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1 Ankara, 27 (A.A - Tefefonla)-Re· 
ı isicumhur Atatürk, nezdlerinde Dr. Başmuharrir ve umumi neşriyat müdürü: 

HAKKI OCAKOGLU 
1 

.A..:SC>:N:En Ş:E:.::FLA.i:"I"i: 
j Aras bulunduğu halde lngiHz büyük 

elç,sini, ondan sonra da Iran büyük 

elçisini kabul buyurmuşlardır. Elçi Şa-

1 hinşah hazretlerinin bir mektubunu 
; Atatürke takdim etmiştir. 

Devam müddeti Türkiye içinra•iç ıçin 
Senelık .•..... ' 1300 2500 
Altı avlık . ..... 70() 1300 

TELEFON: 269"7 1 
·- - -

Flall .. s ,, kuruştur. C-umhııriyetin Ve Cıemhııriyet Eser·inin Bekçisi, Sabahları Çıkar Siyasi Gat!etedir ,_ . Yeni Asır matbaasında basılmıştır. 
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Birheyuli ·--Avrupayı 
heyecana sürükliyor 

1847 de Karl Maıks ve Fted· 
ric Engels'in neş1ettıkle1i komü
nist beyannamesi şu sözleıle baş· 
lıyordu : ( Bir hevulô., komünb:m 
hevuld.sı Avıvpaya musallat oldu. 
Eski Av!Upanın bütün devletleri 
bu heyulayı ezmek için mukaddes 
haçlılar lzalinde !Jiıleştller. ) 

Bugün yine böyle bir haçlılar 
seferi mi hazırlanmak isteni
yor? Komünizm her memleketin 
k~ndi kuvvetlerile mücadele 
edilmesi imkansız olan bir 
tehlüke haline mi geldi? 

Siyasi yapılarından emin olan 
memleketler için böyle bir 
iddiada bu1unmağa imkan 
yoktur. Kurdukları reJımın 
istikrarından şüphede o!an 
memleketlerdir ki " akideler ,, 
kavgasmı siyasetlerine mihver 
yapmışlardır. Bu endişe varid 
değilse ileri sürülen sebep bir 
~taarruz maksadı,, taşımaktan 
kurtulamaz. Bunun içindir ki, 
Almanya - Japonya ittifakı yeni 
bir Haçlılar toplantısı şeklinde 
dünya umumi efkarmı heye
candan heyecana sürüklemiştir. 
Bu siyasi ve askeri ittifakJa 
doğrudan doğruya tebdid al
tına düştüklerini hisseden mem
leketlerin endişeleri yanında 
Avrupanın ve hatta dünyanm 
sükU.netini ihlal edecek mahi
yette tezahürattan müsterih 
olm·ıyan memleketler yer almış
lardır. 

Bu yeni ittifak, hangi elbise 
ile görünürse görünsün, komü
nist Rusyaya karşı uzanmış bir 
tehdit silahıdır. Bunu biz söy· 
lemiyoruz. Dünyanın kanaati 
budur. 

Sovyetler bir taraftan ken
dilerini Avrupa ailesinin dışında 
tutmak istiyen Almanyanın, 

diğer taraftan iktisadi gelişme
nin en yüksek derecesine var· 
dıktan sDnra şimdi bir yuvarA 
lanma ihtimali ile karşılaşan 
Japonyanın tehdidi altındadır. 

SöZLER - 1 

Bir saylav: Senelerce Alsas-Loren için ağlıyan Fransa 
Sancak meselesinde duygularımızı neden anlamıyor, dedi. 
....................................................................•...............................................•.••............................. , ............................................... ~··············· 

Hatil:>l~rden biri şunları söyledi: Fransızlar siyasetleri icabı olarak oyalamak 
isterler. Akşam vaktı söz verirler. Sabahleyin bu 

sözlerinden ·döner!er. Biz böyle dolambaçlı dostluktansa merd düşmanı tercih ederiz. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.-w••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••J~m3~••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ... •••~•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ankara, 27 ( Yeni Asır muhabiri telefonla söz aldılar ve bu meselede Türk miijetinin 

bildiriyor) - Kamutay bugün biri saat 15. hissiyatına tercüman oJarak beyanatt~l:iu-
$t diğer; de 15 30 da olmak üzere iq mühim top- lundular. 
~ Jantı yapmıştır. ikinci celse tarihi bir hadise· Uk söz Rasih Kaplan'mdı. Hatib ayağa kalktı. 
~ nin, Hatay'h kardeş!eri.nızin mukadderatı hak.. Dr. Aras'ın verdiği kıymetli izahatın çok tat-
~ kında idi. Dinleyici yerleri muayyen zamanda minkar olduğuna işaret etti. Büyük hüsnü niyet 
~ tamamen dolmuştu. ve fedakarlığımıza rağmen mukavele ahkamının 
~ S?~e Dı~ i.şleri bakanımızan izahahyle başlandı. tatqik edilmediğini ifade etti ve : 
~ Harıcıye:nızın bu değerli şahs:yeti büyük bir -" Fransa ile dostluğumuzu idame 
~ temkinle söze başladı. Önce beyaz kitaptan, etmek isteriz, dedi. Fakat şu şartla 
~ sonra Fransanın bize yaptığı tekl•fJerden ki Fransa da bir az insaf ederek ~ 
~ bahsetti. Ve sözlerini sürekli alkış'ar ve ~asv!b TUrk milletinin bu içten gelen arzu. N 
N sadaları arasında bitirdi. sunu lıabul e.lmalidlr.,, 
~ Dış işleri Bakanının usancak meselesinde Refik İnce (Manisa) meseleyi h!.!kuki ba~ 
~ Milletler Cemiyetine gidileceğini,, ifade eden kımdan izah eden çok kıymetli beyanatta bulu-
~ değerli beyanatından sonra bir çok hatibler · K.amatavda bir celse - Sonu 3 üncü sahifede -
~D'.&JY..Z~ZZZ'Ji"~e774@7~~ZV~~~~...zz7J:Z.Z:ZL7d/V..:zrILi!ln~'2· fl' ,z.~··Z'Z:· zz:ia'2'.2ZZZ:l~~":Z·a:.:z~z:~z;~.aı.~a· :Z.'.ZkZ·Z:M:Z2ZZl· · ~C1!:JA'tL~fZLZ7JLY7ZLY7.JZ~L7.zzrLJ 

Dr. Aras Kamutayda izahat verdi 

"Büyük şefin direktifiyle, birinci 
etmedik,, Fransız teklifini kabul 

"Milletler cemiyeti konseyine müracaate muva- • 
fakatimizi Fransız elçisine 

Ankara 27 ( A.A ) - Te
lefonla : 
Kamutayın bugün akdettiği 

ikinci celsesinde, hariciye ve· 
kili Dr. Tevfik Riiştü Araf!, 
Antakya ve havalisi mesele-
sindeki noktai nazarımızı izah 
eylemiştir. 

bildirdim,, 
Tevfik Rüştü Aras miiteakı

ben Fransız hükümeti tarafın
dan son günlerde şu tekliflerin 
yapılmış olduğunu bildirmiştir: 

1 - Türkiye hükümeti man-
~ danın ibtidasmdanberi takibedil

miş olan Sancağın siyaseten 
Suriyeye tabiiyeti meselesini 

ortaya atmadığı takdirde Fran• 
sa hükümeti işbu mmtakayı 
Türk unsurları lehine olarak 
1921 itilafları çerçevesi içinde 
Türkiye bükümetince serdolun-

Haşerat enstitüsünde bir tedkik 

Mahsul·· müZün yarısını 
haşerelere vermekteyiz 

Pamuk hastalıkları üzerinde 
tedkikler ve mücadele başlamıştır 

Faraza kapısındaki levhaya 
bakmadan içeri girseniz, biç 
tereddüt etmeden nereye gir
diğinizi anlıyabilirsiniz. Kapıdan 
girince önünüze çıkan geniş 
bahçe hastalıkla nebatJarla do
lu.. Bin bir cins haşere öyle 
tahribat yapmış ki, insan bir 
in için bakımsız bir yere gir
diğini zanneder. Hastalıklı ne
batlar üzerine elinizi uzabnız, 
peoçereden uzanan başlar size 
nazikane ihtar ederler: 

Tevfik Rüştü Aras, Mmet 
Meclisi azalarına takdim edilen 
beyaz kitaplara temasla, bu işle 
921 denberi şaşmaksızm müte
madiyen iştigal ettiğimizi açık 
gösteren vesikalarla dolu oldu
ğunu söyledikten sonra son 
günlerde iki taraf arasında te· 
ati edilen notalar muhteviya
tını izah eylemiştir. Dr. Alas 

· ması şayanı arzu telakki edi
len teminatın tedkikine derhal 
başlamağa hazır~ır. 

- Som-ı 3 üncii sayfada -

BiR YILLIK EMEK 
- Dokunmaymız, bir yılhk 

emeğimizi heba edersiniz,. 
Garbi Anadolu haşerat ens· 

titüsündeyim. Burnavanan istas
- Sonu 6 uıcı sahi/eae - Nihat E(!fıboz ve asistanı 

Geniş bir bon volonte gös
tererek böyle bir tehdidi nazari 
görmek de kabildir. Filhakika 
Almanya ile Sovyetler arasında 
hlüşterek hudud yoktur. Rays
'Verin birgün Kızıl Ru3ya üzerine ·.~ 
ÇU!lanma.sı için Baltık devletleri
nin topraklarım, Polonyayı ve· 

••••••••~••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. •••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••w••••••••••••••••••••ııaıe 

lktısad ve tasarruf haftası 

Parti binasındaki toplan
tıda program hazırlandı 

~ihraç mahsulleri 
. hakkında 

Büyük asker'in cenazesi 

Dün Istanbul halkının 
göz yaşlariyle kaldırıldı. 

Ya en muhtemel istila yolu 
olarak gösterilen Çekoslovak
Yayı çiğnemesi lazımdır. Şu 

halde Nazilerin en yakın he
deflerinde~ biri Almanyayı 
R.usyadan ayıran bütün mem~ 
leketleri muhakkak surette 
Sovyet aleyhindeki cephede 
toplamaktır. Ancak o zaman 
Sovyet Rusyanın muhasarası 
tanı olabilecektir. 

Almanların siyasi bir formas
"on saydıkları ÇekosJovakya
llın hayati sebepler yüzünden 
böy!e bir dolaha düşmiye
Ceği pek tabiidir. Polonyaya 
ge!ince bu memleketin bu gi.ine 
~adar takib ettiği siyaset sa
~nndan ve s&lundan yükselen 
~indar dalgalar arasmda boca-
aınaktan kurtulmamış ise bu

- Sonu 2 nci say/ada -
SeV'k.et; .El:l1g:lu 

Milli ve iktısad ve arttırma 
haftasmın ulusumuzun iktısadi 
kalkınma. yo~ıındaki çalışmala· 

r1na uygun bir şekilde geçme
s:ni tem\nen büyük hazırlıklar 
yapılmaktadır. 

Dün akşam saat on sekizde 
parti binasında vali ve parti 
iiyön kurulu başkanı Fazlı 

Giileçio başkanlığında beledi
ye reisi, Merkez Cumhuriyet 
bankası, Emlak ve Eytam ban
kas1, Kız lisesi, Kız Cum• 
hnriyet enstitüsü müdürleri, 

- Sonu 7 ine sav/ada - Vali ve Parti başkanı /'azil Oüleç 
~ . 

•••••••••••••••••• 
Istanbul 27 (Hususi) - Ka

radenizden sevkedilen ihraç 

malbrımızın koyunlarla aynı 

ambarda sevki mahsulün koku
sunu ve nefasetini bozmak gibi 
bazı mahzurlar arzettiğinden 

tütüot fındık ve bunlara mü• 
masil ihraç mallarının koyun• 

Jarla bir ambarda sevkedilme
mesi lkhsacl vekaletince emre· 
dilmiştir. Vapurların kontro-

lünde bu noktaya dikkat olu
nacaktır. Bütün liman müdiri
yetlerine bu mahiyette emirler 

Cemil Bilse} 
Ankara 27 (Hususi) - Üni

versite rektörü Cemil Bilse) 

üniversite işleri hakkında Ma

arif vekili ile görilşmek üzere 
latanbuldan gelmiştir. 

Beyazıt meydam 
lstanbul 27 (Yeni Asır mu· ı keci istasyonuna gddi. Binlerce 

habirinden) - General Şükrü ~alkm büyük teessür içindo 
Nailinin cenazesi bu ıabalı Sir· - Sonu 3 üncü sav/ada -



Sanııe 2 

Bir eyula 
·-· Avrupayı 

heyecana sürükliyor 
- BaştaıaJı buınd salıi/ede

nun sebebi Polonyanm kendi 
topraklannı bir istila yolu ol
maktan korumak istemesidir. 
Polonya, bir harp halinde, ne 
Alman ordusunu, ne de kıııl 
orduyu Polon topraklarında 
görm i emiyor. T ihin en 
büyük fAciasına sahne olan bir 
milletin bu hassasiyeti çok gö
rülemez. Almanya - janonya 
arasındaki ittifak bu siyaseti 
bir kat daha uyamk yapacaktır. 
Filhakika Polonyanın Sovyetlere 
karşı sempatisi yoktur. Bununla 
beraber Po!onyamn mes'ul dev
let adamları bilirler ki Sovyetle· 
rin Polonya üzerinde hiçbir eme• 
li olamaz. 

Ya komünist ~ehdidi? 
işte velveleli bir surette or· 

taya ahlan heyula budur. Ken
di kuvvetinden emin olan hangi 
hükümet düşünülebilir ki, böyle 
bir teblükeyi zararsız kılama• 

sm... Y l!bancı müdahalelerden 
istiane edilerek bir rejim ko· 
runabilir mi? Yahud ta teblü· 
kede farzedilen bir rejimi harp 
yoluyla müdafaaya kalkışmak 
en korkunç bir şuursuzluğa düş
mek olmaz mı? Harp, her zaman 
sosyal durumların sükünetini, 
istikrarını bozan bir musibet 
kaynağıdır.Almanya gibi asker• 
lik bakımından en kudretli sa
yılan bir memleket bile ıstıra· 
bın kemiğe dayandığını hisset
tiği gün komünizmin kucağına 
düşmemiş miydi? Şu lıalde sos
yal niıamı koruyabilecek biri· 
cik yol sulh yoludur. Kollektif 
emniyete giden yoldur. 

D nıig meselesi münasebe
tiyle Polonya ve Almanya ga• 
zeteleri arasında alevlenen 
münakaşalan takib edenler 
bilhassa Polonyalıların Alman 

dostlarım ne :kadar ağır itti· 
hamlar altında tuttuklarını gör
müşlerdir. Fikrimizce, Almanya 
bugünkü şartlar içinde Sovyet
lere korşı harp edemiyeceğini 
bilir. Hiç olmazsa daha on sene 
için böyle bir ihtimali hatırına 
getiremez. 
Şu halde Japonya ile ittifa

kındaki hedef nedir? 
Almanya bir taraftan Sovyet 

Rusyayı muhasaraya imkAn ve• 
recek bir 7.emin ha:ıırlamağa 
çalışırken diğer taraftan aynı 
ıilibla lngiltereyi yumuşatmak, 
lngiliz siyasetinde esaslı deği
şiklikler uy~ndırmak hevesin
dedir. Nazi rejimi Japonya ile 
ittifakı sayesinde Ingiltereye 
daha yakın ve daha büyük 
tehlfikeler karşısında bulunabi
leceğiııi anlatmak istemiştir. 
Ta ki logiltere bu tehlükeleri 
önlemek için Almanyaya yak· 
la~mak, hattd Fransayı blisbii
tün terketmek mecburiyetinde 
kalsıo... Her yeni hamlenin 
kendisine mahsus neticeleri 
vardır. Bu neticeleri vaktinden 
evvel keşfetmek diplomasinin 
maharetidir. Taleyrand'ın de· 
diği gibi dip!omasi imkanları 
ölçme san'abdır. itiraf etmeli
dir ki, Almanlar bu san'atta pek 
kudretli değildirler. Ingilizlere 
kar ı tuttukları yolda yamlmalan 
da pek muhtemeldir. 

Hulasa Almanya Rusyayı ve 
Fransayı dost!arından tecrid 
etmek isteğindedir. Berlinle 
Tokyo arasında imzalanan a -
keri ittifak zaman zaman bir 
heyula gibi kullanılacakbr. 

Şev-ket; :eı.ıst..n 
•••••••••••• 

Prôf. • 
eısmann 

lstanbul, 27 (Hususi) -Aya· 
sofyanm mozayiklerini meyda
na çıkarmağa çalışan profesör 

eeismann Amerikava gitmiş· 
tir. Ukbnrea memleketimize 
gelerek çalışmalarına devam 
edecektir. 

• • 
• • 

• • 
• • 
• • 

•• • • 
• 1 .. 
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Berberle 
Pazar günü kapalı -.. 

Atatürk heykeline 
çelenk koyacaklar 

Berberlerin hafta tatili yap• 
maları için 936 sayılı hafta 
tatili kanununun dördüncü mad· 
desini değiştiren 3062 sayılı 
kanun 20-11-936 tarih ve 3464 
sayılı resmi gazete ile neşre~ 

dilmiştir. 

Kanun neşri tarihinden mu
teber olduğuna göre önümüz
deki pazar günü berberler de 
d.ğer esnaf gibi dükkanlarını 

sebahtao akşama kadar kapalı 
bulunduracaklar dar. 

