
o. eaeo KIRK iKiNCi 8ENI! PERŞEMBE & TEŞRiNiSANi ısse #' -~ 
44 - Gazi Bulvarı - IZMIR - 44 1 
İmtiyaz sahibi : ŞEVKET BiLGİN 1 

Başmuharrir ve umumi neşriyat müdürü: ! 
HAKKI OCAKOGLU 

t 

..A..l3C>1'l":E: ŞE::FLA.İT.i: 

~va_m mllddelrürki ye içinrariç içi~ 
_ Senelik • . . . . . . 1300 2500 
_Allı avlık . . . . . . 700 1300 , 

T:ELEFON: 2&97 1 

1 

l Almanya hükümeti 
1 

Sovyet Rusya-Fransa paktsnın ı 
Feshini teklif etti. Bu teklif 

kökünden reddedildi 

,, kuruştur. (.Atmlıuriyelin Ve Oıım1mriyet Eserinin Bc1tçisi, Sabahlan Çıkar Siyasi Gaeeteclir Yeni Asır matbaasında basılmıştır. 

cak hey c n • 
1 

• 
ın r 

~ •.•..•.... ................................................................................................................................................................................................................................................................ 

r71Z" Antakya Kız Lisesi kapatıldı Ankara ve Kiriscin mülakatları 

Mi li heyecanı boğma istiyen üyük otu z 
u gar kralına 

toyadinoviç 
başvekiline 

An 
e bu sa ygıs zca areket 

ara a 
Sancakta~ i bütün TUrk 
rnektebleri hadiseyi pro
te to için grevler yap
blar. Kadınlar peçeleri 

e çar afları atblar. 

İstanbul 4 (Yeni Asır muha
~irinden)- Antakya Türk kız 
lısesi 29 teşrinievvel Cumhuri-
Yet bayramında fevkalade te- 1 

çok fe a 

ıabürat yaparak bütün Türklük •'~~ • ...:;;;:;:;,."';..ı 
aleminin bu en büyük bayra

~ ınına iŞtirak ettiği için Sancak 
mahalli hükümetinin keyfi ka- ~.....,,,,~,..,~-m 
~arıyle kapatılmıştır. Hadise ii}llOOi:'.~""'=~wıı;~ı 
•\ancak Türkleri arasinda ta- ---"'"'· ---

• 
esır etti 

.... 
a ör .. ş el • • • 

rını za etti 
r· Yugoslav başvekili Bul

garistanda 5·1 hcu bir 
müfe !ıerenin me cud 

· olduğunu büyü!~ mem
nuniyetle görmüştür 

Belgrad, 4 (Hususi) -- Baş
vekil ve hariciye nazırı Miliin 
Stoyadinoviç ve madamı An
kara - lstanbul ve Sofya ziya-
retlerinden derin bir haz du
yarak avdet ettiler. 
DOST BAŞVEKiLiN MÜHiM 

BEYANATI 
Sofya, 4 (A.A)- Kral Boris 

ile öğle yemeğini yediği Kiris-
- Son11 4 ncü Sap/ada - /1e~'eca11 ırmde olafl 7 ıiık Anlakva 
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Cenevre Mareşal Çakmak Bükreşte karşılandı Kadınlarımızın askerliği 

Büsbütün çökerse! · Balkan büyük erkinıharbiyeleri 
Vaziyet daha eyi d k• •• •• J d .. b J d 
olacak değildir.. arasın a ı goruşme ere ~ aş an ı 

Kanun kabul edilince 
teşkilit bcişlıyacaktır 

. -. 
Şimdi, 1ıe1· eama.udmı da1ıa 

açtk bir surette, .:Millctleı· 

cemiyetinin, ve dolayısiJılc 

l•olle1rtif emniyet fikriuin lc
hitıdc ve aley1ıiııdc olmıla:rı 
ayırmak 1~alıildfr. 

