Olivier Ve Şii. 
LIMİTET 

Vapur Acent sı 
" tR (NCİ KORDON REES 

BlNASI TEL. 2443 
Lllerman 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 vapwu 3 birinci ka
nunda Londra, Hull ve An· 
versten gelip yük çıkaracak 
ve ayni zamanda Londra ve 

Hull için yük alacaktJr. 

DRAGO vapuru 10 birinci 

kanunda Liverpool ve Svanse· 

adan gelip yük çıkaracaktır. 
GENERAL STlM 

PHlLOMEL vapuru 18 ikinci 
teşrinde gelip Londra için yük 
alacaktır. 

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

$ahlfe 9 

Paris fakültesinden diplomalı t 

Diş tablplerl l 
Muzalter Eroğul I 
liemal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah l 

saat dokuzdan baş!ıyarak 

Beyler • Numan zade S. 21 
numrab muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Tele fon : 3921 
Cuma ve ıab 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 

Doktor 

Ke al atir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane: ikinci Bey
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Evi: Köprü ~·apur iskelesi 
Berat apartımanı No. 6 

Ev, Telefon No. 2545 

mahı·umdurlar. • 

~rep Jorje4 ~~;-~;;---~ı~E=c=z=a=c=ı=~~e~~~al~~=i=~=i=l~~~~~ 
Revdor Ferit, Leylak Blan AKTAŞIN 

4 ayn ayrı koku bankası 

ve s. Ferit eczacı baiının son Bahar çı· çeg\ııl • 
yaptığı şaheserler. 

ku~.:~~t, lltif hakiki çiçek ko· KOLO y s , -ı 
Benzeri yapılamaz. ; um. Depo Merkezi Kemeraltı caddesi Beyler 

sokağı köşesi 

S. Ferit üyük Hilal .. 
• 

1 
ECZANESi 

HilkUmet sırası 

ezan es~ 
l:ımirden götürülecek en şık en 
ince ve en makbul hediyeniz 

Ecuıcı Kemal Kamilin 

Bahar çiçeği 
kolonyası 

olacaktır. lzmirde Hilal ecza nesı 
kokuculuk üzerine ciddi yürüyen 
bir müessese olmuş, kokuculuk 
alemini şaşırtmış bulunmaktadır . 
Hil:ilecıanesini, eczacı Kemai 

S in ir hekimi 
DOKTOR 

ABDÜLKADİR 
TAŞTAN 

S. A. Royale Hongroise de Na
vigation Danubienne- Maritime 

Budapeıt 

BUDAPEŞTE mot6rll 29 son 
teşrinde . limanımıza gelerek 
Danub (Tuna) limaolan iein 
yllk alacakhr. 

1 Ç
Of • h Kamili işindeki ciddiyeti, kolon· 

1 tçl Ve ayvan yalarını lzmirlilere 80~u~uz. 

I
' j Yakın ve benzer ısımlere 

aldanmamanız için 

MERKEZ hastanesi 
asabiye mütahassısı 

Hergün ikiden sonra hasta
larını kabule bnşlamışbr. 
Muayenehane: ikinci Beyler 

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

2-26 (2196) 
Z%2~GZ.23Z:iE2:3CZZl 

Diş hekimi 

A. Naci 
Hortaçsu 

Muayenehanesini Birinci 
Beyler sokağı 36 numaraya 
nakletmiştir. Ha talarını müı· 
takil olarak kabul ve tedavi 
eder. 

••--ciiO ... 
Johnston V arreo Line Ltd 

Liverpool 
JESMORE vapuru 15 ıon 

teşrinde bekleniyor. Anvers ve 
Liverpool limanlarından yilk 
yük boşaltıp Burgaı, V arna, 
K6stence, Sulina, Galata ve 
Braila Jimanlan için yük ala· 
cakbr. •IBIGI• 

Service Maritime Roumain 
Bükreş 

1 DUROSTOR vapuru 25 2 ci 
1 teşrinde bekleniyor. Köstence, 
~ Sulina,Galatz ve Galatı aktar· 
ması olarak Belgrat, Novisad, 
Budapeşte, Bratislava, Viyana 

1 

ve Linz için yük alacakbr. 
Vapurlann isimleri, gelme 

tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında hiç bir taahhüde gi
ritilmez. 