Şehrimiz berberleri öteden• 
beri bu auu üzerinde çalış
makta ve tadilin yapılmasmı 
istemekte idiJer. Bu sevinçli 
vesile dolayısiyle Pazar günü 
bütnn berber esnafı bir eğlen
ce yapacaklar ve Atatürk hey
keline çelenk koyacaklardır. 

•••••••••••• 
Takas heyeti 

Takas heyeti dün öğleden 
sonra vali muavıni Cavidin 
başkanlığında olarak ticaret 
odasında toplanmış ve birıken 
işleri neticelendirmiştir. 

-.-.J.J..Ç 
Kömür yakanların 

ıuuhakemesi 
••••• 

Sulh ceza mahkemesinin 
başlıca gördüğü işlerden biri
si de kaçak kömür yakan1ara 
aiddir. Rubsatnamesiz kömiir 
yakanlar, yakalandıkları gibi 
haklarında tutulan bir 7.abıt 
varakasile mahkemeye verili
yorlar. 

Ruhsatnamesi:ı kömürler. ek
seriyetle Kitiboğlu tarafında 
yakalanmakta ve bunların suç· 
lularını Arablı aşireti teşkil 
etmektedir. Fakat asıl nazarı· 
dikkati celbeden ııokla, bu 
yolda tutulan zabıt varakala
rımn atfında, memur ve po· 
Jislerden başka bir de lb
rahim ismi bulunmaktadır ki; 
bu lbrahim ne nıemur, ne po· 
listir. Eşrefpaşada körLür tica
retile iştigal eden bir adamdır. 
Hangi kaçak kömür davası 
olursa olsun bu adam bebe-

. mebal şahid olarak mahkemede 
görünüyor. 

Nitekim; dün yine böyle bir 
rubsatnamesiz kömnr yakan ve 
kaçıran bir suçlunun muhake-
mesi yapılırken şahidlerin din· 
Jenmesine başlandı. ilk olarek 
adını yazdığımız adam çağırıl
dı. Hakim Naci Erel, "apıdan 
giren bu şahidi derhal tanıdı 
ve kendisine hitaben : 

- Hangi kaçak kömür da· 
vası olursa, karşımıza şahid 
olarak sen çıkıyorsun, bu nasıl 
iş 1 

- O sırada ben de orada 
bulunuyorum da. 

- Ne ise, biz bu işi nasıl 
olsa araşhracağıL. , 

Şahid dinlendi. Fakat ilk de· 
fa celbname ile gelmediği için 
hakkında beş lira para cezası 
takdir edilerek zorla getirilmiş 
olduğu anlaşıldı •• 

- Geçen defa neye gelme· 
din? 

- Haberim yoktu, 
Hakim, beş lira para ceza

sının kat'iyyen ahnmasıoa ka
rar vererek müzekkeresini yaz.• 
dırdı ve mahkemeyi talik etti. 

lik ranı doğ u 

.. 28 Teşrinisani t gs:G 

r 

•• • • •• 
ız 

• ••••••••••••••••••••••• 
Ziraat Vekaleti alakadarlara 

gönderdiği bir ~ ~zıtia Rize, 
lımir ve Tokat bavalisiod~ 

yetişen ve ayı Ü7.Ümü denilen 
nebat yapraklannın toplanarak 

lstanbula sevkedildiği ve Rize 
çayı adı altında kilosu 10 .. 15 

yuştu ucu ma e e dj e örü 
tedkikat yaptı, vaziyeti b ·ıdirecektir 

kuruşa satıldığı haber alın
mıştır. Bu bal., Rize çayının 

revacının kıymetini azalttığı 

naıan itibara alınarak mezkur 
nehat yapraklarının lstanbula 

sevkinin sureti katiyede mene· 
dilmesi bildirilmiştir. 

. -······ .. 
iplik dıırumu etrafında, lktı

s d vekaleti emriyle lzmir mm
taka mda da uyuşturucu mad
deler inhisarına tedkikat yaptı
rıldığı ve bu işe büyük bir 
önem verildiğini yazmıştık. In
hisarın lzmir şubesi müdürü 
Vabidin yaptığı tedkiklerde 
şu noktalar bi!hassa incelen
mektedir: 

1 - Mıntakada faaliyet ha
lindeki iplik fabrikaları, istih· 
sal kabiliyetleri, bunların halen 
imal ettikleri iplik mikdar 
ve çeşitleri, son aylar istihsa
linin evelki aylar istihsalinden 
mikdar itibarile farklı o"up 
olmadığı. 

2 - Fabrikalarda balen imal 
edilen mikdar ve çeşidin ihti· 
yıç ve talebi karşılama vazİ· 
yeti, mıntakada iplik sarfeden 
dokuma müesseseleri, iplik imal 
eden fabrikalardn iplikten 
maada o lan mamulat ve bu 
mamulata hasredilen iplik mik
darı. 

3 - Piyasada ve dokuma
cılar arasında son zamanlarda 
nedreti biloassa tebarüz eden 
çeşitler, mıntakadaki fabrika
lartn bu çeşitleri temin yolun
daki v.aziyeti. Bu vaziyet menfi 

isesebepleri? Bu halin izale
sine hizmet edebilecek yal.n: 
ve u2ak çareler. 

4 - Piyasada son gün'erin 
iplik fiatleri, fabrikaların ilk 

- KABAHAT 
Vapurdadır, deniliyor 
Iskenduiye'ye sevk olunan 

bazı parti malların ve ezcümle 
bu meyanda Jiro müessesesinin 
iş limited şirketine gönderdiği 
incirlerin ıslak çıktığı vebu yüz
den ucuza satıldıklan Türkofisin 
lskenderiye şubesinden alaka
darlara bildirilmiş ve bu hu
susta izahat istenmiştir. 

Bizim hususi surette aldığı· 
mız malum ta göre bunda cid-
diyet ve dürüstisi ile tanınmış 
müessesenin kat'ıyen bir sun'u 
taksiri yoktur. Bu husustaki 
kabahat mallan yükleyen va· 
purun fena istif etmiş olmasın· 
dadır. 

e .......... . 

Türkofiste 
Dünkn nDsbamızda Türkofis 

biirosunda bazı mühim tebed· 
döller y41pıldığım telgraf ha
vadisi olarak vermiştik. 

Şehrimiz Türkofis müdürü 
·Milat da Samsun Türk ofis mü
dOrlüğüne tayin edilmiş ve 
keyfiyet kendisine dün telgraf
la bildirilmiştir. 

El amra 

ellere satış fiatleri, bu fiatlerde 
ihtikar vaziyeti .• 

5 - bmir iplik idhaliitı du
rumu, mikdar ve ;eşitler. Bun
ların piyasada sahş fJatleri. 
ihtiyaca rağmen idhal oluna
mıyan çeşitler. ldhalatçıJar.Ma

mulatı idbal edilen ecnebi fab
rikalar? 

6 - Iplik kıtlığının son du
rumu hakkındaki görüşler, bu 
kıtlığın Izmir mıntakasıoda 

ne vakiUenberi bissedilmeğe 
başlandığı bu durumun ma
halli saikleri? 

7 - Kıtlık ve ihtikarın önü
ne geçmek için hariçten iplik 
idhal etmek zarureti tahassül 
ediyorsa bilhassa, hangi çeşit
lerden ve bu çeşitlerden de ne 
mikdarda idhalat yapılmalıdır. 

Bir muharririmiz dün inhisar 
müdürü Vahidi de ziyaret et· 
miş ve malumat rica etmiştir. 
Vahit muharririmizin suallerine 
cevaben demiştır ki: 

- lzmirde iplik vaziyetini 
tedkike memur edildim. Orta
lıkta b\r iplik kıtlığı ve ibti
karla iplik satışları yapıldığı 
samlıyordu. Burada icabeden
lerle görüştüm ve bu vaziyetin 
ne dereceye kadar doğru ol
duğunu tesbite çalıştım. Elde 
ettiğim neticelerle yarın Is
tanbula gideceğim • Umum 
müdüre tedkikat neticelerini 
bildireceğim. 

Vatan vapuru 
Bugün limana gelecek 

lstanbuldan dün gelmesi bek
lenen Vatan vapuru havanın 

muhalefetinden dolayı dün Ça
nakkalede kalmışbr. Bu sabah 
şehrimize gelecektir. 

Denizyolları idaresi acente
liğinden bir memur, Vatan va
purunun hava muhalefetinden 
dolayı Çanakkalede kalmadığını 
ve esasen bugün gelmesi mu· 
tad olduğunu, binaenaleyh teah
hür mevzuu bahsolmadığı ce
vabını verdi. Bu vapurla gel
mesi beklenen şehrimiz Cum
huriyet müddeiumumisi Asım 

Tunçay da bugün gelecektir. 

Tasarruf cemiyeti 
Milli iktısad ve tasarruf ce

miyeti dün saat on sekizde 
parti binasında ve vali Fazlı 
Güleçin başkanlığında toplan· 
mışhr. Bu toplantıya bankacı· 
lar ve mektep müdürleri de 
iştirak etmişler ve 12 kinunu
evvel haftasl için görüşmeler 
yapmışlardır. 

Sinem sı 
BUGUN 

Zevkli ve eğlenceli Fransızca nefis bir filim 

ÇAPKIN GE Ç 
Yaratanlar : En meşhur ve en sevimli iki Fransız artisti 

DANIELLE DARRIEUX ve HENRY GARAT 
Aynca : Paramunt dünya haberleri ve 

KAZAK RAPSODiSi 
Tabii renkli iki kısımlı~ nefis şarkı ve müzik filmi 

SEANSLAR: 3 - S - 7 Akşamlan tam 9 da 
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iplik meselesi etrafında itti· 
haz edilmiş ve edilecek karar· 
Jann mahiyeti hnkl<ında hiçbir 

Vali Güleç 
Ankaraya gidiyor 

şty söyliyecek vaziyet ve sala· Vilayetimize aid ban işler el· 
hiyetde değilim. rafmda alakadar makamlarla 

Müdür Vahit bugün Istanbula 
gidecek ve umum müd6rlüğe 

tedkiklerinin neticelerini bildi-

temas etmek ürere Vali Fazlı 
Güleçin Pazartesi günil Anka· 

recektir. raya gideceği duyulmuştur. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

(. ' 

BELÇiKA KRALl 
EVLENiYOR MU? 

Plenses AdolaJ1d 
Belçika kralı Leopo!dun tek· 

rar evleneceğinden bahgedili· 
yor. Kral Leopold, feci bir 
otomobil kazasında ilk karısını 
kHybetmişti. Şimdi Avusturya 
tahtının varisi bulunan Arşidük 
Ottonun hemşiresi Adolayd ile 
evleneceği kuvvetle söyleniyor. 
Arşidük Otto, anası impara· 
toriçe Zita ve hemşireleri Bel
çikada ki malikanelerinde ya
şamaktadırlar. Kralla genç ve 
güzel Avusturyalı Prenses ara
sında bir sevjşmeden bile bah
sedenler vardır. 
INGILTEREDE EVLENME

MiŞ MiL YONLARCA 
KIZ VAR 

lngiltere'de evlenmemiş ih
tiyar kızlar meselesi koskoca 
bir mesele halini aldı. ihtiyar 
kızlar ilk defa olarak Londra 
üzerine yürüyüş yaptıklan za
man herkes bunu alaylı kah
kahalarla karşılamışlardı. Fakat 
alay Haydparka yaklaştıkça 
kahkahaların şekli değişiyordu. 
Zira buna iştirak edenler yal· 
nız yaşlı kadar değildi. içle· 
rinde genç denebilecek ve 
hatta çok güzel sayılabilecek 
olanları da vardı. ihtiyar kız· 
lar ne istiyorlar? 

Birer koca mı, hayır ... 
lngilizce yaşlı kızlara "Spins· 

ter,. diyor!ar. "To spin., fiilin
den gelen bu kelime dokumak 
demektir. Vaktiyle evlenmiyen 
kızların örgülerden, dokumak
tan başka zevkleri yoktu. Şim
diki evlenmemi$ kızlar ise 
yaşamak istiyorlar. lngiltereoio 
.küçük bir şehrinde bir şekerci 
dükkanını idare eden Miss 
Florence White bu hareketin 
başkanlığını üzerine almış olup 
şunları söylemiştir: 

"ihtiyar kızları sosyal si
gorta bakımından dul kızlar 
gibi saymamayı gayri insani 
bir hareket saymaktayız. 55 
yaşma gelen bir kadın dul 
-0lsun olmasın tekaüdiyesini 
alıyor. 

ihtiyar bir kıza ise erkek 

gibi muamele ediliyor.65 ynşın
dan evvel tekaüdiye hakkı ta· 
nınmıyor. Bugünkü ihtiyar kız· 
lar büyük harbin kurbanları· 
dır. Hiikümet memleketİli 
böyle bir yüke tahammülü ol-
madığını söyliyor. 1931 istatis
tiğine göre 20-30 yaşında ev· 
Jenmemiş k,zların sayısı iki 
mi lyon 34 bindir. Elli yaşınııı 

fevkinde evlenmem;ş ihtiyar 
kızların sayısı ise ilti milyon· 
dan fazladır. Bizim rey hakkı· 
mız vardır. Bundan sonra· 
ki intibaplarda dileğimizi 
açıkça ortaya koyncağız.lbtiyıır 
kızlar partisinin dileklerini ka· 
bul etmiyen partiler bizden reY 
alamazlar.,, 

işte Ingilterede bütün siyasi 
partileri düşündüren bir mesele 
daha .• 

FECi IMP ARA TOR 
22 ikinci teşrin 1916 da. 

bundan tam 20 sene evvel 
Avusturya imparatoru, Macnris· 
tan kralı, Bohemya kralı, Dal
maçya, Hırvatistan, Esklavooya, 
Galiçya, lllirya kralı, Kudüs 
kralı, Loren dukası unvanını 

taşıyan F ransuva Jozef 86 ya
şında olarak vefat etmişti· 
O hayatında bir kral ve bit 
insanın görebileceği felaket •e 
musibetlerin hepsini görmüş-

tü. Karısı ile veliabd o!ar. 
yeğeninin suikasda kurban 
gittJklerini, oğJunun intiharını, 

kardeşinin idamını gördükter. 
sonra Avusturyanm parçalan
dığım, Habisburg saltanatınıo 
yıkıldığım görmemişti. 

Fransuva Jozef, hayatt ikell 
Avusturyanın başına ne felaket 
gelecekse Almaoyanıo remor: 
ku olması yüzünden geleceğin• 
söylerdi. Şimdi Avusturyada b&J 
sözU hatırlıyanlar mühim bir 
yekôo tutuyorlar. Ô ylc ki N45" 
yonal Sosyalizmi istiyorlar d_• 
Almanya ile birleşmeyi isteır>l" 
yorla~ ,. 
······································· : 

Saadet reçetesi : 

Bütünlük 

. . . . 
• .. . 
• .. • • • 

Saadetin bütünlüğü içinde ~ 
geçen her gün bütün bir ~ 

• ömre bedeldir. : 
( (lcuthe ) ~ 

Hakiki saadet hayatıP ta- : 
. "d" 1 oral : mamıyetı ır... nsanın ın : 

• . e • 
\'e entellcktüel melekelerıll : 
tamamen sahib olmasıdır.•· ~ 
Yaşamak ta bundan ibarettir· ~ 

( Aıp/ıoııse Sedıe ) : 
l'kle- • Sevinç hayatın derin ı : 

rine nüfuz etmektir. f-lay•- i 
tın tükenmezlig· i anlaşıldığ'. ~ 

.. 1 • 

gün saadetin biç bitmiyece~ ~ 
de bilinir. Herşeyde arnrta ; 

• 
bütünlüktür. ) : 

( At1ıtl : ••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 



Manisa C. ll. P I(ongresi 

Vali, kaza kongresinde 
güzel bir söylev verdi 

Yeni heyetıe vilayet kongresi 
murahhasları da seçildiler 

Ma11ısa Haıkevi bı11ası 

Manisa 27 (Yeni Asır) - C. 
H. partisinin Manisa kaza kon
gresi dün Hallrnvinde açılmış

tır. Toplanhyı açan ilbay ve 
parti başkanı, umdelerimiz, 
partililerin vazifesi ve memle
ket işlerinde partililerin yap· 
ınakla mükellef oldukları vazi
felere dair çok mühipı bir nu
tuk söylemiştir. Söylevden son
ra kongreyi idare etmek üzere 
bir başkan ve iki sekreter se
çilınesini teklif etmiştir. Kon
gre, riyasete ittifakla ilbayı 
seçmiştir. Kaza kongresinin 
ilyön kuruluna aid dileklerinin 
müzakeresinden sonra kaza 
idare heyeti seçimine geçilmiş· 
tir. Seçim çok alakalı olmuş, 

neticede şu zevabn kaza idare 
heyetine ekseriyetle seçildikleri 
anlaşılmıştır. 

50 rey doktor Rıza, 44 rey 
doktor Naci Hikmet, 26 rey 
Çiftlikli oğlu Ahmet, 34 rey 
Faruk Cevdet, 27 rey tüccar
dan bakkal Mustafa oğlu Hilmi. 