Mussolitıi hırçın, müle1ıa"k
'kinı liscmiyle, dihıyaııuı 
~ki<ınberi se11riııe ahşt-ığı 
Jestle1·iyle 1ıayallcri si
liv silvıfrmek Ui=wm ımdmı 
ba1t8clti. ı,ısrmlıjjm en cazib 
bir dava olaralt efraftt1da 
toplanmak istediği ideallere 
!ltımrııklm·uı1 sı1(tı. 

. ltalyan "Duçc,, sinin scizle
k?de beynelmilel adalet mef-

Uresinden bir hmç alma ar
ıusu vardır. Mussolini açıktan 
a~ığa Cenevrenin düşmanı ke
kı tniştir. Zira Cenevre, zevahiri 

Orurnak emeliyle olsun, ltal
Y~ya hak vermemiş, onun ileri 
~?r?üğü dfivaya bir medeniyet, 
~r •nsanlık davası gözüyle bak-

a01ıştır. 

:~j?Ünkü vaziyet şudur : 
11 

ıt tarafta, beynelmilel mü-
asebetlerde adaleti hakim kıl

llıak h 
ta" ususundaki zorluklara, 
Ya'i.tnen Milletler cemiyetinin 
di ~al tıloıasım, hatta kuvvetlen-

tı ille • • • 
sını zaruri görenler Yer 1 -

bu .. a nııştır. Ote tarafta 
lllah~u~.sseseyi boş bir hayal 
ten ~lu sayarak dünyayı 1914-
ll:ıek ~n~eki vaziyetine irca et-
11., ıstıyenler vardır. Bu so-

-.ncula · 
tını r ınsanlığm mukaddera-
sınd medeniyete vısayet iddia
llliU a. hulunan birkaç büyük 

etın k f' Ab. b , 
durnıak . et.Y ıne ta ı uıu~-

1( ıs ıyorlar. · 
sıra 0 ; r~an gürültülerin, ara
ba ._ 1 erı sürülen tehdidlcrin 

u:a o.ı A 

........ .. tınası yoktur. 
uuşu ··ı-kab 1 nu urse sulhun tecezzi 

lakk~ etmezliğini bir hayal te
tıedi;? edenlerin maksadları 

Bazı k 
barc'- no tatarda serbestçe 
.. . as:ette bul k d gt( illi? unma nrzusu e-

- s :.r;u 2 ncı saJ1ada -
e"Vlx.~1. .Bi.Is.;ln. 

Bükreş, 4 (Yeni Asır)-Tür
kiye büyük erkanıharbiye reisi 
Mareş l Fevzi Çakmakla riya
setindeki yüksek askeri heyeti 
hamil tren bugün Bükreşe gel
miştir. istasyonda Romanya bü
yük erkanıharbiye reisiyle Ro-
men ordusunun yüksek rütue!i 
zabitam. Türk askeri heyetini 
hararetle selamlamıştır. 

Türk Mareşalı, istasyonda 
resmi seliimı ifa eden Ro
men askerlerini selamlamıştır. 
Türk askeri heyeti, doğru ika-
metlerine tahsis edilen otele 
gitmiştir. Türk heyeti Romen 
ordu evini ziyaret etmiş, Ro
men erkanı harbiye reisi iadei 
ziyarette bulunmuştur. 

Türk askeri heyetinden önce 
Bükreşe geJen Yugoslav bü
yük erkanıharbiye reisi ge-

Romanya kralı dört devlet erkanıharbiye 
reislerini huzura k bul ederek görüştü. 

!Jülucşle11 

neral Milotin iJe Yunan büyük 
erkanı harbiye reısı Gene
ral Pangosta arasında da 
ziyaretler yapılmıştır. Dört 
devlet erkanıharbiyeleri görüş
melerine bugün Romen büyük 

bir göıüniiş 
erkanıharbiye reisinin başkan
lığı altında başlanmıştır. 

Romanya krah Karol, dört 
devlet erkanı harbiye reislerini 
huzuruna kabul ederek uzun 

• müddet görüşmüştür. 