N. V. W. F. Hami Van Der 
Tele fon 2946 Zee & Co. 

8-26 (2101) Birinci Kordon Telefon No. 
~--;mm _____ , 2007 • 2008 

Parlak 

Kudreti 

Daimon elektrik pilleri dü.oyada tanınmış pillerdir. Daimon 
pili kullanan hiç başka pil kullanmaz. 
~mum deposu : Sulu han cıvarıoda 28 • 9 Hüsnü Öz 
Ödemişli. 

Sah•pıe • • na şişeler üzerinde Kemal J rının • IKimil adını görmelisiniz. 

zarı dikkatına ı 
Hayvantannıza pamuk çekirdeğini olduğu gibi yedirerek 
mide cihazlarını ve nesçlerini bozmayınız. 

Turan fabrikaları, yüzde kırk beş mevadı gıdaiyeyi haiz 
kabuğu çıkarılmı 1 pamuk çekirdeğinden mamul un ha· 
linde küspeleri emrinize amade bulundurmaktadır. 

Hayvanlarmıza ( Öküz başı ) markalı Turan 111amulatı 
küspe yedirerek onların §ayanı hayret derecede semiz
leyip kuvvetlendiğini ve ineklerinizin verdiği slltün fazla 
mikdarda çoğaldığmı göreceksiniz. 

Meccani numune ve tarifname için fabrikalarımız ma
mu14ta lımir ve civarı umum acenteliği Nef'i Akyazıh 
ve j. C. Hemsiye mfiracaat ediniz. 

. Gaıi bulvar No.25 
Posta kutusu No. 224 
Tele fon - lımir 3465 

Birinci mıntaka tapu sicil muhafız
lığından: 

Balçovanın Aclaburnu mevkiinr\e şarkan çay garben kısmen 
hamalbaşı veresesi ve hilen bacı lbrahim oğlu Ali bağı ve kıs
men yol ve kısmen Konyah Halil tarlası şimalen kısmen sarı 
Hüseyin kıır Pembe Rebia ve kısmen Halil bahçeleri cenuhen 
Konyalı Halil tarlası He çevrili bağ ve içinde dam sarı Hüseyin 
kızı Pcrnbe Rebianın senetsiz olarak tasarrufunda olduğu mınla
kamıza yapıl n müracaatından anlaşılmış olduğundan işbu gayri 
menkulün sebebi tasarrufu hakkında 7-12-936 gününde mahallin· 
de memurumuz tarafından tahkikat yapılacağından bu gayri 
menkulün sınırında veya aynında bir hak iddia eden v3rsa mu• 
ayycn günde mahallindeki memura veya' on gün içinde mıntaka-
uuıa vesaiki ile birlikte müracaatları bildirilir. (1337) 

Bu sene ihlamur 
azdır kışlık ihtiya• 
CIDIZI şimdiden te
min ediniz. SALEB 
ADAÇA YI, PA
PATYA'nıu yenisi 
geldi. 

ARTI kumaş bo
yalarını, firmamızı 
taşıyan çeşitlerimizi 

Karşıyakada ( Bio
bir Çeşit) magaıa
sında da bulabilir
siniz. 

Karpit, çivit, a!
kol, çiçek, saç, sa
bun, tahta boyala,., 
traş bıçakları, diş 
macunları, krem, 
podra V.ı. 

Telefon 3882 

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

SIHHA1~ BAlJKYAGl 
Norveçya balıkyağlarının en halisidir. Şerbet gibi 

içilir. iki defa süzülmüştür. 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sı hat ez nesi 
BAŞ DURAK 

Büyük Salebçioğlu hanı karşısında 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Berlin ve Tokyo şimdi askeri bir itif akla birbirine bağlıdır -
. Maksatları usyayı muhasaradır 

Paris ve Londraya göre bu bir fütuhat itilifıdır 
Tokyo Uralın şarkını Berlin garbını istiyor 