Idare heyeti seçiminden sonra 
vilayet kongre murahhasları 
8eçimine geçilmiştir. Reyler 
çok dağılmıştır, seçim şu neti
ceyi vermiştir : 

31 rey Doktor Rıza, 29 rey 
tüccardan çivici Murat, 27 rey 
eczacı Sadettin, 26 rey Doktor 
Naci, 21 rey Avukat Kamil 
Aksoy, 18 rey tüccardan ev
lat Hüseyin, 18 rey başmuallim 
Sekine, 18 rey Faruk Cevdet, 
17 rey çiftlikli oğlu Ahmet, 
17 rey parti sekreteri Ihsan. 

Hepsine muvaffakıyet diler, 
kendilerinden memleket ıçın 

hayırlı hizmetler bekleriz. llba
yımız kongrenin hitamından 
sonra Turgutlu parti kongre
sinde bulunmak üzere derhal 
Turgutluya gitmiştir. 

MANiSA VALISlNLN 
TEFTiŞLERi 

Manisa, 27 (Hususi) - Va
limiz Lütfi Kırdar teftiş için 
gittiği Kula, Eşme ve Alaşehir· 
den gelmiştir. 

Şam' da 200 ölü var 
Biz bir muahedenin tadilini değil, Ha
tay'lıların nefes almalarını istiyoruz 

lstanbul, 27 ( Hususi muba- memiştir. Bazı mıntakalarda 
birimizden ) - Halayda aym intihabata iştirak etmiyenler 
otuzunda ikinci müntebibler hakkında tazyik hala devam 
reylerini vermeğe çağırılmış- etmektedir. Bilhassa Antakya-
lardır. MahalJi hükümetin taz- om 11 nahiyesi dahilinde inti-
yikı devam ediyor. babata iştirak etmiyen Türk-

Suriye fevkalade komiseri lerin vaziyeti elimdir. 
kont Martelin Parise davet Karnuk, Reyhaniye ve şima-
edildiği söyleniyor. Tahmin linde bazı mıntakalarda askeri 
edildiğine göre bu davet gerek kuvvetler toplanmaktadır. Bun-
liatayda ve gerek Lübnandaki dan maksad Türk halkını ted-
vaziyetle alakadardır. Gedor- hiştir. 
sey, Türkiye büyük elçisiyle gö- lstanbul, 27 (Hususi muba-
rüşmelerini ilgilendiren bazı birimizden) - Suriyeden gelen 
hususat hakkında kont Mar- haberlere göre vaziyet çok 
lel'den bazı malumat ala- karışıktır. 

caktır. Tarablusşamda isyan baş-
lstanbul, 27 ( Hususi muha- göstermiştir. Tarablusşam hal· 

birimizden) - Antakya ve İs-
kenderun' da alb mebus nam- kı, mahalH zabıta kuvvetle-

tedi vardır. Müntehibi sanilerin 
İstifaları devam ediyor. 

rile çarpışmıştır. 200 ölü, yüz· 
lerce yaralı vardır. isyan eden 
halk, şehir sokaklarında bari
katiar kurmuştur. 

KiJis, 26 (A.A) - Sancakta 
sükunet tamamile teessüs et-,. ... , 
Tayyare Sinemasında 

TELEFON 3151 
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Bu t.afta iki beklenen filim birden 

1 - BERLIN OLIMPIY ADLARI 
2000 metre ve bütün tafsilat. MiUetler arasında 

yapılan b~rincilik müsabakaları 
181111•1aa&a111aaaaa111a11111ua11•1a 

AROL 
[ VENEDiK ŞARKiSi J 

Güstav FrohJich ve Lida Baarova tarafından 
temsil edilen şaheser filim 

Ayrıca : Paramunt Jurnal ( Dünya havadisleri ) 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

1EN11lSIR -

Is tan bul belediyesinde 
ff± .. p '* g • iE **"#&& •• •sgı 

Nakliyat ve tenvirat işleri üzerinde 
mühim yenilikler yapılacaktır. 

Istanbul, 27 (Hususi) - Is
tanbul belediyesi şehir dahilinde 
seyrüseferi muntazam bir hale 
koymak için satın almağa karar 
verdiği 120 otobüsü pek ya· 
kında s~pariş edecektir. Nafıa 

vek~letince hazırlanıp Kamuta· 
ya tevdi edilen bir kanun layiha-

sında belediyelerin getirtecek
leri nakliye vasıtalarının hertür
iü resimlerden muafiyeti kabul 
olunmaktadır. Bu layiha mec

liste kabuİ edilince belediye de 
siparişini yapacaktır. Otobüs· 
ler, yalnız şimdiye kadar oto
büs işliyen hatlarda değil, 

tramvayların ihtiyaca kafi gel
mediği bütün hatlarda işleye· 
ceklerdir. 

ISTANBULDA SU 
SARFiYATI 

Belediyece yapılan bir ista
tistiğe göre lstanbulda memba 
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liralık su satılmıştır. 
TANZiFAT KAMYONLARI 

Belediyenin tanz'fat işlerin-

Mulıiddi!l Üstilızdağ 
suyu sarfiyah senede 350 bin 
tondur. 1931 senesinde 11 mil
yon 25,196, 1932 de 12 milyon 
743 bin, 1933 de 10 milyon 
920 bin, 1934 de 12 milyon 160 
l.in, 1935 de 12 milyon 255bin . .. .. .. .. 

de kullanmak için getirteceği 

kamyonlar hakkındaki kararı 

Dahiliye vekaletince tasvib 
edildikten soora kamyonlar si
pariş edilecektir. 

KARANLIKLA MÜCADELE 
lstanhul belediyesi büyük 

şehirler için yüzkarası olan 

karanlık sokaklar işile mücade
leye karar vermiştir. Şehrin ka-

ranlıkta kalan sokakları kal
maması için daha 2000 elektrik 

lambası konu!acaktır. Şehir 
medisioin şubat toplantısında 

tenvirattan mahrum kalan so
kak' arın aydınlatılması için İcab 

eden tahsisat kabul edilince 

lambalar sipariş edilecek, tesi
sat derhal yapılacak~ır. 

· Kamutayda heyecanlı hitabeler 
Bir saylav: Senelerce Alsas-Loren için ağlıyan Fransa 

Sancak meselesinde duygu!arımızı neden anlamıyoı· 
- Baştataf ı 1 mci salu;ede -

narak hükümetimizin elden 
gelen gayreti yaptığını ve bu 

münasebetle hükümet~ teşek

küre borçlu olduğunu bildirmiş 
ve demiştır ki: 

- " Dostluk sözünü sık sık 
işittiğimiz büyük milJetJerden 
biri cle Fransızlardır. Dost
luklarını saygıyle karşılarız. 
Fien en büyük dostluğuna 

gördüğümüz Fransız hüküme
tinden, irtik~b ettikleri hatayı 
tashih etme!erini temenni ede
riz, ve bekleriz.,, 

Hakkı Kıhnçoğlu söz aldı. 

Sancak halkının hür yaşamak 
arzusunu büyük bir v~zuhla 

belirtti ve : 
- Eğer, dedi. Hükümetimiz 

meseleyi beyaz bir kitapla hal
ledemezse kızıl bir khap çı-

karsın •• 
BERÇ TÜRKER 

Berç Türker ( Afyon Sayla
vı ) büyük bir heyecanla San-

cak meselesinde miUetimizin - Biz, böyle dolambaçlı 
Sancak meselesi hakkındaki dostluktansa merd düşmanı 
düşünce'erine tercüman olan 
güzel bir hitabe iradetti ve 
mese!enin uzamak istidaaında 
o1duğuou, bu meselenin haJli 
zamanına kadar lıül<ümetimizin 
Fransa hükümetinden, Hatay-

. h!arın mukadderatı bakkmda 
teminat istemesini tavsiye et
miştir. 

Saylav Remzi: 
- ''Hataylılar nasıl ()lsa kur

tulacak ve manda altında kal
mıyacaktır, dedi ve ATATÜRK 
Türkiyesinin, bir Hatayhom 
bile kılma dokunulmasına razı 

olmıyacağmı ifade etti. 
Seyhan saylavı Ibrahim, mes

elenin gidişine bakarak şahsi 

bir endişesini ortaya koyarak: 
- " Fransızlar, siyasetleri 

icabı o1arak oyalarlar ..• Akşam 
vakti söz verirler. Sabahleyin, 
bu sözlerinden dönerler, dedi 
ve iJa ve etti: 

severız ..• 
Saylav Yusuf Kemal'in söz .. 

leri fasıla ile kesilerek müte
madiyen alkı~lanmışbr. Hatib 
Antakya meselesinin tarihçe· 
sini yaparak Hataylıların hür 
yaşamak haklarını tebarü.z et· 
tirmiş ve demiştir ki: 

- "Senelerce Alsas-Loren 
için ağlıyan, arkasından siyah 
örtüyü kaldırmıyan Fransa, 
Türklerin Antakya ve Iskederun 
meselesi üzerindeki duygularını 
neden anlamıyor.. Fransa bu 
hakkı ve verilen sözü yerine 
getirmelidir. 

Arkadaşlar, ben Akdenizdeo 
başlayarak Fıratm ayaklarında 

nihayet bulacak olan tabii hu
dutlarımızı bekliyorum. Bunlar 
Türk tarihinin ortaya koyduğu 
hakikatlerdir. Türk, hakikati 
konuşmaktan hoşlanır. Manda 
kabul edemeyiz.,, 

Dr. P.~ras Kamutayda izahat verdi 

"Büyük şefin direktifiyle, birinci 
etmedik,, Fransız teklifini kabul 

2 - Türkiye hükümeti San· 
cak için mesela Suriyeye karşı 
istiklalini ihtiva eden yeni bir 
yasa talebinde ısrar etti~i tak
dirde mesele mandater hükü
met sıfatiyle Fransa hükümeti-

nin salahiyetini tecavüz eder. 
Böyle bir halde manda ya-

sasını tefsir etmek ve salahi
yetle rey vermek hakkı Mil
letler cemiyeti konseyine aiddir. 

Tevfik Rüştü Aras bu iki 
telakkinin aynı zamanda Tür

kiye ve Fransaca elyevm 
Fransa cumhuriyeti otoritesi 
altına konulmuş olan mem!e
ketleri alakadar eden bu me
selenin hallinde yegane ilbam 
kaynağı olması lazımgelen 
dostluk zihniyeti dairesinde 

1 

vekilimizin ve icra vekilleri be- ı 
yetinin milletimizin arzularına 
uygun olarak hariciyemize ver
diği direktifi telal<ki etmiş ol-
duğum için birinci teklifi kabul 
edemiyeceğimizi derhal söy!e· 
dim. 

Milletler cemiyeti konseyine 
müracaate muvafaktHimizi par
t imiz jçtimaında bahse koyduk
tan sonra Fransa büyük elçi
sine ifade ettim. 

Şimdi Iskenderun ve An-
takya ve havalisinin mukadde
ratı mese!esi, Milletler Cemi
yetinin tedkik ve mütalaasının 
alınmasına tevdi edilmiş olu
yor. Bu suretle Millet:er Ce
miyeti bizim için milli ve bü-
yük bir meselemizle iştigal et
meğe, hele sulh ve iktısadi 
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cenub mıntakasmı teşkil eden 
büyük bir kıt'asile lrakm şima
lini ve Suriyenin şimalinde 
küçük bir mıntakayı ihtiva et
mek üzere yakın şarkm koca
man bir sahasiyle Akdeniz ve 
Avrupa sahasındaki mübade· 
lelerin pek esaslı bir limanı 

olan bu Türk mıntakasının 
emniyet ve ikbali hakkında 

mütalaasını bildirmeğe davet 
edilmiş oluyor. 

Hariciyenizin bu safhayı da 
dikkat ve itina ile takip ede
ceğini temin ederi:n. 

Şimdi bu suretle harekete 
müsaade ve itimad buyurmanızı 
rica ederim. Huzurunuzda va
ziyeti daima adım adım olduğu 
gibi arzedeceğim. icabında, 
icabeden kararı almak her 

'.'Sililla a 
---

Çeklerin 
Tütün mübayaatı 

lstanbul, 27 (Hususi) - Çe
koslovakya rejisi memleketi
mizden alacağı bir milyon 
250 bin kiloluk tütün mikda
rını bir miJyon 281 bin kiloya 
çıkarmıştır. 

Istanbulda kar 
lstarıbul, 27 (Yeni Asır) -

Kar fırtınası bugün durdu. 
Sühunet derecesi düştü. 
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Büyük a kerin 
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cenazesı 
- Baştarntı I i!lci say/ada -

iştirak ettikleri muazzam me
rasimle, saat onbir buçukta 
cenaze kaldırıldı. 

General Şükrü Nailinin ce
sedini taşJyan tabut bir top 

· arabasına konmuştu. Alayı 
birer piyade, süvari, mitralyöz 
bölükleri, askeri tıb fakültesi 
talebeleri takib ediyordu. 

lstanbul Valisi, Mevki Kuman-
danı, Istanbu1da bulunan Gene
raller, Mebuslar, Şükrü Naili'yi 
kurtuluş günlerinin sevinçli 
dakikalarında tammış ve sev
miş olan bütün lstanbul halkı, 
cenazede hazır bulunuyordu. 

Bandonun matem havası ara
sında cenaze Beyazıt c2miine 
getirildi. Orada cenaze namazı 
kılındıktan sonra umumun göz 
yaşları arasında ebeni medfe
ne getirilerek gömüldü. 

Cenaze götürüliirken mağa
zalar kepenklerini yarıya ka· 
dar indirmiş, yolları kaplayan 
halk kütlesi, saygı vaziyetinde 
durmuş bulunuyordu. Bir çok 
pençerelerden vefakar hıçkırık 
sesleri gelmekte idi. Cenazeye 

yüzden fazla çelenk konmuştur. 
Edirne, 26 (A.A)- Generai 

Şükrü Nailinin cenazesi geni{ 
bir program altın<la haıttlanan 
törenle hastaneden kaldırılmış 
ve lstanbula nakledilmiştir. 

Törene bütün Edirneliler iş

tirak etmiş ve bütün dükkanlar 
kapanmıştır. Törende bulunmak 
üzere KJrkJareJinden bir heyet 
gel.,, iştir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
bu meseledeki hassasiyetine 
tercüman o!muş1ard.r. 

Bunu müteakip tekrar söz 
alan Tevfik Rüştü Aras şunları 
söylemiştir: 

- Arkadaşlarımın beyanat· 
larınm hepsinde müşterek bir 
endişe var. O da lskenderun
Antakya ve havaJisi halkıorn 

içinde bulunduğumuz müzakere 
devresindeki emniyetidir. 

Hükümetimiz bu mühim nok· 
tayı daima gözönünde tutmuş· 
tur. 

Sayın başvekilim bu ehem· 
miyetli mevzua Fransa elçisiyle 

mülakatmda ebemmiyetJe de· 
vam etmiştir. 

Büyük meclisin bu hususta 
bugün gösterdiği ıstırabı bir 
direktif olarak telakki ettiğimi 
arzederim. 

Hariciye Vekilimizin izahatımı 
müteakip müzakerenin kifayeti 
tasvib edilmiş ve Damar Arık· 
oğlu (Seyhan) Vf: arkadaşları· 
nın takriri okunarak kabul 
edilmişdir. 

Hariciye vekilinin izahati bü
yük Millet Meclisi tarafında~ 
dikkat ve yakın alaka ile din
lenilmiştir. 

Vekilin beyanatı tasvib olu
narak ruznameye geçilmiştir. 

Kamutay ruznamesinde mü· 
zakere edilecek ba,ka madde 
bulunmadığından meclis pazar-
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ispanya işler· 

Franko h .. kü 
tanınması doğ 

• e ın 
u r? 

Umumi prensipler ve iki tanınmış 
hukukçunun fikirleri -·-·-/talva ve Almanva Franko hük~ 

metıni tanıdılar. lngillnenın de bu 
hiikümeti muhanb otatak tanıması 

bahse konulduğu şu suada bu meo
selenın lmkukçu/aua nasıl göıiildii

ğünü ledluk etmek JaJ"dasız değıldir. 
Bu gıbı vazıyetıPtdc, devleıler lıukuku 
lıa11gi, ptellsiplae daı'anır, bu pıensırr 
/erin, flanko lıükümetuıe tatbıkı ka
bı! nzidü? def!ü mıdıt? Evvelfi umu
mi prerısiplerı ve sonra da, ıki tamn
mış hukukçunun bu /ıu <;ustakı göıüş

lemıi aşağıva yazıvoıuz; 

" 
" " PRENSİPLER 

Fransız elçilerinden M. Gre
nard, Le Dictiounaire diploma
tiquede devlet hakkında şu 

tarifi vermektedir : " Devlet, 
dört unsur bir arada toplandı
ğı takdirde fili surette mev
cuddur. Bir insan cemaati; bu 
cemaatin diğer herhangi bir 
cemaate karŞ1 istiklali; bir hü
kümetin kurulması; bir araziye 
temeJJük ... ,, tanınma, mevcu· 
diyete inzimam eder; tanınma, 
uluslar arası vaziyetlerde haki· 
miyetin icra şartıdır: Fili veya 
hukukidir ve üç halde tatbik · 
olunur: AsiJere, muharibJere ve 
hükümete. 

Asilerin tanmması, "isyan, bir 
ayrılmayı ihzar mahiyetini al
dığı takdirde,, vakidir. Muba
ribJerin tamnması, "bir isyan 
veya hir ihtilalin neticesi o de
rece vuzuhsuzluk peyda eder 
ki kimlerin hakiki devlet ve 
kimlerin de hakiki asi olduk
lara tayin edilmediği zaman,, 
vakidir. 