BOtUn kız llselerl~de 

kızlarımıza askerllk 
der lerl verllecektlr 

Ankara 4 (Yeni Asır) -
Kadınlarımızın seferberlik ha
linde cebhe gerisi hi:ımetlerin
de kullanılmalanm istihdaf eden 
kanun layihası Büyük Millet 
Meclisinde kabul edildikten 
sonra derhal bu kanunun hü-
kümlerine tevfilrnn, memleke
tin bertarafında teşkilata baş
lanacaktır. 

Bütün kız liselerinde kızları
mıza askerlik dersleri verile
cektir. Kanunun kabul edile
ceği gün, Ankara kız lisesi, 
büyük bir miting~ yapacak; 
Türk kızlanmn vatan müdafaa-
sma atfettikleri büyük alaka 
ve ehemmiyeti gösterecekler
dir. 

MUALLiM KURSLARI 
lstanbul, 4 (Yeni Asır) -

Ordudan çavuşlukla terhis edi-
len askerlerimize mahsus olmak 
üzere Eskişehirde açılan köy 

/Juyük Elkfuulıatbiı·c ıeısımu: 
Btilıreşc llarcket edeıken 

muallim kursu 15 Ilkkanunda 
tatil edilecektir. Muvaffak olan
Jar köy muallimi olabilecekler
dir. 

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

T .. rkiye 
Ecnebi piyasalarda 
Yugoslavyaya rekabet 
etmlyecek. Yakında bir 

toplanti yapllacak 

ıktısad vekılt Celal Bayar 
lielgrad, 4 ( Yeni Asır ) -

Ankara müzakerelerinde Tür
kiye-Yugoslavya arasında ticari 
ve ikhsndi sahada teşriki me
sai kararı ,verilmiştir. ,Dış pi
yasalarda iki memleket malı-

-Sonu 3 üncli .salıitede-

Hele şükür ·yasa açıldı 
Mıntakamızın otuz iki merkezinde 
hepbirden hararetli satışlara başlandı 

Piyasadan en fazla mübayaatta bulunan firmalar 
································································••&••················································ Nihayet, bir haftalık dedi-

kodulardan ve intizardan sonra 
tütün piyasası açılabildi. Dün
kü sayımızda dn haber verdi
ğimiz gibi piyasanın açılması, 

arhk bir emrivaki haline gel
mişti. Çünkü iyi cins tütünleri 
kaçırmak istemiyen Amerikalı 
tütün firmaları, ne pahasına 
olursa olsun piyasaya iştirak 
ka"rarı vermişlerdi. 

Dün sabahtan itibaren pi
yasanın açılış haberine in
tizar ediyorduk. Saat onda 
muhtelif mmtaknlarda pazarlık 
başlamış, fakat resmi şekilde, 

Amcrikahların da iştirak ettik- ı 
leri bir muamele . olmamıştı. 
Saat on birde eksperler tütiln· 

Aklıisa.r nımtakasmdarı yeni eelcn tütlinluimiz 
lerin çeki işleriyle mcıgul ol- ı kanın her yerinde, tam otuz 
muşlardır. iki merkezde ayni dakikada 

Nihayet saat yarımda mınta- -Sonu illinti salııJede - · 

Vicdanı 
Sızlamıyan ana 
Yeni doğan çocuğunu 

neden boğ uş? 

Turnn'da oturan Şerife is
minde dul bfr kadının yeui 
doğurduğu çocuğunu, kalbi 
sız.lamadan yakın arkadaşı 

- Lül/ım ft'Vil imz -
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Cenevre 
Büsbütün çökerse 
vaziyet daha eyi 
olacak değildir .. 

- Baş tarafı I inci salıijede -
insanlığın da, medeniyetin de 

istikbali için bundan daha kor
kunç bir felaket tasavvur edi
lemez_. Kuv\1etlenen, silahlanan 
devletler yalnız faşist alem de
ğildir. Demokrasiler, sosyalist 
devletler de ayni derecede 
kuvvetlidirler. Defiye defi ile 
mukabele ediyorlar. 