ı1uahedenin gizli askeri hükümltrİ çok 
anlaşmalar yapılmıştır. Polonya 

ehemmiyetli ve geniştir. Felen)enk Hiiıdistanını paylaşmak 
ve Çekoslovakya bu anlaşmayı endişeyle karşıladılar 

için de 

Paris, 26 (Ö.R) - Fransız 
" gazeteleri Almanya ve Japonya 

arasında imza edilen itilafı bol 
bol tefsir ediyorlar. Bazı sağ 
cenah gazeteleri istisna edi
lirse bütün matbuat bu itilafın 
ıon derece ciddi mahiyette 
bazı askeri ahkamı gizlediğine 
kanidir. Gazeteler buna karşı 
demokrat devletlerin bazı ted
birler almalarını lüzumlu gör
mekle beraber muhalif bir blok 
halinde birleştikleri intibama 
mahal vermemlerini muvafık 

görüyorlar. 
ÇOK DiKKATE ŞAYAN 

BiR KOMiSYON 
"Oeuvre,, g:lzetesiode anlaş· 

ınayı gözden geçiren Geneveve 
Tabouis itilifm devamı müdde
tince, yani beş sene daimi ola
rak Berlinde içtima ba\ind~ 

kalacak olan bir komisyonu 
çok dikkate şayan görüyor. 
Tabouise göre, bu komisyon ik; 
tarafa mensup askerlerden, 
diplomatlardan ve iş adamların
dan mürekkep olacaklardır. 

Berlin Japon sefaretinin yük
sek memurları, ataşemilter, 

navalları ve hava ataşesi de 
komisyona dahil olacaklardır. 

iTiLAFIN ASKERi 
HEDEFLERi VARDIR 

" Oeuvre ,, gazetesinin dip
lomatik muharririnin fikrince 
Berlinde imza edilen itilafın 

askeri hedefleri olduğu mu
hakkaktır. Bunların başlıcası; 

Avrupada bir ihtilal halinde 

Sibirya'da bir Japon müdaha· 
]esi tehdidini ortaya atarak 
Rusyayl muhasara etmektir. 
Esasen çok tanmmış bir Japon 

generalinin Von Ribb~ntrop 

i!e birl:kte itilafnameyi imza 
etmek üzere Tokyo'dan Ber
fü:e gelmiş olması ve bu şe-

Lirde kalması kafi derecede 
Lir delildir. Berlin ve Tokyo-

nun şimdi askeri bir muahede 
i!e birbirine bağlı o!dukları 
arlık muhakkaktır. 

MUHASARA DEGIL 
MÜDAFAA iMiŞ 

Roma, 26 (Ö.R) - Tokyo
t!an bildiriliyor: Alman· Japon 
anlaşmasını tefsir eden Japon 
gazeteleri Tokyo ve Betlin 
hükümetlerinin asla Sovyet 
Husyayı muhasara altına almak 
maksadını takip etmediklerini, 
sadece Kominterne karşı ken
dılcrini mfıdafaa etmek iste· 
diklerini kaydediyorlar. Bun· 
)arın fıkrince "Beynelmilel bir 
teşekkül ,, olan Kominterne 
harşı mücadele zaruri olarak 
yine beynelmilel bir teşekkül 
vasıtasiyle yapılabilir. 
TA VSlYELERI DE VARMIŞ 

Japon gazeteleri bu müna
sebetle, dahilen komünist me
line tutulup için için gemiril
me kte olan devletlere Alman-

Alman ordusu başkumandanı 

f!eneıal Blllmhng 
ya ve Japonyanın kendilerini 
mutlak surette bu beladan kur
taracak tavsiyelerde bulunmağa 
haıır olduk!armı kaydediyorlar. 

BiR CEPHE HAZIRLIYOR· 
LAR 

Berlin ga:leteleri de birçok 
devletlerin kendilerine açık tu
tulan bu anlaşmaya iştirakte 
gecikmiyecekleriui bildiriyorlar. 
Ecnebi devlet reislerinin dün 

Vilhelmtrasseye d-ıvetine ge
lince, gazeteler Sovyet sefirinin 
ancak nezaket hissile bu da

vetten hariç bırakıldığını yazı
yorlar. Çünkü bu ıefir bir ko • 
münist devleti temsil etmekte
dir ve anlaşma da komüoistlern 
karşıdır. Fakat Sovyet sefiri
nin Vilhelmstrasseye çağınlmış 
olmaması Almanya ve Rusya 
arasında diplomatik münase· 
betlerin inkıtaı manasına gele· 
mez. 