Bir hükümetin tamnması da
ha nazi~ bir meseledir; zira 
o takdirde şu iki kaziyeden 
biri ileri sürülür. Bunlardan 
birincisini Thomas jefferson 
1793 Cle tesbit etmişti. : "Bu 
mevzuda dikkate ahnacak başlı
ca şey yalnız milletin iradesidir.,, 
Diğeri de 1848 de, Amerika na-
11rlarından Bucbanan tarafmdan, 
Fransa hakkında söylenilmiş
tir: "Madem ki yerinde tutu
nabilen bir hükümet vardır, 
~uhalde tanınma zarurileşmek
te.11 Bu iki prensip birbirine 
zıd · mıdır? Hatta, dünyanın 
bugünkü vaziyetinde bir çok 
hükümetlerin yerlerinde tutun~ 

ma1 arı için milletin iradesine 
dayandık ları muhakkak mıdır? 
M. Greoard'a göre, tahkiki 
güç olan bu gibi nazariyelere 
sapmıyarak Castlereagb'm "ya
bancılar bir hükümetin meşrui
yeti hakkmda hüküm veremez
ler,, mütalaasını cloğru bulmak 
ve herhangi bir hükümette is
tikrar garantileri ve devlet 
mesuliyetini temin kabiliyeti 
aramak kafidir. 

GASTON JEZE DiYOR Ki: 
M. Gaston Jeze, bu husus· 

taki sualimize karşı hayret ala· 
metleri izhar etti: 

- Hukuki bir mesele bahse 
konulmuş bile değildir. ispan
yanın meşr•ı bir hükümeti 
varılır. 

Hülcümetin Madrid'i bırakıp 
Valensiya' ~ a gitmiş o'ması hu
kukunun nez'ioi icab~tmez.Bü
yük harpta Fransa hükümeti
nin Paristen Bordoya gitmiş 

olması hadisesinin ondan hü
kümet haklarını nezetmemiş 

o1duğu gibi... Bundan baika 
Madrid de düşmüş değildir. 

Düşmüş bile olsa uluslara
rası hukukun bal ve fas
ledeceği bir güçlük de mev
cud bulunmamaktadır. Bu 
işte, esasen, dik kate aJınabife
cek olan hakiki kanunlar de-

. ğil, politikadır. Hükümetler is· 

lediklerini yapm:-ıktadırlar. Bir 
çocuğun meşruiyeti t&nınmadan 

da yaşamakta olması gibi bir 
devlet de resmi surette tanın
madan yaşıyabilmektedir. Bun· 
ları size hiçbir tarafı iltizam et
meden söyliyorum. Zira ikisi 
de benim için sempatik değil
lerdir. Çünkü ikisi de lüzum· 
suz vahşetler göstermişler ve 
utanılacak tahripkarlıkta bulun· 
muşlardır. 

M. LE FUR'E GÖRE 
U~uslararast bu rnk profesörü 

M. Le Fur u 'uslararası hukuk 
meselesi ortaya konulmakta 
bu lunduğuna inanmaktadır: 

- llkönce, biribirinin kar
şısında bu:unmakta olan iki 
taraf muharib o:nrak tanınma· 
lıdır. Hükümet veya devlet 
o'arak tanınma mese'esine S?e· 

AŞK, ViACERA ve ESRAR TEFRİKA No: 10 
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lngilizceden çevlrer:: ZIYA NEBi 

MarlF.n, züppelerden nefret ediyor ,m, dedi. Benin• 
gönlümü ç~l abllecek genç, cesur ve t : m 

mGnasiyle bir erkek olmalı ... 

- Tevazu gösterme Şirley. 
- Vallahi değil.. lmtiha n • 

lara birkaç gün kaldLğt halde, 
daha· hiçbir kitabı elime alma
dım.. Üstelik bir de, ne.reden 
ku!akfarına gitti i c, bütün pro-
fesörler kendilerinin t..ldidleri
ni yaptığımı öğrenmişler, şimdi 
hepıi bana fena nazarla balu
yorfar.. Hatta geçen gün so-
kakta Roma Hukukçusuna rast· 
Jadım, selamımı bile görmemez
likten geldi .. ÖyJe mahcup ol
dum, öyle mahcup ofdum ki .• 

- Aldırma be sende .• Hem 
biliyorsun ki onun göz eri bir 
az şaşıdır, herbaldd seni gör· 
medi de ondan .. 

- Üniversiteliler ba'osu bu
seoe pek mutantan o'.acakmış .• 
Bir aydanberi harıl harıl çalı• 

şıyorfar. 

- Senin aklın da hep dans
ta baloda.. Şimdi bunu düşün· 
menin sırası mı? 

- Sırası ya.. Üç haftadır 
dans ve muzik yüzü gördüğü
miiz yok •• 

- Herhalde üc hafta aç 
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ahkemede gözyaşlariy e nedamet 
getirdiğinden cezası tecil edi di 

•• 

DULH 
• 

D 

Geçenlerde taharri dairesin
de bir hadise olmuş, bütün 
memurlar tuhaf bir vaziyetle 
karşılaşmışlardır. Memurlardan 
bir ikisi şapkalarmı astıklan 
yerde bu'amaymca, açıkgöz bir 
hırsızın polis dairesi içinde do· 
laşhğıoa kani olmuşlardı. 
Şaka değil •• Harsızlık laalet

tayin şurada, burada o'mıyor. 
Bu iş'erin amansız düşmanı 

bulunan taharri daires'nde bile 
kendini gösterebiliyor. 

Şapkaları aşırılan memurlar, 
hemen bu işin takibine koyul· 
dular, nefes aldırmadan bunun 
failıni yakalamağa da muvaf
fak oldu1ar. 

Yakalanan adam, üstü başı 
düzgün, halinden böyle şeyler 
ümid edilmiyen bir delikan· 
lıdır.Henüz ondokuz yaşmda

dır, bekardır, sabıkasızdır. Fa
kat işsiz bir adamdır •.• 

Alelusul cürmü meşhudu ya· 
pılan bu davanın suçlusu, dün 
nöbetçi sulh ceza bakimi Naci 
Erol'un huzuruna çıkarıldı. 

Daha sorguya başlanır başlan
maz; suçlunun gözlerinden iri 
iri gözyaşları dökülmeğe baş

ladı. Adının Hasan oğlu Hasan 
olduğunu ıayliyen delikanlı 

hadiseyi şöylece anlattı: 
- Ben Soğukkuyuda otu

rurum. Şimdiye kadar hiçbir 
hırsızhJ, suçunu irtikab etme
dim. Iş aradım, kimse bana 
iş vermedi.. Resmi dairelere 
basvurdum. Elim boş olarak 
çıktım. Nihayet bir defa da 
emniyet direktörlüğüne ve ay
rıca va'i Fazlı Güleçe müracaat 
ett.m. Halimi anlattım. Maale· 
sef vine bir işe 5ahip olama· 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
lince: Mc:. ~rid hükünıeti, ispan-
yanın ne kadar küçük o ıursa 
o sun b ir parçasma hakim ol
dukç" tanınma veya tanınma
ma mcse 1esi bahse konulı:maz. 

Ancak Franko hükümeti ve 
bir Katalonya bükümeti mev-
cud olursa - ((' atalonya hül< ü
meti için bahse konu mak la· 
zımgelir. 

ispanyanın üçte ikisini elinde 
bulunduran Franko hükümeti 
devletin teessüsü için lüzumu 
ofan bütün unsurlara maliktir: 
Arazisi, ahalisi ve fili bir hü
küm et faaliyeti vardır; şu ha!de 
tanınmak lazımdır. 

Bu fıkirleri, meseleyi oldukça 
aydınlatması bakımından, ileri 
cürülmüş oldukları gibi nakte
d ' voruı. 

kaln:ış olsaydın, bu kadar şi
ldiyet etmezdin değil mi? 

Bu sırada ön1erindc, elindeki 
kitabın sayfalarını hararetle 
kanştıran genç bir kız peyda 
oldu. Şirley ellerini çırparak 
bağırdı: 

- Allah versin M4rlen .• Ne 
bu çabşkanLk 1.. 

Marlen ba~ını hitabından 
kaldırarak cevap verdi : 

- Size de Allah veuin .. Ne 
bu samimiyeti 

Şirley tekrar konuştu: 
- Ooo .• Bugün hazır cevap• 

lı 'ığın yine üstünde.. Zaten se· 
ninle şaka yapır.ağa gelmez ki .• 
Her sözünün altında mutlaka 
a'zl ibir mana saklıdır •• 
~ 

Marlen, Robertin, Şirley'den 
sonra, en çok sevdiği smıf ar
kadaşlarındandı •• Bu üç Üniversi
teli, ekseriya beraber çalışırlar, 
beraber gezerler ve aımfta da 
yanyana otururlardı. Birbirleri· 
ni bu kadar sevdikleri halde, 

ralannda münakaıa ve kaYga
lar da eksik deR-iJdi. Buan 

dım. Perişan vaziyete girdim. 
Açlıktan kurtulmak için bu 
hırsızlığı yapbm. 

Okunan evraka göre, suçlu
nun iki şapka çaldığı ve bir 

aşçı dükkanında yemek yer
ken iki kaşık aşırdığı yazılı 
bulunuyordu. 

Bu hususta davacıların şika· 
yelleri dinlendi. Vak'anın şa

hidleri birer birP.r istima edildi. 

Suçlu bunlara karşı hiçbir di
yeceği olmadığını söylemekle 
beraber ilave etti: 

Karşıyaka ortamekte-
binde ikinci sınıf talebesi 
idim. Kitaplarımı, üst başı

mı tedarik ve temin ede
medim. Mektebi de terke
derek tahsilden de mahrum 
kaldım .. 

Uk defa olarak çaldığım şap
kayı yetmiş kuruşa sattım. Aç
lıktan karnım zil çalıyordu. 

Bunları yedim .. Para bitti. ikin
ci şapkayı da bu suretle altmış 
kuruşa sathm, bunu da boğa· 
zıma sarf ettim. 

Hakim, suçlunun bu müda
faasını dinledikten sonra, he
men şu kararı verdi: 
"Meşhud suçlar kanununa 

tevfikan Hasanın duruşması 
yapıldığı sırada aç kaldığını 
ve açlığın ıstırabı ile bu hır
sızlığı yaptığım ve batta Fazlı 
Güfeç'e ve emniyet direktörü 
Salabitt1n'e müracaatle yardım 
dilediğini bildirmesine nazaran, 

hakkı müdafaasına hürmeten 
bu cihetlerin kendilerinden so
rulmasına karar verildikten 
sonra, suçlu bir polis refaka
tinde emniyet direktörlüğüne 

ve sonra da vali Fazlı Güleç'e 
gönderilerek karar dairesinde 
bubaptaki malfımatları istendi. 
Ve dün gelen cevaplar okundu. 

- İş beğenmemişsin? işsiz 
adamın iş beğenmemesi olur 
mu? 

Muhakeme bitti .• Kararın \u
sası şu: 

Suç sabittir. T.C. kanununun 
491 inci maddesinin birinci 
bendine tevfikan ve suçların 

üç defa taaddüdüne binaen, 
her suçtan üçer ay hapsine, 
ancak suçların içtimaı sebebiyle 
üç ayın esas tutularak bakıye 

altı ayın iiçte ikisi olan dört 
ayın zammı ile yedi ay hapsine 
ve fakat çalınan eşyaların de
ğeri pek hafif görüldüğünden 
üçte birine kadar ~ksiltilip iki 
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günlerce küs durdukları da 
olurdu. İnsanın kahkahalarla 
gülebilmesi için, onların bu 
halini uzaktan kritik et
mek kafidir. Sınıfta şirley 
önde oturuyorsa, Marlcn or
tada ve Robertde mutlaka en 
arka sıralard.ın birinde yer 
alırdı. Arbk salonda, bahçede 
veya sokakta birbirlerine rast
lar!arsa oaş çevirmekler, surat 
asmaklar eksik olmazdı. 

Fakat bütün bunlara rağmen, 
birkaç gün sonra, üçünü de 
tekrar yanyana ve kahkahalar 
içinde bulma~ak kabil değildi. 

Marlenin kara sevdalılan da 
ŞirJeyinkilerden aşağı kalmaz• 
dı. Fakat nedense o da şim• 
diye kadar hiçbir gence gönül 
vermemişti. 

Bazan kız arkadaşlan ona : 
- Ne bu gurur Marlen,kim· 

seyi beğenmiyorsun, yoksa bir 
prensle mi evleneceksin? Diye 
taluldıklan zaman, o da ce
vaben : 

- Yok canım ıiz de .• O 

- Bir çam de virmesl 
lngilizlerin hariciye mü,te- tebaaları hakkında kendisine 

şarlığında bulunan Körri, lstan
bula elçi olarak geldiği za
mana kadar Türk dostluğul\u 

gönlilode yaşatmış bir adam 
olarak tanınmıştı. lstanbula 
geldikten sonra, Albülhami
din saltanat tarzını görünce 
Rusya elçisi Nildefun, Türk 
düşmanlığı hakkındaki gayre
tine kolaylıkla keudini kaptır
mış, o da düşma'n kesilmişti. 
Hatta Ermeni hadisesinde başa 
geçmiş, sefirleri kandırmış, Ab
dülhamide dehşetli bir protes
to notası verdirmişti. 

Abdülhamit, lngiliz elçisinin 
önderliğilt' kendine çekilen 
protesto notası üzerine adama
kıllı korkmus, dünya siyaseti 
üzerinde bakim olan lngilte· 
reyi gücendirmemek gayretine 
koyuJmu~tu. 

Bir gün, günlerde ramazandı. 

dostane muamele 
isler. Demişti. 

Hamit: 

yapmasını 

- Elcezaü min cinsülamel, 
evveli onlar tecavüz ettiler, 
biz de mukabele ettik. Bunda 
lngilterenin kızacaj'!'ı birşey 

yoktur. Ermenilerin kendi ce• 
zaları idi. 

Diye hiddetle mukabelede 
bulununca, sozu nakletmeğe 

memur olan Tevfik paşa, kendi 
hissiyatile birlikte ve hoşlan· 

mamış halile sefire bunu ter· 
cüme etti. Sefir bu cevaba 
daha sert cevaplarla mukabele 
etti. Abdü bamit münakaşanın 
uzayacağını hissetti. 

- Ben hayvanlara meraklı
yım, lngilterede tuhaf bir ko
yun cinsi varmış... Onlardan 
bir kaçanı damızlık olarak ge· 
tirtmek istiyorum diye sözü 
derhal değiştirdi. 

Sefir sert bir lisanla : 

Şu bizim sadrazam Halil Rifat 
paşanın huzuruyla lngiltere el
çisini iftara davet etmişti. Elçi 
Halil Rifat paşanın mazereti - lngiltered~ sefirini? var. 
üzerine, mütercim Tevfik paıa Bana söylemeğe hacet yok. 
ile beraber Çit köşkünde hu- kendisine yazar get;rtirsiniz. 
zura kabul edilmişti. Cevabını vermiş... Abdülba· 

Abdülhamid iftar topları mit, gülerek : 
atıldıktan sonra Tevfik paşa ve - Biz senin vasıtanla bu 
elçi ile sofraya oturmuştu. işin görülmesini istiyoruz l 
Sofrada iftarlıklar yenilip, içi- Demiş ve yatsı okunurkeOı 
lip de sıra yemeklere gelince: kalkıp teraviyi kılmak için ba· 

Abdülhamid, Tevfik paşanın reme girmişti. lngiltere sefirinin 
tercümanlığı ile, sefire: en garib sözü, Tevfik paşaya 

- Devleti Aliyenin eskiden oldu ve dedi ki : 
lngiliz müzaberetine naiJ oldu· - S zin sultan, devlet siya· 
ğunu ve o zamanlar Mısır ha- setinden babiJ açarken, da· 
disesi sırasında Suriyenin kur- mızlık koyun getirtmek mera· 
tarılmasma lngiltere yardım· kına düştü. Evvela tarihtePı 

Jarda bulunduğu halde Ermeni sonra tabiatten ve hayvandat1 
meselesinde tarafgirliklerin ne- bahsetti. Ben birşey anlamadıın· 
den icabettiğini sormuştu. Vnk'a Sefirin bu sözü, ve geçen 
biraz uzunnur. lngiliz sefiri hadise o günün beceriksiz ve 
Abdülhamide şu cevabı ver· korkak politikasını göstermek 
mişti: itibariyle düşünmeğe değer bir 

- Samajestc bilmelidir ki: tarih vakas1dır ••• 
lngiJterenin dostluğu yine Nakleden 
dostluktur. Fakat lngiltere, TOKD&L 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ay on gün hapsine ve suçlu
nun on sekiz yaşını bitirip 
yirmi bir yaşını bitirmediğinden 
albda biri olan yirmi bir gün 

indirilip baki bir ay yirmi do· 
kuz gün hapsine ve suçlunun 
lzmir valisine iş dilediği ve mü· 
racaat ettiği zaman Emniyet 

direktörlüğüne müracaatten ev
vel bulunduğu kendi ikrarıu• 
dan anlaşılmasına ve şu suretle 
bulunan işi beğenmediği yoluo· 
da valinin verdiği cevaba ina· 
nılmasıoa mebni hareketinde 
ayrıca bir esbahı muhaffife 

kadar yükseklerde gözüm yok, 
derdi. Züppelerden nefret edi· 
yorum.Benim gönlümü çalabi
lecek genç, çok cesur ve tam 
manasiyle bir erkek olmalı •• 

1 işte onun en büyük emeli 
~ böyle bir erkeğe kavuşmaktı. 
Kafasında daima yaşattığı bu 
ideali yalnız birkaç defa rüya
larında görmek nasip olmuştu. 