Bu kadar kötü ve nazik bir 
vaziyette milletler cemiyetine 
husumetle dünya sulhuna hiz
met edileceğini hahra getir
mek bile boş şeydir. Sulhu se
venler ancak sulhun teşkilat

lanmasına yardım edenlerdir. 
ltalya, Milletler cemiyetinin 

sanksiyonlara baş vurduğu 
günlerde bile Cenevreye karşı 

bu derece sert bir lisan kullan
mamış, husumetini bu kadar 
açıkça göstermemişti. Bugün 
"Milletler cemiyeti rahat ra
hat ölebilir ,, diyorsa bu düş
manlığı sakınmadan ortaya 
koymasının bir sebebi olmak 
lazımdır. Fikrimizce Ciano'nun 
son Berlin seyahatinde ltalyayı 
Cenevrenin dışına çekmek is
tiyen Alman siyaseti ağır bas
mıştır. 

Hitler ve Mussolini ellerini 
serbest bulundurmak istiyorlar. 
Şimdiye kadar siyasi ve askeri 
fütuhat namına ne kazanmış
larsa hepsini, Cenevreyi hiçe 
sayan bir siyasete borçlu ol
dı•klarını düşünüyorlar... itte 
sulhu teşkilatlandırmak istiyen
lerin her zamandan daha zi
yade ehemmiyetle düşünmeğe 
mecbur oldukları vaziyet te 
budur. Fakat Cenevre müesse
sesi büsbütün çökerse vaziyet 
bugünden daha eyi olacak 
değildir. 

Şe"Vke1. Elilg:l:n ·----Şehir meclisi 
Şehir meclisi bugün saat 

16,30 da belediyede bu devre
nin ikinci toplantısını yapa
caktır. 

• - , • 11 •• 

Hayreddin mahkum oldu 
Deri tüccarı Davi Sidiye teh

did mektubu gönderen ve araş
tırma komiseri Lütfiyi yaralıyan 
Seferihisarlı Hayreddinin Ağır
cezada devam etmekte olan 
muhakemesi neticelenmiş ve 
tehdid suçu sabit olmuştur. 
Hayreddinin sivil polislerin ve 
komiserin polis olduklarını bil
miyerek korkutmak kasdiylc 
silah attığı da anlaşıldığından 
her iki suçundan dolayı bir sene 
8 ay 21 gün hapsine karar 
verilmiştir. 

Yaralanma 
Kemerde Zeytinlik sokağında 

Halil oğlu Mehmed ile Meh· 
med oğlu Hüseyin arasında 
kavga çıkmış, Mehmed odunla 
Hüseyini başından yaralamış 
ve tutu· .n uştur. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

EGEPALAS 
Kışlık salonu açıldı 

•••••••••••••••••• 
Hergün öğle, akşam ye

mek ve içki servisleri ve 
tabldot bulunmaktadır. 

(S.2) 2 - 8 
'3'L7A /,-:D":ı,! ~:a:iiiiıiııriılir.2ı:zs:ı:z3 
Şefika ile birleşerek boğdu
ğunu haber vermiştik. Adliye, 
bu hadise üzerinde ehemmiyet 
ile durarak, hadiseyi doğuran 
amilleri deşmektedir. 

Yukı.rida fotoğrafını gördü
ğünilz Şerifenin bu hadisede 
yalnız olmadığı muhakkak gö
rülmektedir. Anı'.ak hadiseye 
adı karışan Şefikanın rolü hak
kında kat'i malümat yoktur. 
Suçlu ~·adın şimdi hapishane· 
dedir. Tahkikatın bir iki güne 
kadar tamamlanarak hadisenin 
a dınlanaca - , ümid ediliyor. 