SAGLARA GÖRE 
ANLAŞMA YOLU 

Sağ cenah Fransız gazete
lerinden bazıları da memnu· 
niyet gösteriyorlar. Bunlara 
göre Fransanın başında bir 
milli birlik hükümeti olsaydı 
anlaşmaya iştirakten geri kaf
mıyacaktı ve bu belki de Al
man-Fransız mukareneti yolun
da ilk bir adım olacaktı. Bu 
gazeteler böyle bir mukarene· 
tin ancak Fransada otorite sa· 
bibi bir rejim kurulduktan son
ra mümkün olacağı fikrinde
dirler. 

LEHıST AN GARBA 
MÜTEMA YiLDiR 

Varşova 26 (Ö.R) - Alman
Japon anlaşması burada biraz 
heyecan uyandırmıştır. Hasıl 
o.an tesir müsait değild i r. Si
yasi mahafil bu itilafın Ltıhis
tanı daima Moskova ve Berlin 
arasında müvazencli bir mev
kide tutmuş o!an Bek'in siya
setini ihlal edecek m<.hiyette 
olduğunu ltaydediyorlar. Fakat 
bugün Lehistan tabii olarak 
garba temayül etmektedir. Ga· 
ı.eteler Lehistanın coğrafi vazi-

yeti hasebiyle, Rusyaya karş\ 
ortaya çıkan yeni vaziyetin onu 

güç mevkie düşürdüğü müta
laasında dırlar. 

Paris, 26 (Ö.R) - Solcenah· 
tan sağcenaha kadar bütün 
Fransız gazete!eri Alman • Ja-

burjuvazi müdafaa mukavelesi 
değildir, bir fütuhat itilafıdır. 

İki ortaktan hiçbirinin yalnız 
başına eline geiremiyeceği ya
bancı malının taksimi için ya-

pılmış bir mukaveledir. Dün 
BerJinde iki emperyalizm elele 

besttir. Fakat hiçbir millet, bir 
diğerinden ders veya nasihat 
almağı kabul edemez. 

HlTLERIN KiNi 
Hitler komünizm aleyhindeki 

kinini bütün dünyaya yaymak 
istiyor,, Hükmü altmda bulunan 

Bü~·iik coşkunluk içinde o/atı Beriinden bir gece manzarası 
pon itilafmın ideolojik bir an- vermişlerdir. iki asker ~bir itti.. Almanya ile iktifa etmiyor. 
laşma perdesi arkasında sarih fak yapmışlardır. Hem de iki Başkalarını da " Dine getir-
askeri taahhütleri gizlediğin· mükemmel asker!.. mek ,, iddiasındadır. 
den ~üphe etmemektedirler. HAÇLI SEFER HAKiKAT NAMINA 

AVRUPAYI VE ASYAYI "Figaro,, gazetesi şunları "Petit Parisien,, şu mütala-
ISTIYENLER yazıyor: "Komünizme karşı mü- ayı yürütüyor: "Berfin anlaşma· 

"Republik,, gazetesinde Pur· cadele fikri haddi 1atında an- sına sadece komünist aleyhtarı 
re Dominik şu inhatı ver;yor: laşılabilir birşeydir. Fakat buna bir Iikir pek az mikyasta gir· 
Hakikat şudur ki iki dev!etin Alman - Japon anlaşmasında mektedir.. Avrupa komüniz

·> 

... 
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karşılıkiı iradesi karşı sında bu- verilen şekil kabul edilemez. 
lunuyoruz. Almanya: "Avrupayı Bu ideoloji haçlı seferi, bir hü· 
isterim diyor, Japonya da: kümraniyet meselesini ortaya 
"Asyayı islerim!,,. Budaı-:n çıkarmaktadır. Her devletin 