Ders zili çaldı. Üçü de 
büyük bir neşe içinde iç~ri 
girdiler •. 

• • • 
Öğleden sonra imtihanlara 

hazırlanmak için Robert'in evin
de toplanarak, geç vakite ka
dar çalıştılar. Saat dokuza 
doğru, iki genç kızın kafaları 
epeyce şişmiş, gözlerinden uyku 
akmağa başlamıştı. 

Marlen Şirleye: 
-Vakıt epiy ilerlemiş, dedi, 

Hem uykumuz da geldi. Artık 
gitmemiz lazım •• 

Zaten derslerden hoşlanma
yan genç. kız: 

- Hay Allah ıenden razı 

görülmemesine ve suç her oe 
kadak· emniyeti muhil mahiyet 

arzetmekte ise de, suçlunun 
mahkemede ızhar ettiği neda· 
met ve yürek parçalıyacak e .. 
kiJde gösterdiği teessür ce~a .. 

nm infazından daha ziyade btJ 
hükmün tefhiminden intibab 
duyduğunu göstermesine ve bir 
daha bu suçu işlemiyeceğirıe 
dair mahkemeye kanaat gef· 
mesine binaen bu cezanın te• 
ciline .. 

Bu karar tefhim edilirkeıt• 
suçlu mütemadiyen ağlıyor~ 

o 

olsuo!Diye atıldı. Demindenberı 
bunu ben daha evvel söyleye-

cektim amma, tcnbel, yine 01"" 
bozanhk ediyor demenizde" 
korktum da .• 

ikisi de kitaplarını koıtulr 
lannın altına alarak dışarı 
çıktılar: 

- Geceniz hayrolsun Hardi 
baba •• 

- Geceniz 
ladlarım •• 

•r hayrolsun e 

Robert misafirlerine 
kapısına kadar refakat 

- Allah rahatlık 

babç~ 

etti: 
versit: 

Robert 1 ,
1 

- Bugünlerde zihin açıkbS: 
versin daha iyi olur ... 

* .. • 9• 
Robcrt tekrar masasırıın Y 

nına olurdu ve kitap!arile ııı~; 
gul olmağa başladı. Hardi b•.,1• 
ise koltuk!ardan birine göıJJile· 
müş. piposunu tüttürerek gt.ı~· 
te okuyordu. Dışarıda el a 
çoktan çekilmişti. ..,, 

- Somı l' "' 



Alman - Japon paktının akisleri 
Almanyanın Şarkta emelleri bulunduğu ve Rus
yadan Ukranyayı koparmak istediği iddia ediliyor 

Bundan başka 
ve Sarı 

Japonya 
tehlüke 

da Sovyet 
Sibiryaya 

Rusyadan lokma 
gözlerini dikmiş 

istiyormuş 

• • • 
j 

Sovyet u/lısunun mukadderatını elinde bulundman Slalm, ı•ıllık kongıede Rusvanuı diüt tara/mdan !]e/ell bmlacc mlllahlıasa lutab cdıyor 

Paris, 27 ( Ö.R ) - Alman, him noktalarıdır. Gizli askeri hiçbir kıymeti yoktur. Fakat Şarki Sibiryayı istiyor. Böylece 
Japon muahedesi Fra"sız ga- hük mler olması muhtemeldir l daha muhtemeldir ki Japonya Hitler Mein Kampof kitabındaki 
zetelerini meşgul etmeğe de· istihdaf edilen gaye yaJoız AJmanyaya, Rusya ile bir ihti- programı, Japonyada meşhur 

vam ediyor. Sovyet rejimi değildir. Alman- laf halinde vardım vadetmşitir. Hayuta p'anına tahakkuk ettir-
" Eclaireur de Nice ,, ta- ya şarktaki emellerini gizle- Şu halde bir Alman - Rus mek istiyorlar, ki bu plan Si-

rihte, bir propagandaya karşı memiştir. Şark paktına ve kol- harbı hemen bir ~us - Japon biryayı, Çini, Hindistanı, Çin 
milcadele için böyle bir mua· lektif emniyete muhalefeti bun- şeklini de alarak kızıl ordunun Hindistanmı ve Felemenk Hin-
hede yapıldığınıo misli olma- dan ileri sıelmiştir. Almanyanıo mühim bir kısmanı Sibiryanıo distanını Japon hakimiyeti alh-
dığını yazıyor. Zira görünüşte maksadı Okranyayı Rusyadan şark hudutlarmda tutacaktır. na almağı istihdaf etmektedir. 
bu muahede ne siyasi, ne as- koparmaktır. Çine hululde de- Avrupa siyasi mahafilini be- Tabii bu uzun vadeJi bir plan· 
keri, ne ticari değildir, vam eden Japanya da Rus- yecana düşüren bu ihtimaldir. dır. Fakat Amerika da buna 

.. Depeche du Centre,, diyor yaya çarpmakta ve Sibiryadan ° Petite Gironde ., bu mu- lakayt kalamaz. 
ki: Paktın ticari bir maksadı geniş bir Lokmaya göz dikmiş ahede karşısında lngilterede "Petit ProoençoJ,, muahede-
olamaz. Zira Asya piyasaların- bulunmaktadır. iki devlet bir yeni bir temayül başı{österdi· ye ilk cevap olmak üzere Ame-
da ucuz Alman ve Japon mal- üçüncüsüne karşı birleşmiş bu- ğioi, lngfüere ve Fransamn rikanan her ihtimale karşı bü-
Jan birbiriyle rekabet halinde• lunuyorlar. Fakat bu üçüncü· Amerika ile birleşmesi fikrinin yük Okyanus deniz kuvvetlerini 
dir. Şimdiye kadar Tokyo hü· sünün sosyal vaziyetinden zi- . ortaya atıldığmı kaydediyor. artırmağa karar verdiğini yazı-
kümeti lngiltere, Rusya ve yade zengin toprakları teblü- Zira Amerika da bilyük Okya- yor: 
Amerika arasında kendisini ke dedir. nusda kuvvet miivazenesinin 
yalnız bırakacak her teşeb- ZAHiRi SEBEP bozulmasına lakayt kalam•ya~ 
büsten sakınmıştı. Halbuki Eski Harbiye nazırı Fabry caktır. 
yeni muahedenin vereceği ne- "lntransigeant" gazetesinde di- SiLAH DOSTLUGU 
tice bu olacakhr. Italyanın ib- yor ki: Almanya zahiren Ko· 
tiyatlı davranarak iştirik etme- minterne harp ilAn etmiştir.Fa-
diği şu muahedede herhalde kat öyle zannedifebil r ki bu 
başka hükümler olmalıdır ld teşekkülden ziyade Rusyanın 
Japonya buna katlanmış olsun. toprakları bu işte takib edilen 

ASKERf HÜKÜMLER maksadd1r. 
" France de Bordeau,, şöyle JAPONYA VE ALMANYA 

diyor : Bildirilen metinde süküt " Pelit Marseil!ais ,, e göre 
geçilen noktalar pakhn en mü- paktın gizli maddesi yoksa 

Yazan : Tok Dil Tefrika No: 47 

- Müslüman! Kimse. değil- J 
dir, kedi atlamıştır, pişşt de!.. 

- Pişşit! Pişşit! Hani ya! 
Kedi gürültüsü yok! Dur hele 
uyandır şavkı! .. Tavan arasına 
hakahm, gürültü oradan geldi. 

Tosun ağanın kan11 tavkı 
uyandırmadan, tavan arasından 
atby&n cinci boca, eli ağzında, 
yalvarmalı hareketlerle : 

- Susu! 
Diye belirdi. 
- Sus! Aman! Sus l Ne iı

teraen vereyim, malim, mülküm, 
senin olsun, sus!. 

- Ne var?. Sen kimsin?. 
- Ben cinci hocayım! 
- Atlat Atla !... Hooop ku-

r.aramal.. Hooopl ı,te b6yle .. 

- Hmhb!.. Susss!.. 
Tosun çavuş· ibtiyar halinde 

bile tavan arasından kucağına 
ablan bertarafı perişan ve yu
tak Cinci hocayı yere bırakıp: 

- Ne oldu boca, sana dedi. 
Cinci, Tosunun ellerine sa· 

rılap: 
- Sen orasını ıorma ! Ca

nım cellid elinde .. Sana sıiın· 
dım, Müılüman adamsın, aman 
beni sakla 1 

- Peki 1 a hocam amma 
söyle de derdini anlıyayım? 

- Dert aolabrken post el
den gider, sonra anlabrım, 
sözUmll de tutarım. Birçok ke· 
selerle de senin gönlünü alırım. 
Hele sen beni bit- aakı ..... 

" Progres de Lyon " iki devle· 
tin Rusyadan arazi kapmak 
için silôhlandıldarını ve birleş
tiklerini yazıyor. Bu devletlerin 
ikisi de nufus kesafetini yeni 
fütuhat için bir hak olarak 
gösteriyorlar ve asıl göz dik
tikleri yer de Rusyadır. 

Birisi Ukranyay1, di,(eri 

- Yahu ! çoluk, çocuk te • 
lişta kaldık,. kiremitlerimiz 
kırıldı, hepsinden kelli damı da 
yıktm, çorbamız soğuyor, vaz
geç 1 Sen ne derdin varsa 
kendin gör, ağzımın tadını 
bozma 1 

- Aman! 
- Canım, amanın sarası mı? 

Kamım aç kaldı ber herifi Se· 
nin cinleria, perilerin benim 
karnımı doyuracak değil a!.. 
Salacakla gidersin geldiğin ye-
re .. . . . . . 

Tam ba sırada Tosun çavu
fDD kap111 çahndı, kapı delice
sine vuruluyor ve: 

- Aç bre! Tosun! Aç! Cinci 
hoca senin evine girdi! Diye 
kapının arkasından nlralar ge
liyordu. 

Tosun çavuş bu sesleri iti· 
tir iıitmez, Cinciye sarıldı ve 
yere yıkta: 

- Bre mel'un herif! Benim 
başımı da nira yakacaksın ... 

Diye ıiylenerek, eline ırelen 

ltalya 
iştirak etmez mi? 

Londra, 27 (A.A) - iyi ma .. 
lümat almakta olan mahafil 
Grandi'nin Eden ile görüştüğü 
esnada ltalyanın komünizme 
karşı Japonya iJe Almanya ara
smda akdedilmiş ola.n itilafa 
iştirak etmiyeceğini söylemiş 
olduR-unu beyan etmektedir 

hasırları, hocanın üstüne örttü, 
koıtu, kapıyı açtı ... 

Harem dairesinde cinciyi 
bulamayıp, kaçtığı yeri bilen, 
ça vuşbaş, dönüp de Tosun 
ağanın evine böylece girince; . 
Tosun ağaya sual sormadan, 
evinin bertarafını aramağa ko
yuldu, arkasından gelen yeni· 
çeriler de evin içine dağılarak 
cinciyi aramağa ba,ladılar .. Ça
vuşbaşı Abdülfettah ağa cinci 
bocayı, nihayet haaır altma so· 
kulmuı titrek haliyle, basmmo 
üıttinden görünce, bağırdı: 

- Heyyyyl Kızanlar! Yorul· 
mayın! Gelin buraya!. 

Yeniçeriler, çavuıba~ı Ab
dülfettabın bağırdığı odaya 
girdiler, Abdülfet~ah o zamana 
kadar kaldarmadığı ve fakat 
altında Cincinin titremesinden 
oynıyan hasm, arkadaşlar1 ge· 
lince, bir ucundan tuttu: 

- Bu adam! Dedi. Bir za
man! Gövdeki ruhları çağmr, 

konuıurdu, cinci adını timdi 
kendine layık ~örmüı ki: Ha-

Naib Horty Romada 

Saraydaki ziyafette 
nutuklar teati edildi 

A1acar başv~kıü Deranyı ~·e aışıdiiklcıde11 lwı /tafran ltancıre 11az11ınm 
klllısı madam Cıano ılc P,Öı iı·şıiyor 

Roma 26 (A:A) - Stefoni mek lütfunda bulunduğunuz 
ajansı bildiriyor: lıoşftmedi söı.Jeri beni son de-

Macar naibi şerefine sarayda rece r.:ıütehnssis etti. Herşey· 
verilen ziyafette kral aşağıdaki den evvel gerek majestenizin 
nutku söylemiştir: ve gerek 1ıükümet şefinin ve 

-Ziyaretiniz bizde en samimi ltalya milletinin bana karşı 

sevinci uyandırmıştır. Çünkü göstermiş o 'duğu hüsnü kabul-
bu ziyaret, Italyaya eski vt şanlı den dolay ı" derin minnetdarlığamı 
bir tahtın mümessiline hissiya- izhar etmek isterim. 
tını ve medeni büyüklü\< ve Majeslenizin sözleri ltalyada 
asalet annnalaranıi cesaret ve ikametim esnasında şa'1sıma 
şecaat faziletlerini mezceden karşı gösterilen dostJuk ve 
bir millete dostluğunu izah sempati h'slerini bana tekrar 
etmek vesilesini vermektedir. hatırlatmaktadır . Milletimin 

Son on sene içinde her iki şanh majesteniz ve onun ı.sil 
memleketimizi ve milletimizi milleti hakkında duyduğu ha-
yakınlaştıran ve birleştiren raretli dostluk ve ~amimi hay-
bağJar birçok olmuştur. Bu ranlık hislerinin tercümaoı ol-
müddet içinde her iki mem- makla bahtiyarım. 
leketin sulh, siyasal adalet ve Majesteniz.in şanlı devri ve 
yeniden inşa hususundaki arzu- Mussolininin yüksek idaresi al-
ları açıkça meydana konul- tmda ltalyan milletinin sarfet-
muştur. miş olduğu faaliyet ve göster-

Altesinizin hükümeli ile ltal- miş olduğu şecaat son zaman· 
ya hilkümeti bu arzuları sami- larcia büyük külünü imparator-
mi bir işbirliği şeklinde te- luRunun t~ekkülleriyle müki-
celli ettirmişlerdir. Her iki fatlandırmışhr. Bu mllnasebetle 
hükümet şimdiye kadar elde Macar hükümeti ve milleti en 
edilmiş olan neticelere yalD\z hararetli tebriklerini majeste· 
Avrupa memleketlerinin sulhcu nize arzetmekle bahtiyarım. 
varhğı davasında yarayacak Majestenize uzak milletlere 
olan diğer neticeler ilivesinden kültürü ve medeniyeti götür-
emin olarak bu işbirliğine de- müş olan eski Romanın en 
vam edeceklerdir. güzel aoanalarım devam etti-

Hükümetimiz ve milletimiz ren yilksek şabsiyeh selimh· 
altesinizin başkanlığı albnda yorum. Macar milleti ltalyanan 
Macar hükümeti ve miHeti ta· 
rafından milli enerjilerin kıy- sulbcu inşa ve adalet eserini 
metlendirilmesi ve in1'işafı ile devam ettirmek istediğini pek 
daha iyi bir atinin temini hu- ıyt bilmektedir. Macaristan 
susunda sarfedilen mesaiyi bü· ltalyanın bu arzularma iştirak 
yük bir alaka ile takip etmek- etmektedir. Bu arzu berab-:r-
tedir. Bu alika tezahürlerinin liği şunu ıspat etmektedir ki 
ailesiniz. üzerinde derin bir ayni yüksek idealden ilham 
tesir icra etmiş olduğunu ümid alan her iki milletimiz ileride 
etmek isteriz. de mesailerini birleştirmek. 

Naib Horty Kralın nutkuna adalet • esasma istinad eden 
şu cevabı vermiştir: asıl sulh prensiplerini müdafaa 

-Majeste, bana karşı ~övle- edeceklerdir. 

sırın altına girip cinleri, peri
leri, yer altındaki, bütün habis 
ruhları imdada çağırmak için 
bakın şu hasır altına yatmıı .• 
dedi, hasın kaldırdı. 

Yaka, paça yeniçerilerin kol· 
Jarma alman Cinciyi dışarı çt
karırJarken, hocada inatçıhk 
daman kabardı. 

- Bre ben ulemadan bir 
adamım, ne diye bana el ıli
rüyor sunuz, günab bilmiyor 
musunuz! 

- Susas ! 
- Neden susarmışım, çekin 

elinizi benden, yoksa, cinlerimi 
toplarım başınıza, hakkınazda 
haytrh olmaz. 

Cinci hocanın bu mukabe .. 
lesi çavuşbaşı Abdülfettahı kız
dırdı. Çavu,başı haykırarak: 

- Topla be melun ne ~adar 
cinin, şeytanm varsa .. Topla! 
Heyy! Uıaklar vurun! Bu 
melunu, kiratay• adamakılh ıs· 
latan! Bakalım o mu cinleri ba
tımıza tophyor, yoksa biz mi 
onun baıına geçiyoruz. 

Der demez, Yeniç.eriler, bo
canın başına üşüştüler, sille, 
tokat, yumruk, tekme, tDkrlik 
arasında bağırta, bağırta evden 
çıkardılar. 

Sallasırt vezir Sofu Mebme· 
din sarayına götürdüler. Sofu 
paşa, kanrevan içinde, başın· 
dan sarığı çıkmıı, yerine Ye
n içerilerden birisinin sardığt 

mendil sarılmış, damdan dama 
atlarken donu yırtalmış hocayı 
boıca kabul etti, Y eniçcrilere 
siz bırakın ! gidin ! 

Diye emir verdikten aonra, 
cinciye doğru yürOyilb. 

- Kusura bakma ! Geçmİf 
olsun 1 Hele buyur şöyle.. De
yib sersem sersem etrafına-ba
k10an cinci hocayı bir kenara 
aldı: 

- A Hocam t Dedi, bu ka
dar bale meydan verecek ne 
vardı, saray senden ikiyüz ke· 
se akçe istedi, verar kurtu
lurdun. 

Yoktu ki .. 
- Scmu 11ar -
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e pamuk hasta-İŞi siler adrid şehrini aç hır 
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MahsulümUzUn yarısını gemlren hc.şerelerle ilim 
çerçevesi içinde amansız bir mücadele yapdacakttr. 
·······················••&•••••··························································· - Baş!aratı 1 inci salıi/ede -

yon caddesini omuzlarında tu
tan enstitü binası derin bir 
sessizlik içinde. Ruzgarm ağaç
lar üzerinde bıraktığı yaprak 
hışırtılarından başka hiçbir ses 
yok •.. 

BiR PAMUK KOZASI 
ÜZERiNDE 

Müdür odasının da bahçe
deki nebat perişanlığından 

fazlaca bir farkı yok.. Direk
tör Nihat Eğriboz bir pamuk 
kozası üzerinde tedkiklere 
dalmış.. Direktörün genç asis
tanı bir haşerenin adını kitap
lar arasında araştırmakla meş· 
gut Odadaki daktilo bayana 
gelince o da not tutmakla 
meşgul. 

Ricamı ve ziyaret sebebimi 
dinliyen direktör, geniş masa· 
nın üzerine serilen haşerat 

nümunelerinden gözlerini ayı
rıyor ve anlatıyor: 

ESKi BiR ALMAN KIT ABI 
"Geçenlerde bir Alman kü

tüphanesinde bir kitap oku· 
muştum. Kitabın adı münase
betsiz.. Galiba (Türkiyenin 
Koloni olmak noktasından ted
kiki) idi. Bu kitapta verilen 
maliımatta öğreniyoruz ki bun· 
dan 45 yıl önce bir Alman 
heytti sarayın müsaadesiyle 
Türkiyeye gelerek Ege•nin mah
sul vaziyeti, toprağm verimi 

\ 
;i. 

Pamuklarunızm 
olan pamuk 

/laşuat enstilüsüniüı 

miid!ıiş düşmanı 
kök baktmsi 

Hastalıklı pamuk nümuneleri 
hakkında uzun uzadıya tedkik- BEYAZ ALTIN 

SEFERBERLIGI ler yapmış •• Heyet anlamış ki 
Egenin Bergama, Met\emen, 
Küçük ve büyük Mendereslerle 
Gediz mıntakasında yapılacak 
pamuk zer•iyah, fenni ziraat 

usulleriyle yapılmak şartiyle 
kalite ve kantite bakımından 
dünyanın her hangi bir yerin

deki pamuk zeeiyatında·n üstün 
netice verir. E~e, pamuk zer
iyatı bakımından cidden böyle-
dir.,. 

,. • hl 
... 1 1.., 

Şömineden yükselen alevler 
arasında çehresinin rengi kızıl
laşan direktör sözüne devam 
ediyor: 

- Başvekilin Egede yaptık
ları tedkiklerden sonra pamuk 
seferberliğine başlamış bulunu
yoruz. Ziraat veka:eti, vilayet 
kanaliyle bize verdiği emirde 
acele pamuk hastalıkları hak
kında tedkikat yapmamızı, pa
muk sahalarını tedk k etme-

··························································~·········· •................. 
No: a Yazan: ADNAN BILGET 
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Semi - Han: Hayır hakanım, dedi. Akıncdardan 
Ayrllmai', yuvamdan ayrllmaktan daha betler 

bir c.c•dır. Bunu yapamayacağım 

- Yoruldum hakanım .. Beni 
Is.temi han•m yanma verseniz 
bır az rahat ederim. Esasen 
artık b~na ihtiyacınız kalmadı 
gibi birşey .• Yeni seferler yok .. 
Çeo'lar1a bnrış yaptık .. Asena 
kız Çeo sarayında kaldıkça 
oradan sizin i~in teblüke kal
mıyor. Her yıl haraç ta ala
caksmız. 

- Bunları sana söy!eten se
bep nedir, Semi-Han.. Yoksa 
bir şey mi oldu? 

- Hayır, hiçbir şey yok .• 
istemi-Han ihtiyardır. Herhalde 
a-ene bir arkadasa ihtivacı 

olacak.. Orada kırk, eJJi bin 
atlıdan bir akıncı ordusu mey· 
dana getirir ve icabında yanı
başınızda yer alırım. 

Mohan Han aıtık herşeyi 
anlamış gibiydi. Gizli bir se-
beple genç ve şırın akıncı 
kumandanının kendisine gü-
cendiğini, fakat asil bir gu· 
rurla bu gücenikliğini ortaya 
koymak istemediğini anlıyordu. 
Onun kalbini yapmak ve Se
mi-Hanı daha yakın bir alaka 
ile kendisine bağlaması müm
kündü. Bunu yapamıyacaktı. 
Kızı yerindeki genç ve ateşli 

11ümU1ze taılasmda 
mizi bildirdi. Tcdhikleri bizzat 
ben yapacağım. Bu arada pa
muk sahası olmaya elverişli 
yer 'eri de gözden geçireceğ;m. 

Tedkik:er;m için bir prog
ram hazırladım. ilk olarak: 

1 - Menemen, Dikili, Ber-
gama •• 

2 - Çeme, Seferihisar .• 
3 - T orbah, Bayındır, Tire, 

Ödemiş .• 
4 - Kuşadası. Söke .• 
Tedkiklerime bir. iki güne 

kadar başlıyacağnrı. Esasen biz 
bu yıl azami ehemmiyeti pa· 
muk mahsulü ve pamuk hasta .. 
lıkları üzerin\; vermiş bulunu• 
yoruz. Şimdiye kadar Türkiye 
pamuklarında tesbit ettiğimiz 

hastalık ve haşere sayısı 35 dir. 
Esasen dünya pamuklannda 45 
cins pamuk hastalık ve haşe
resi mevcuddur. 

- En teblükeli haşereler 

hangileridir? 
- Pamuklar üzerinde en bü

yük tahribatı yapan iki haşere 
mevcuddur. Bunlardan biri An
tonomus adı verilen hortum~u 
bir böcektir. Amerikada mev-
cuddt r. Diğeri, Adana mınta
kasında mevcud olan pembe 
kurt'dur. Pembe kurdun Ege 
pamuklarına bulaşmaması için 
Adana mıntakasından Egeye 
pamuk ve pamuk tohumu ge
tirilmesi yasaktır. Ancak bizde 
Sarı kurt dediğimiz, pembe 
kurt'dan daha az tehlükeli bir 
haşere mevcuddur. 

T AHDIT FA YDALIMIDIR 
MINT AKALARIN T AHDiDi 

Direktör Nihat Eğriboı•a şu 
suali sordum: 

- Hastalıklı mıntakalarda 
p;ımuk istihsalatı hakkında ev
velce bir tasavvur vardı. Böyle 
bir tahdidin fayda vereceğine 
kani misiniz? 

- Hayır, hastalık noktasın
dan tahdidin aleyhindeyiz. Pa
mu~a müsaid olan tarlada mut-

akıncı kumandanına, saçlarının 

aklaşmaya yüz tuttuğu şu ih
tiyar günlerinde aşktan bahset· 
mek istemiyecekti. 

Öte taraftan Semi - Hanın 
ordudaki mevkiini düşündü. O 
icabında tek başına bir ordu 
kadar kuvvetli idi. Semi - Han 
yalnız başına serhadJerde gö
ründüğü gün arkasında bütün 
bir orduyu bulabilirdir. 

Anlıyordu ki 27 yaşına gi
ren bekar kız. kendi gönlüne 
göre muhteşem bir sevgili ve 
yuvasına bir erkek arıyordu. 

Fakat orduda bu kadar dinç 
delikanlı bu!unduğu halde ne
den bunlardan birini seçerek 
almıyordu. 

Mohan Han, kalbini dinledi. 
Orada, bir genç kızı tatmin 
edecek kadar kuvvet hisset
miyordu. Yaşı altmışa yakın
laştığı için gönlünde eski diri
liği kalmamıştı. Esasen böyle 
bir cinayeti, hakanlığı zamanın
da kendi ulusuna göstermek 
ve bir 2enç kızın kanına a;ir-

Paris, 27 (Ö.R)- ispanyada 
asilerin Madride karşı son bü· 
yük taarruzlarının da kırıldığı 
teeyyüd ediyor. Lizbondan bil
dirildiğine göre, Madriai kuv
vetle ele geçirmekten fimitlerini 
kesen asiler şimdi şehri aç bı
rakarak teslim olmağa mecbur 
etmek istiyorlar. Bu maksadla 
Madrid'in erzak tedarik ettiği 
yollar sıkı bir şekilde bombar
dıman edilecektir. 

Sevil radyosu bildiriyor: 
Cenub cephesinde şiddetli 

topçu düellosu olmuş ve San-
tanderde hükümetçilerin bir 
hücumu püskürt~Jmliştür. Mad
rid cephesinde nasyonalist kuv
vetler terakkiye ve mevkilerini 
ıslah etmeğe devam etmişler

dir. Talevera cephesinde şid

detli muhRrebe o?muş. mark· 
si1Jtler 1300 den fazla ölü ve 
yaralı zayiat vermişlerdir Sigu· 
enza cephesinde düşman biiyük 
bir faaliyet göstermiş ise de 
hücumları zayiatla reddedil
miştir. Kortajen tayyarelerimiz 

Madrıddetı bir göıiiniiş 

tarafından bombardıman edil
miş, mühimmat fabrikaları, an
trepolar, tersane ve limandaki 
vapurlar büyük basarata uğra
tılmıştır. Vapurlardan üçüne 
isabet vaki olmuştur. Hava ba-

taryelerinin ateşine rağmen 
tayyarelerimiz zayiatsız avdet 
etmişlerdir. MalRga tayyare 
karargahı da bombardıman 
edilmiştir. 

Madrid müdafaa komitesinin 
öğleyin neşredilen tebliği; 24 
saattenberi Madrid cephesinde 
vaziyette hiçbir değişiklik yok-

tur. Carabanchel kısmıı 
topçu bombardımanı altı 
nasyonalistlerin terke mec 
edildikleri birçok evleri mili 
işgal etmişlerdir. Taj cephe 
de hükümet kolu Taleveı 
istikametinde ciddi bir m• 
vemet görmeden il-!ri hare 
tine devam etme"tedir. 
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laka hastalık olur. Biz pamuk 
mmtakalarının tahdidinden fay
da görüleceğine inanmıyoruz. 
Mücadele herşeyi tamamlar .• 

Direktör düşündü. Akala 
cinsi bir pamuk fidanını eline 
alarak gösterdi: 

- Bakınız, dedi. Bu en iyi 
cins pamuktur. Bizde çokra~
bet ediliyor. Halbuki yerli pa
muklarda bunun kadar hastalık 
olmaz. Bunun maale~ef hasta
lığı çoktur. Yerli pamuklarda 
hastalık derecesi daha azdır. 
Fakat iyi cins pamuk veriyor. 
Herşeydc böyledir. Her iyi 
cins şey, hastalığa daha çok 
müsaiddit. Fennin birçok ilerle
miş olmasına rağmen insan 
neslinde yeni yeni hastahklar 
üreyor. 

LABORATUVARDA 
Direktör, pamuk hastalıkları 

hakkında bana daha iyi bir 
fikir vermiş olmak iç

0

n labo· 
ratuvarda bir çok tecrübe nü-
muneleri gösterdi. Pamuk mah
sulünün haşerelerin gemirici 
ve zehirli dişleri arasında na
sıl köylümüz aleyhine zararlar 
yaptığını insan bütün açıklığıyle 
görmek imkanını buluyor. Bu 
sırada bir mikroskop önünde 

l meşgul bulunan direktör bana: 
- ister misiniz, dedi. Tütün 

mahsulümüzü gemiren en müd-

mek istemiyordu. 
Mohan Han, yanıbaşında dü

şünceli bir şekilde durmakta 
olan Semi-Han•ın ateşler içinde 
yanan başım buz gibi soğuk elle
riyle tuttu. Altay etekleri ka
dar kara bir çift göz, ince ışık
lar içinde yanıyordu. Mohan 
Han, Semi-Han•ın bu kadar 
güzel ve tesirli gözlere sahip 
olduğunu bilmiyordu, Genç kız 
hakanın bu iltifatı önünde la
leler gibi kızarmıştı. Mohan 
Han, genç kızın şu dal...ikada 
hangi hisler altında çırpındı
ğını anlamıyor değildi. Ancak 
ne yapsın ki Semi-Han·a ce-

hiş canavarın dişlerini görmek 
ister misiniz? 

- Lütfedersiniz, dedim. 
- Tütünlerde Akdamar has· 

talığını yapan, Trips Tapasi 
dediğimiz haşerenin altmış misli 
büyütülmüş olanını görebilirsi
niz. Çok müdhiş bir şeydir. 

Direktörün sözünü kestim 
ve kendisini biran için düşün
miye sevkeden şu suali sor· 
dum: 

MÜDHIŞ RAKAMLAR 
- Hastalıkların ve ha~~re

lerin mahsulümüz üzeıindeki 
vasati zararını tahmia edebiJir 
misiniz ? 

Direktörün neden düşündü
ğünü bilmiyorum. Belki de ri
camı geri çevirmek istiyecekti. 

Fikrimi daha açık olarak izah 
mecburiyetini hissettim: 

- Siz ilim adamısınız, her
şeyi ilim gözüyle tedkik et-

mek mevkiindesiniz. Haki
katin örtülmesinden bir fayda 
ümid ediyor musunuz, dedim. 

- Hayır, diye karşılık verdi. 
Biz beyanat veremeyiz de •• 

Ve .• Anlatmaya karar vermiş 
gibi başını kaldırarak konuşdu: 

- Şu trips tapasi denilen 
haşere varya .• Yalnız bu ha
şere 928 • 929 yılında Ege tü
tünlerine 15 milyon kilo zarar 

- Sen ne güzelmişsin Semi
Han, dedi. Ben şimdiye kadar 
bunun farkında olmamıştım •• 

Genç kız, müstesna ışıklar 
içinde yanan gözlerini ilahi ba
kışiyle yerlere dikmişti. Böyle 
konuşan Hakana döndü: 

- Bunun ne faydası var. 
hakan'ım .• Dedi. Keşke bir Çin 
kızı kadar kara olsaydım .. Bun
dan n-e çıkar.. Ben yalnız sa· 
vaşmak, silah kullanmak. ata 
binmek için dünyaya geldim. 
Kalbimde en uf ak bir heyecan 
bile yok.. Hayatta henüz bir 
kız gibi düşünecek vakit bu
lamadım.. Silah kullanmaktan vap vermek için ne vücudunda 

takat. ne de kalbinde heyecan parmaklarım aşındı. Halimden 
yoktu. Bütün bunlar olsa bile şikayet eder vaziyette kalmak 
Semi-Han gibi, Türk tarihinin istemiyorum. Benim rahatım 
yetiştirdiği bu güzel çiçeğe yerindedir. 
kıymaktan kendisini menetmek - Fak at ben senin hakkını 
istiyecekti. teslim etmiyor değilim •• 

Mohan Han'ın sert ve iri - Hakkım mı, benim ne 
parmakları, o güzel çehre üze- hakkım olurmuş •• Hiç kimseden 
rinde bir baba tefkatiyle ge- bir beklediğim yok •• Yerim 
zinirken Gök Türk hakanı gü- yok, yurdum yok.. Yatağım 
lümsedi: . .. . ..._ dağlar taılar, vatanım tehirler, 

......__ - -

verdi. Bütün dünyadaki 
reler bir araya gelseler, s 
bu kadar büyük zarar ya 
lirler mi diyeceğiniz tutat 
Size daha açık rakamlaı 
verebilirim : 

Bütün mahsuller üzerinde 
şerelerin ve hastahkların y 
zararı ne kadardır, bilir n 
niz.. Orta bir hesapla T"• 
yede yetişen mahsulün ya 
haşerelere veriyoruz. İlmi 
şan memleketlerde bu 
yüzde ona kadar iniyor. F 
ne kadar kat'i bir müca 
yapılsa zararın sonu alını 

yor. Bazı mahsullerimizin 
şerelerden gördüğü zarar 

de seksen ve hatta yüzde 1 
s.!n beştir. 