, ikisinin arasında Ural dağ- kendine istediği rejimi verme-
ları vardır. Japonya bu dağ· ğe ve siyasi hayatını teşkil 
ların Şark tarafını kendi eden faaliyetlerden bu ve· 
malı zannediyor, Almanya da ya şu kısma temayül et-
garb tarafını ... Bu iki devletin memeğe hakkı vardır. Kendi 
iştihası şimdi tam yerindedir. hudutları içinde her millet is-
Anlaşma iddia edildiği bir tediği tedbirleri almakta ser-

mi Japonyanıo umurunda de• 
ğildir. Biz şu histeyiz ki 
bir · balık su dışındaki bir el
maya ne kadar ehemmiyet ve· 
rirse o da komünizme o kadar 
ehemmiyet verir. Memleketini 
bolşevik sirayetinden korumak 
için Japonya .kafi derecede 
kuvveHidir. Almanya için ko
münizmle mücadele fikri daha 
çok hatıra gelebilirdi. Fakat 
ispanya hadiselerindeki siyasi
ler marksistlerin muvaffakıye

tine yol hazırladığı mey
danda olmasa. Hakikat namı
na şunu söylemeğe mecburuz ki 
bu anlaşma bir ideoloji anlaş
ması değildir. Hillerin adam· 
akılh bir siyasi itilaf ::ıkdetti· 

ğini hissediyoruz. ,, 
ASKERi HÜKÜMLER 

Raris, 26 (Ö.R) - " Popu· 
larie ,, gazetesi dün Berlinde 
imza edilen Japon - Alman 
anlaşmasının askeri hükümle
rinden bahsediyor. Ilu sahada 
yeni bükümetin işbirliğini ne
reye kadar ileri getirecekleri 
henüz belli değildir. Muahede
nin gizli hükümlerine göre Al· 
manya büyük Okyanosta umu
mi harptan evvel kendisine ait 

Alman filosu baş amilall 
Beaaer 

olup sonra Milletler cemiyeti 
mandasiyle Japonyaya verilen 
adalar üzerinde müddeiyatta 
bulunmak hakkından feragat 
etmiştir. Fakat gizli hükümle
rin en mühimleri daha 1934 
senesindenberi tatbik edilmek
te olan bir siyasi - askeri 
anlaşmadır. Şimdi bu itilaf 
daha mükemmel bir şekil al· 
mış ve ideoloji perdesi altında 
takviye ed:Jmiştir. 

ITAL YANIN MEVKII 
Italya, münasip göreceği za· 

manda itilafa iştirak edecek· 
tir. Şimdiden muhakkaktır ki 
ltalya Mançukoyu tanıyacak 
ve buna karşılık olarak Japon• 
ya da ltalyanın Habeş impara· 

torluk fütuhatını tasdik ede· 
cektir. 

LONDRA EMiNDiR 
Paris, (Ö.R) - .. Malin,, ga-

zetesinin Londra muhabiri bil
diriyor: Londrada umumi efkar 

Alman - Japon itilafında gizli 
askeri hükümler olduğundan 

v~ Berfin ve Tokyo erkanı 
harbiyeleri arasında Sovyet 
cumhuriyetleri birliğine karşı 

bir ittifak akdedildiğinden emin· 
dirler. Gizli bir protokolla Al· 
manya harpten evvel kendisine 
ait olan büyük Okyanus ada• 
lan üzerinde hertürlü müddei yat .... 

tan feragat etmektedir. Diğer 
bir protokol da Felemenk Hin· 

d'stanında Almanya ve Japon· 

yaya ekonomik nufuz dairc'cri 
ayırmaktndır. 

LEHIST AN MÜŞKÜL 
MEVKiDE 

Varşova, 26 (Ö.R) - Lehi.!'· 
tanın daima Almanya ve Rus• 
yaya karşı münasebetleriııde 
tera1inin kefelerini iki taraHall 
müsavi tartmak esasına daya· 
nan harici s iyaseti bakımından 
A lman-Japon an laşmasını tefsir 
eden gazeteler bu suretle şi~· 
di terazinin Almanya tarafına 
doğru eğil4iğini ve bu yüzdeli 
Lehistanın müşkül mevkide 
kaldığın1 yazıyorlar. 