Haşerat enstitüsünün 
metli direktörü Nihat E 
boz•un verdiği cidden m~ 
malumat üzerinde uzun uza 
duraklamak lazımgeldiğine 
myordum.Bu hesaba göre 
köylüsü mahsulün yüzde 
kını, haşereler ise yüzde al 
şını alıyorlar. Bu münasebc 
ve mütecaviz ortakçılar1, c 
bir mücadele ile ortadan 
dırmak mümkün değil mid 

Direktöre, verdiği maliiıı 
tan dolayı gazetemin teşekl 
}erini bildirdim ve ayrıldlD 

.A.dxıa:n.. Elil• 

benim için ana, baba, ka 
mefhumu kalmadı. Kard 
diye akıncıların hepsine, ba 
diye yurdumun ihtiyarla 
anam diye onların eşitle 

sesleniyorum. Ne fena ki u 
zamandanberi bana onlar 
cevap veremiyorlar .• 

- Semi - Han. seni ali 
hanlarından biriyle yüzgöz 
sek .• 

Semi-Han derin bir ha 
içinde başını kaidırmıştı: 

- Bunu sen mi söyJiyo 
hakanım. 

- Evet, bunda bir fev 
delile: yok ki .• Elbette ki 
de artık evlenecek çağa 
din .. ÇocukJarm olacak .. Ye 

l yurduna iyi bir ana olarak 
met edersen bizi, şimdiki 

1 

~ 
dar sevindirirsin. 

Semi - Han, ilk defa ~ 
resinde beliren neş•e iı 
içinde gülümsedi. Fakat 
gülümsemenin hatları içine 
birli oklar gizlemişti. Ge 
ağır ağır konuştu: . 

- Bitmedi 



birinci gelenlere kitaplar he

diye edilmesi, 
3 - Gaye etrafmda lrnnfe

ranslar verilmesi, 
4 - Yerli mah marşlarının 

talebeye söyletilmesi. 
HALKEVINDE 

ması, 

3 - Konf eraoslar verilmesi. 
PARTi OCAKLARINDA 

1 - Partinin tayin edeceği 
hatipler tarafından her gece 
her ocakta konferanslar veril-
mesi, 

ması, 

2 - Üzüm ve incirlerimizin 
aıbhi faydaları hakkında dok· 
torlarımızın ilmi yazılarının in· 
tişarı, 

·3 - Yerli ınalı ve artırma 
hakkında her sahifeye bir ve .. 
cize derci. 

MÜESSESELERDE 
1- Hafta içinde vıtrinlerin 

tamamen yerli malı ile tanzim 
ve tezyin edilmesi. 

2 - Vitrinlerini yerli malı ile 
en iyi tanzim edenler arasında 
müsabakaiar yapılması ve ka
zananlara madalya ve takdir
name verilmesi. 
TOPLU AMELE BULUNAN 

FABRiKA ve iMALAT 
HANELERDE 

1- Milli iktasad ve artırma 
mevzuu Üterinde partinin tayin 
edeceği hatibler tarafından 
muayyen gün ve saatlerde 
konf eraoslar verilmesi. 

EVLERDE 
Hafta içersiode evlerde 

lacaktar. 
Meras: ıne istıkl51 marşi} e 

baş'anacaktır. 

Top:antıda kurumun lzmir 
şubesi idare heyeti namına 
bir zat, parti hatibler heyetin· 
den bir zat, kız ve erkek lise· 
!erinden birer ta '. ebe gayeler 
etrafında söz söy iyecek!er, 
Parti l lyönkurul Başkanı ve 
İlbay Fazlı Gült~Ç veya Bele· 
diye Reisi Behçet Uz bunlara 
cevab veı ecektir. 

Müteakihen orada hanr hu
lunacak olan Müstahkem Mevki 
muzikası yerli malı marşını 

çalacak ve marşı bilen ta!ebe 
ve halk muzikaya iştirak ede
cektir. 

Marş bittikten sonra mera· 
sime nıhayet verilecek ve bü· 
yüklerimıze tazim telgraf!arı 

çekilecektir. 

Zaharof ta öldü 
Anadoluda doğan bu silah fabri

katörü sayılı zenginlerdendi 
Paris, 27 (Ô.R) - Meşhur 

milyarde: Zabarof on gün evvel 
geldiği Montekarloda birden
bire ölmüştür. Zaharofun adını 
bilmiyen yoktur. Harptan 
sonra lngiltere ona sir asalet 
unvanım, f raosa Lejyon D5nör 
nişanını ve,.miştir. Karışık ser· 
güzeşlfer!e dolu bir gençlikten 
sonra Z:ıhuof 23 yaşmda 

meşhur Nardenheld lngiliz 
silah fabrikasının Balkanlar 
mümessilliğini kazanarak talih 
yoluna girmiş, umumi harpta 
dünyanın en nüfuzlu ve en 
ungio bir adamı olmuştur. Ve-
nizelos'un Anadolu seferini fi
nanse eden de odur. 

Zaharof Anadoluda doğmuş 
bir Ramd11. ZaluuoJ 
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Göçmen nakliyatı artacak 

5 .~en~ de .. Romanyadan
1 

yuz hın goçmen gelecek· 
lstanbul 27 (Hususi) - Nazım vapuru ile Köstenceden gelen 

son 2600 göçmenden ibaret kafile ile Romanyadan göçmen nak

Jiyab busene için nihayet bu!muştur. Bu yıl Romanyadan 15000 

muhacir gelmiştir. 

Romanya ile akdedilen mukavele mucibince gelecek ilkbahar· 
da gfü;men nakliyatına tekrar başlanacaklar. Bu mukave!eye na

zaran senede 'ıO bin muhacir nakledilmek suretiyle beş senede 

Romanyalı 100 bin Türk göçmeni memleketimize gdmiş bu!u

nacaktır. Bulgaris,tandan ge!ecek göçmenlerden başka Yugos· 

lavya-Irak·Suriye ve hatta Rusyadan d.ı memleketimize göçmen· 

ler gelmektedir. Muhacirler için 5000 ev yapılmışhr. 

Anıerika konferansı hazırlıkları 
··-·-·· Buenos Ayres. 27 ( Ö.R ) - Bildirildiğine göre hariciye 

nazırı Carles Saavedro Lanasuo Avrupadan avdetini tacil etme· 

sinin sebebi Amerikada sulhun tahkimi için önümüzdeki 1 ilk 

kinunda Buenos Ayres'te toplanacak olan Arsı - Amerika 
koaferauınm bazuhlduuıa ~uat nezaret etmek arzusudur. 

.. aır:m"MlC'.ıv~,;;v.A~.n7.D7n,, 

N IJorsa 1-laherl~ri 
DUn Borsada 

Yapdan Salaşlar 
~ 

Uz Um 
Çu. Alıcı 

409 Ü Kurumu 15 

227 inhisar ida. 6 

207 AR Üzümcül3 

Fiat 
20 

190 T Erman 13 50 
198 J Kohen 14 50 
193 M J Taranto 13 
165 S Süleymano12 50 

11 50 
16 
18 50 
14 75 
21 
20 50 

94 Alyoti bi. 14 75 16 

85 Anadolu in. 14 21 
78 Vitel 15 

17 
17 
19 67 K Kazım 

20 S Emin 13 50 14 50 
7 J Taragan 16 50 16 50 

1940 Yekün 
348008 Eski satış 
349948 Umumi satış 

Zahire 
Çu. A'ıcı Fiat 
79 Susam 14 50 
65 ba. Pamuk 50 

151 ke. Pala. 310 

16 
52 

450 

ea ·**** ) 

ızmlr slclll trczret r. e 
murluğund2n: 

( lsak R. Arditi ) ticaret un 
vanile lzmirde Halimağa çarı 
sında 72 numarada dahili tica 
ret ve komisyonculuk işleri! 
uğraşan lsak R. Arditinin i şb, 
ticaret unvanı ticaret kamıo1 

hükümlerine göre sicilin 188 
numarasına kayt ve tescil edi 
diği ilan olunur. 

lzmir Sicili Ticaret Memur 
F. Ten.k 



llanne • 

Zayi tasdikname 
1320 - 21 ders yılında eski 

lzmir idadisi ikinci sınıfından 

terfiime dair aldığım tasdikna
meyi :zayi ettim. Y eoisini çıka
racağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. 

Mezkur mektep talebesin
den 206 numarah Manisa
nm Sultan mahallesinden 
ve halen Alaşehirin 5 Eylfıl 

mahallesinde oturan 
Eminoğlu Şevket 

1367 [2269) 
,oısmı:zzJ-.:im<11m:11mE3\l:ll•~ 

Dr. Mitat Baran 
Operatör 

Muayenehanesini Gazi Bul
varında Basmahane istasyo
nuna giderken Yeni Asır 

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

Telefon : 4070 

3-26 (2166) 

" mi 
İzmir Ticaret ruahkemesin-

den : 
Anamurda Ali namına yazılı 

olan ve !lureti mübrez 30-9-936 
tarih ve 296 çuval buğday ba
mulesini natık Konya vapuru
nun 18 numaralı seferine ait 
742 numaralı konişmentcnun 

ziyaa uğradığından iptali o ko
nişmentonun hamili olduğunu 
iddia eden Antalyada Camii
cedit mahallesinde Ali Sesli 
tarafından arzuhal ile istenil
miş ve konişmento muhteviya
tının kimseye teslim edilmemesi 
keyfiyeti Devlet demiryolları 
işletme idaresi lzmir acenteli
ğine bildirilmiş olmasına bina
en sözü geçen konişmentonun 
ilan tarihinden itibaren kırk 

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

26--27~28 1327 (2255) 
ouwwwww 

Menemen icra dairesinden: 
Menemenin Kasımpaşa ma· 

haJlesinde mukim Akif çavuş 
karısı Düriyenin ayni mahalle
de oturan Ali oğlu Elmasa 
hükmen borçlu olduğu mebali
ğin temini istifası için mumai
Jeyha Düriyenin batapu muta
sarrıf olduğu Menemenin Yah
şeUi azmakları mevkiinde vaki 
şarkan hacı Ali oğlu garben 
keza şimalen cenuben Hasan 
ile mahdut altı dönüm ve de
rununda on bir ağacı havi ve 
yüz yirmi lira kıymeti muham
meneli bir kıt'a tarlası 27-11-936 
tarihinden itibaren açık artırma 
suretiyle müzayedeye konulmuş
tur. 

Kıymeti muhammenenin yüz
de 75 ni bulduğu takdirde 
28-12-936 tarihine müsadif pa· 
zartesi günü saat 14 den 16 ya 
kadar ihale edi!ccektir. Kıymeti 
muhammer:enin yüzde 75 şi 
bulmadığı takdirde talib olan
Jarın taahhüdü baki kalmak 
üzere onbeş gün daha temdid 
suretiyle 13-1-937 tarihine mü
sadif Çarşamba günü saat 16 
da ibalei kat'iyesi icra edile-
cektir. ipotek sahibi alacaklı
larla diğer alakadarların işbu 

gayri menkul üzerindeki hak
larını husus ile faiz ve masrafa 
aid olan iddialarım evrakı müs
l>iteleriyle 20 gün zarfında icra 
dairesine hildirme!eri aksi halde 
hakları tapu siciliy!e sabit ol-
madıkça satış bedelınin paylaş
masından hariç kalacaklardır. 
Talib o!an:ann yüzde 715 pey 
&kçesini nakden veya milli bir 
banka mektubu i!e temin edil
mesi ve müteraldm vergi ve 
dellaliye ve masrafı sairesi 
müşteriye aid bulunduğunu ve 
fazla izahat almak istiyenler 
dairei icraya müracaatları ilan 
olunur. 1370 (2273) 

1 LAN 
lzmir Esnaf ve Ahali banka

sma 215 lira vermeğe borçlu 
Seydiköyünde Afaroz Tabirin 
uhdesinde kayıtlı olan lzmir 
tapusunun 8·2·934 tarih ve 100 
numarasında kayıllı Seydiköy 
Dülger sokağında yüz lira mu· 
hammen kıymetli 500 met
re murabbaında arsa keza 
ayni tarihte kayıtlı ve 101 n•ı
marada Seydiköy Servilitepe 
mevkiinde 5514 metre murab
baında ve 35 zeytin ağacını 

havi 150 lira kıymetindeki tarla 
ve keza ayni tarih ve 102 nu
marada kayıtlı Seydıköy Izmir 
caddesinde dört dönüm 3676 
metre rnurabbaında içinde üç 
zeytin ağacını havi beher dö
nümü yirmibeşer lira kıymetin
dr.ki 150 Jira kıymeti muham
meneli dört dönüm tarlanın 
üçte bir hissesinin tarihi ilan
dan itibaren otuz gün müd
detle açık arttırmaya çıkarıl
mıştır. Talip olanların kıymeti 

mubammenenin yüzde yedibu
çuğu nisbetinde pey akçesi 
veya milli bankanın teminat 
mektubunu vermeleri ve art
tırma 4 1-937 tarihine tesadüf 
eden pazartesi günü saat 14 
te ik.nci icra dairesinde icra 
olunacaktır.Arttırma şartname

sini herkes 22-12·936 tarihinden 
itibaren okuyabilir.Hakları tapu 
s:ciliyle sabit olmıyan ipotekli 
alacaklı!arla diğer alakadarlar 
ve irtifak hak sahiplerinin hak
larının ve bu hususta faiz ve 
masarife dahil olan iddialarını 
20 gün zarfında evrakı müsbi
teleriyle icra dairesine bildir
mele:i aksi halde baklan tapu 
sicilinde sabit olmadlkça satış 

bedelinin paylaştırılmasından 

hariç kalacakları gibi tayin edi
len zamanda arttırma bedeli 
gayri menkulün % 75 ini bul
madığı takdirde en son arttı
ranın taahhüdü b~ki kalmak 
şartiyle arttırmanın on beş gün 
daha temdit edilmek suretile 
19-1-937 tarihine tesadüf eden 
Sah günü saat 14 de ikinci icrada 
gayri menkul en çok arltırana 
ihale edilecekdir. Satış peşin 

para Hedir mal bedeli veril
mMse ihRle kararı feshedilir. 
Ve kendinden evvel en yül<sek 
teklifte bulunan kimse göster
miş olduğu bedelle gayri men
kulü almağa razı olursa ona 
ihale edilir. % iki buçuk del
laliye müşteriye aid o!duğu ilan 
olunur. 1366 (2277) 

~=H:T8hSlnf 8n
7

~ 
~ ~ 
~ Diş tabibi 
N M h .. 2··~ :-;,; uayene anesını ıncı ~ 

Heyler So. Hcımam karşısın- ~ 
N da 37 No. ya nakletmiştir. ~ 

Telefon: 3774 
... n 924) ·:ı 
'2'2'n":T.z7ZZ7.ZZZZZZZZ-LilZ7/.7.JXZJ 

Bergama Asliye Hukuk 
Hakimliğinden: 

No. 2213 No. 2211 
Daimon markalı bu fenerler üç renklidir.istenildiği zaman 

beyaz, yeşil ve kırmızı yanar. Kapakh, kapaksız, ayarlı, 

ayarsız olmak üzere dört nevi vardır. Arkalarında kayış 
askıları ve muhabere için alfabeleri ve düğmeleri vardır. 
Şimendifercilere ve askeri muhaberede kullanılır. Zabitan 
ve herkes için kullanılmağa elverişlidir. 

Milli emlak müdürlüğünden: 
D. L. K. 

858 Darağaç demirhane soğ 29 eski 23 taj No.lı evın 18 
alt katta iki odası 

213 Karşıyaka Alaybey hayali-hakikat so. 23-19 No.lı ev 7 50 
839 Bornova Birinci yaka so. eski 4-8 taj No. Jı ev 10 00 
840 " " " •• il 1012-10 ,.. u u 10 00 

307 Buca sulh So. 1-3 No. h dükkan 12 00 
152 Karşıyaka Celalbey so.40-48eski 80·88 taj No.h ev 37 50 
Yukarıda yazılı Yunanlı emvalinin 6 aylık icarlarına bidayeten 

ve temdiden haddi layıka talip zuhur etmediğinden 19-11-936 
tarihinden itibaren bir ay müddetle pazarlığa bırakılmıştır. 

Taliplerin milli emlak müdürlüğüne müracaatlart. 1379 (2272) 

Milli Emlak müdürlüğünden : 
D. Lira 
456 ikinci kordon 422 eski 162 taj No. lı ev 150 
Yukarıda yrızılı Yunanlı emvalinin 6 aylık icarına bidayeten 

talip zuhur etmediğinden bir ay müddet uzatılmıştır. İhalesi 
21-12-36 pazartesi günü saat 15 dedir. Atıcıların milli emlak 
müdüriyetine müracaatları. 1377 (2270) 

lzmlr Belediyesinden: 
1 - Eşrefpaşada ikinci Süley

maniye mahallesinin ikinci ip
Jil,çi sokağında Halil Rifat paşa 
caddesine kadar yapılacak 
döşeme işi 1 - 12 - 936 Sa :ı 
günü saat on altıda açık ek· 
siltme ile ihale edilt!~ektir. 

işin bedeli keşfi yüz elli beş 
liradır. Keşif ve şartnamesini 

görmek üzere başmühendisliğe 
iştirak için de on iki liralık 
muvakkat teminat makbuzu 
ile söylenen gün ve saatte 
encümene gelinir. 

2 - Değirmendağı mecidiye 
mahallesinde Filibeli Salim so· 
kağında Molla Ahmed soka
ğından irfan sokağına kadar 
yapılacak lağım işi 1 - 12 - 936 
salı günü saat 16 da açık ek
siltme ile ihale edilecektir. işin 
bedeli keşfi altı yüz yetmiş bir 
lira elli kuruştur. 

Keşif ve şartnamesini gör· 
mek üzere başmühendisliğe ve 
iştirak için de elli bir liralık 

muvakkat teminat makbuzu 
ile söylenen gün ve saatte en· 
cümene gelinir. 

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

salı günü saat on altıda açık 

eksiltme ile ihale edilecektir. 
işin bedeli keşfi iki yüz alt-

lzmir ikinci Hukuk Mahke
mesinden: 

lzmir ceza evi baş gardiyanı 
lsmail Hakkı tarafından karısı 

Düzcede Cedidiye mahallesin
de iken halen ikametgahı meç-

hul olduğundan hakkındaki teb .. 
ligat ilan suretile yapılmakta 

olan lsmail kızı Leyla aleyhine 
açtığı boşanma davasının mu-

hakemesi sırasında müddeialey· 
hanın kocası evini terkederek 

beş seneden beri daha dönme
diği ve karılık vazifelerini yap-

madığı dinlenen şahidlerin şa
hadetile sabit olduğundan K. 

M. nin 132 inci maddesi hük
müne tevfikan müddeialeyba-

n:n ilan tarihinden itibaren bir 
ay zarfmda evine kocası nez-

dine dönerek karılık vazifele-
rini yapması hususunun ihtarı

na karar verilmiş ve b•ı bap
taki ihtarı havi ihbarname usu· 

len mahkeme divanhanesine 
asılmış olduğundan kararı mah-

keme dairesinde müddeialey
hamn bir ay zarfında kocası 

evine dönerek karılık vazifele
rini yapmadığı takdirde hak-

kında kanuni muamele yapıla

cağı tebliğ makamına kaim ol
mak üzere ilan olunur. 

1381 ( 2276) 
Bergamanın Rahmibey ma· 

hallesinden Ahmet kızı Emine 
namına bilvekale avukat Gali- mış altı liradır. Keşif ve şart-

ruştan iki yüz on iki lira elli 
kuruş bedeli mubamenle baş 

bin ayni mahalJeden Dramalı namesini görmek üzere baş 
Mustafa oğlu Halil a?eyhine mühendisliğe, iştirak için de 
açtığı du·a üzerine Halilin yeri yirmi liralık muvakkat teminat 
yurdu belli olmayıp ilanen yapı- makbuzu ile söylenen gün ve 
lan tebligatla icabet etmemiş saatte encümene gelinir. 

katiplikteki şartname veçbile 
alınacak beş bin kilo odun kö-

mürü 1~12·936 Salı günü saat 

onltıda açık eksiltme ile ihale 
ve bu kerre gıy~.p kararının 4 dahi ilan suretile icrasına ve - ikinci Süleymaniye ma· edilecektir. iştirak için on altı 
muhakemenin 24 _ 12- 936 per· hailesi çelik kaya sokağında liralık muvakkat teminat mak-
şembe gününe talik edilerek ibiş soka~ından badi sokağına buzu ile söylenen gün ve saatte 
davacı boşanma davasını islah kadar o!an kısma yapılacak encümene gelinir. 
ile ihtara l:albedilmesini talep lağım işi 1-12-936 salı günü 6 - Senelik kirası kırk lira 
ve mahkemece dahi bu suretle saat on a!tıda açık eksiltme bedeli muhammenli Yemiş çar-
tekarrür etmiş olup muayyen d U ile ihaie edilecektir. işin bede- şısın a rgancı!ar sokağında 

aa Tafrınraanı ~:-• · 

GÜNÜN 24 SAATiNDE HASTA 

Baş ağrılarına karşı 

G iPiN 
kaşelerini kullanınız ! 

Grlpln : Bütün ağrı, sızı ve 
sancıları keser. 

Gripln : En şiddetli baş ve 
cliş ağrılarını sür
atle dindirir. 

Grlpln : Nezle, grip ve ro-
matizmaya karşı 

çok müessirdir. 
ORlf'iN kaşelerinin 10 taneJik 

lzmir ili Daimi 

yeni ambalajlarını tercih ediniz 

encümeninden : 
lzmir ilkokulları için yaptırılacak olan evrakı matbua işleri 

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

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

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

Devlet Demiryollarından : 
AşajZıdaki gayri menkuller 1 -12 - 936 Salı günü saat 15 de 

lzmir Alsancak 8 nci işletme Komisyonunda açık artırma sure
tiyle üçer sene için ayrı ayrı kiraya verilecektir. İsteklilerin gay
ri menkuller hizasında yazılan mikdarda muvakkat tem·nat ver-
meleri ve işe R"irmeye manii kanuni bir halleri olmadığına dair 
beyannameler ve aranılan vesikalarla muayyen vakitte Komis-
yona müracaat etmeleri lazımdır. Şartnameler Moralı istasyon 
yazıhanesinden ve komisyondan parasız alınır. 

1 - Morah istasyon civarında 4 harita No. lu bir çardak 
kahvehane ve önünde bulunan bir parç:ı arazi muhammen kira 
bedeli 60 lira muvakkat teminat 450 kuruştur. 

2 - Morah istasyon civarında 5 Harita No. lu bir çatma 
kahvehane ve önünde bulunan bir kısım arazi muhammen kira 
bedeli 150 lira muvakkat teminat 112S kuruştur. 

22 - 28 1250 ( 2235) 

KREM BALSAMİN 

Kumral, sarışın, esmer her tene tevafuk eden yegane sıhhi 
kremlerdir~ Cildi besler, çil, leke ve sivilceleri kamilen izale 
eder. Yarım asırdanberi kibar mahfellerin takdir ile kullandıkları 
sıhhi güzellik kremleridir. 

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

lngiliz Kanzuk eczanesi Beyo~lu lstanbul 

o 1an günde şahidler din!encce- 1. k f. b' · · b ı· d 14-1 sayılı dükkanın baş ka"tı'p-
ğindcn müddeialeyh Halilin 1 eş ı m yırmı eş ıra ır. Milli Emlak Müdürlüğünden: 
vaktı mezkurde ispatıvücut et- ~eşif bvc şar~nhamde~iln~ g?rı:ıekk likteki şartname veçhile bir D. Lira 
mesine veya kanun·ı b"ır mu··_ uıere aş mu en ı ge ıştıra senelik ldrası 1·12-936 Salı 840 1, B' . . y k S N 10 b" l 1 1 ,. · JOrnova ırıncı a a o. u. ır rnt ı rnrgır 

50 messil göndermesine aksi tak- için de yetmiş yedi liralık mu- günü saat on altıda açık artır- müş\emilat ev 2 
dirde vakayı kabul etmiş sa- vakkat teminat makbuzu veya ma ile ihale edilecektir. iştirak 760 Bayraklı Vişne So. Nu. 9 ve 46/19 metre murabbaı arsa tOO 
yılarak gıyaben karar ittihaz banka teminat mektubu ile söy- için üç liralık muvakkat temi- Yukarıda yazılı Yunanlı emvalinin mülkiyetlerine bidayeteP 
olunacağı tebliğ makamına ka- lenen gün ve saatte encümene nat makbuzu ile söylenen gün haddi layıkla talip zuhur etmediğinden bir ay müddetle uzatıl-
im olmak fizere lüzumu ilan gelinir. ve saatte encümene gelinir. . mıştır. ihalesi 24-12-936 Perşembe günü saat 15 dedir. AJıcı· 
olunur. 1373 . (2274)_ H, .5 - Beher kilosu 4..25 ku~~S-19-24=28...._1201_l2189) __ Jarın Milli Emlal.: müdüriyetine müracaatleri. 1378 (2271) 
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F ratelli Sperco 
Vapur Acentası 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
HERMES vapuru 24-11-936 

glnil gelip yükünü boplthk· 
tan sonra Burgas, Varna ve 
Köıtence için yük tahmil edip 
ayni gün hareket edecektir. 

ULYSSES vapuru 30-11-936 
gilnü beklenmekte olup 5-12· 
936 gününe kadar Rotterdam 
Am•terdam ve Hambwg liman· 
lan için yük alacaktır. 

SVENSKA ORIENT Lines 
NORDLAND motörn 22-11-

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

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

SAVON MAA motörü 28-11-
936 günü limammıza gelerek 
3-12-936 gününe kadar Anvers 
ve Finlandiya için yük ala· 
caktır. 

ZEGLUGA POLSKA 
Kumpanyası 

SARMACJA vapuru 7-12· 
936 günü beklenmekte olup 
1!!-12-~36 gününe kadar An
vers ve Gdynia için mal yük
liyecektir. 

Servici Maritim Rumen 
Kumpanyası 

SUÇEAVA vapuru 16-12-36 
g&nü gelerek Malta, Marsilva ve 
Alger limanlarına yükliyecektir. 

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

Zee & Co. 
DEUTCHE LEVANTE LINIE 

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

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

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

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

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

•ana• 
American Export Lines 

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

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

EXELLO vapuru S ilk ka
nunda bekleniyor. Nevyork için 
y6k afacaktır. 

EXMOUTH vapuru 14 ilk 
kanunda bekleniyor. Nevyork 
iç.in yük alacaktır. 

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

Pire Aktarması Seri Seferler 
EXCAMBION transatlantik 

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

EXOCHODRA vapuru 4 ilk 
kanunda Pireden Boston • ve 
Nevyorka hareket edecektir. 

•• 181 ·-
Den Norske Middelhavslinje 

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

Daha Fa:ıla tafsilat için ikinci 
kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRATELLI 
SPERCO vapur acentalığına 
müracaat edilmesi rica olunur. 
Navlunlardaki ve hareket ta· 
rihlerindeki değişikliklerden 
acenta mesuliyet kabul etmez. 

Telefon: 2004-2005-2663 

Armement H.Scbuldt-Hamburg 
MARITZA vapuru 20 son 

teşrinde bekleniyor. Rotterdam 
~ı·--•Bl'Jl-Elt.iUWBPJ--lm-•' Ham!>urg ve Bremen limanları 

için yük alacaktır. Sinir hekimi 
DOKTOR. 1 

ABDULKADIR I 
TAŞTAN ı 

MERKEZ hastanesi 
asabiye mütahassısı 

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

sokağı, şerbetçinin karşısın
da No. 81 Telefon: 3315 

2-26 (2196) 
C!TT./7.z77.Z-..Allfiii'1i»'• a••caor.zrm 

Diş hekimi 

A. Naci 
Hortaçsu 

Muayenehanesini Birinci 
Beyler sokağı 36 numaraya 
nakletmiştir. Hastalaranı müs-
takil olarak kabul ve tedavi 
eder. 

Tele fon 2946 
8-26 (2101) 

~-------------' 

. ···-s. A. Royale Hongroise de Na-
vigation Danuuienne- Maritime 

Budapest 
BUDAPEŞTE motörü 29 son 

teşrinde limanımıza gelerek 
Daoub (Tuna) limanları için 
yük alacaktır. 

•t-<B> 4• 
johoston Varren Line Ltd 

Liverpool 
JESMORE vapuru 15 son 

teşrinde bekleniyor. Anvers ve 
Liverpoo! limanlarından yük 
yük boşalbp Burgaz, Varna, 
Köstence, Sulina, Galatz ve 
Braila limanları için yük ala· 
caktır. 

Service Maritime Roumain 
Bük ret 

DUROSTOR vapuru 25 2 ci 
lesrinde bekleniyor. Köstence, 
Sulina.Galatz ve Galatz aktar
ması olarak Belgrat, Novisad, 
Budapeşte, Bratislava, Vıyana 
ve Linz için yük alacakhr. 

Vapurlann isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında biç bir taahhüde gi
ritilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 • 2008 

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

300,000 kilo pamuk kozağı 30,000 kiloJuk on müuyede kaime· 
ıine taksim suretile müzayede çıkarılmıştır. 

Talipler şartnameyi Çırpı klSyde Kooperatifden Bayındırda 
Ziraat Bankasından öğrenebilirler. Mektupla istenildiği takdirde 
adreslerine gönderilir. Muvakkat teminat beher kaime için 202,5 
_liradır. 

ihale 9-12-936 Çarşamba günü saat 14 de Çırpı köyde koope• 
ratif binas1nda icra kılınacaktır. Kooperatifimiz Arıkbaşı ltas
yonuna çok yakındadır. 

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

lzmir Vilayeti Defterdarlığından: 
lssısının vergi borcundan ötürü tahsil emval yasasına göre 

haczedilen Kadriye mahallesinde seyran sokağında kAin 11 
sayıla hane tarihi ilandan itibaren 21 gün müddetle satılığa 
çıkarıldığından pey sürmek istiyenlerin Defterdarhk tahsilat 
kalemiae gelmeleri. 

20-24-28-1 1270 (2231) . 

YENi ASIR :SahUe 9 -
Olivier Ve Şü. 

LIMiTET 
Doktor 

: Vapur Acent sı 
İRtNCI KORDON REES 

1 

BiNASI TEL. 24 43 
Lllerman Lines Ltd. 

. THURSO vapuru 20 ikinci 
teşrinde Londra, HuU ve An· 

Kemal Sa~ir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane: ikinci Bey· 
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Evi: Köprü t apur iskelesi l
~ versten yük çıkaracak ve ayni 

zamanda Liverpol ve Glasgov 
için yük alacaktır. 

• 

a yo ın 
kullanınız ! 

• 

1 
ECZANESi 

Hükümet sırası 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ciğerler için bava ne ise diş· 

Jer için de RADYOLIN odur. 
Hasta ciğerler kadar sağlam 
ciğerlere de hava lazım oldu· 
ğu gibi, bakımsız dişler kadar 

• temiz ve beyaz dişlere de 
RADYOLiN lazımdır. Hava 
kanı, RADYOLİN ağzı temiz- 1 
ler. Havasız kafan en sağlam • f 
vücud nasıl zehirlenirse, RAD-

. YOLİN ile fırçalaomıyan te
miz ve beyaz dişler de öylece 

POLO vapuru 3 birinci ka
nunda Londra, Hull ve An4 

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

DRAGO vapuru 10 birinci 

kanunda Liverpool ve Svanse

adan gelip yük çıkaracakbr. 
GENERAL STlM 

PHILOMEL vapuru 18 ikinci 
teşrinde gelip Londra için yük 
alacaktır. 

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

Berat apartımanı No. 6 
Ev, Telefon No. 2545 

Paris takültesinden diplomalı 
oı, tabipleri 

Muzaffer Eroğul 

I'en1al Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan başhyarak 
Beyler - Nuı~an :ıade S. 21 
numralı muayenehanelerinde 
kabuJ ederler. 

Telefon : 3921 
Cuma ve sah 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 

Merkezi Kemera ltı caddesi Beyler 
sokağı köşesi 

Lüyük Hilal 
Eczanesi 

lzmirden götürülecek en şık en 
ince ve en makbul hediyeniz 

Eczacı K~mal Ka milin 

Bahar çiçeği 
kolonyası 

olacaktır. lımirde Hilal ecunes 
kokuculuk üzerine ciddi yürüyen 
bir müessese oJmuş, kokuculuk 
alemini şaşırtmış bulunmal<tadır 
Hilaleczanesini, eczacı Kemal 
Kamili işindeki ciddiyeti. kolon-
yalartnı hmirlilere rnrunuz. 
Yakın ve benzer isimlere 

: aldanmamanız için 

Sevincin bir ifadesidir. 
GDzel va sıhht dlşlet her insanı zlyadı
sile memnun eder. 
GOzellik ve sıhhatınızı muhafaza etmek 
isterseniz siz de emsaJsız olan 

..PERLOOENT" 
dit macununu kullanınız. Bundan elde 
edeceölnlz mükemmel neticeden çok mem-
nun olacaksınız. 

~ W """'~ • ~• -'.i.f ••cffltUıU. o&. ~~ 
"/"' ~ ~ ~ (:4t<7u._.,. M.CIA.t ...;:J.A-.l.:4, • 

TURAN Fabrikaları mamulatıdır. Aynı zamanda Turan 
tuvalet sabontarını, traş sabunu ve kremi ile güzellik krem
lerini kullanımı. Her yerde satılmaktadır. Yalnı:ı toptan sa· 
bşfar için lzmirde Gazi Bulvarında 25 numarada umum acen
telik Nef'i Akyazılı ve J. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

Posta Kut. 224 Telefon 346& 

lzmir P. T. T. Başmüdürlüğünden: 
50 tane potreJ direkle huna muktari takoz ve sairenio 3· 12-

936 T. de ve saat 15 de ihalesi icra kılınmak üzere 19-11-936 
T. de münakasaya konulmuştur. Muhammen bedel 1627 lira 55 
kuruştur. 

Şartnamesi görülmek üzere Başmüdürlükte müteşekkil komis-
yona müracaatlan 22-24-28-30 1289 (2236) 

şişeler Üzerinde Kemal 
Kamil adını görmelisiniz. 

Bu sene ihlamur 
azdır kışlık ihtiya
cını:ıı şimdiden te
min ediniz. SALEB 
ADAÇAYI, PA· 
PATY A'nın yenisi 

, geldi. 
ARTİ kumaş bo· 

yalarını, firmamızı 

taşıyan çeşitlerimizi 

Karşıyakada ( Bin
bir Çeşit ) magaza
sıoda da bulabilir
sınız. 

Karpit, çivit, al
kol, çiçek, saç, sa· 
bun, tahta boyaları, 
traş bıçaklan, diş 

macunlnn. krem, 
podra V.s. 

Telefon 3882 

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

SIHllAT BALIKYAGI 
Non·eçya baltkyağlarınm en haliıidir. Şerbet gibi 

içilir. iki defa süzülmüştür. 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞDURAK 

Büyük Salebçioğlu hanı "arşısmda 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 