VENi ASIR 

- ·-- --

-~---

Göçmen kafileleri geliyor 1 Ziraat 
Bankasında yeni 

teşkilat Manisa vilayetine de göçmen yerleş-
·ı k k •b 1 d Kamutaya verilen Ziraat ban-

tı.rJ ece ' gere en tertı at a ın 1 kası kanununda küçük çiftçi-
lere toprak ve sermaye temini 
gayesi ı?üdülmektedir. Kanunun 

Nazım vapuru iki güne kadar Urla tahaffuz- ı edilenlerle birlikte gelib yerleştirilmiş olan mu- anahatlarına göre, Ziraat ban-
hanesine Bulgaristandan 1600 muhacir getire• bacirler 3118 dir. Bulgaristan ve Komanyadan kası bundan sonra çiftçi ve 
cektir. Bu muhacirlerden bir kısmı Manisa bu mevsimde getirilib vilayetimizde ve Manisada köy!ü ekonomisine yarar bir 
vilayetine gönderilerek orada iskan edilecek- iskAn edileceklerin mikdarı 5 - 6 bin arasındadır. şekilde faaliyet gösterecek 
!erdir. Hisar vapuru ile geçen hafta gelmiş olan Bu muhacirlere tevzi edilecek arazi evvelden ve köylünün zirai kaynakları 
946 bu··yu··k, 313 orta ve 327 ku"çük olmak u"z:ere t b•t d'I · ld - d b. t ft d · arttırılacaktır. Ziraat Bankası es ı e ı mış o ugun an ır ara an a arazı kooperatiflerin ana bankası 
1586 nüfus muhacir Torbalıya gönderilerek tevziatına başlanacaktır. Yerli halk muhacirlerin olacaktır. 
derhal iskan edilmişlerdir. tarlalarından bir kısmını sürmüş bulunuyordu. Banka zirai kredi işlerinden 

Daha evvel Torbalıda 244, Menemende 409 Diğer taraftan kışlık yemeklik buğday tevzia- başka zirai sanayü tesis ve bu 
ve Çandarlıda 880 nüfus olmak üzere son iskan tına da başlanmak üzeredir. sanayie iştirak edecektir. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Meşhud suçlar kanunu Hele şükür piyasa açıldı 

Asım Tunçay Cumartesi Piyasadan fazla ·müba
günü Ankaraya gidiyor yaatta bulunan firnıalar 
Asım Tunçay meşhud suçlar kanu

nunun neticelerini anlatıyor 
Şehrimiz: Cumhwiyet müddei· 

umumisi Asım Tunçay, veka· 
Jetle muhtelif hususlar hakkın· 
da temaslarda bulunmak üzere 
Ankaraya davet edilmi~tir. 
Cumartesi günü Ankaraya ha
reket edecektir. 

Müddeiumumi Asım Tunçay 
1 Birinci Teşrinden itibaren tat
bik mevkiine konan meşhud 
cürümler kanunu tatbikatıudan 
bir ay içinde elde edilen faydalı 
neticeler hakkında bir muharri
rimize şu beyanatla bulun• 
muştur: 

- Birinci teşrin ayının ilkin
den sonuna kadar müddeiumu
miliğe meşhud cürümlere aid 
224 dava gelmiştir. Bu dava· 
!arın 30 tanesi asliyeceza mah· 
kemelerine, 86 sı da sulhceza 
bahimliklerine verilmişlerdir. 
108 i hakkında da ademi takib 
ve ademi iştirak kararı çıkanl
mıştır. 

Bu davalara aid eşhas ade
di 476 dır. Asliyeceza mahke· 
melerine verilen 30 davanın 
yüzde doksanı ayni gün ikmal 
edilmiş ve mütebakisi üç veya 
dört gün gibi kısa zamanlarda 

... 
Müddeiumumi Asım 7wıcay 

bitirilerek karara bağlanmıştır. 

Sulhceza hakimliklerine verilen 

işler de ayni şekilde intaç edil
miş, yalnız bir dava bazı kanu· 

ni sebebler dolayısile intaç edi· 
lem emiştir • 

Kanunun tatbik mevkiine 
vazedildiği 1 birinci teşrinden 

itibaren gün geçtikçe meşhud 
cürümlere aid da \1 a mikdarı 

azalmaktadır. Bu da kanunun 
temin ettiği adaletin ve süra
tin bir neticesidir. 

Kömürlerin tahliyesinde 
zorluk mu gösteriliyor? 

Denizden kömür gelmezse kış mev
siminde buhran nıuhakkak görülüyor 

Deniz yoluyla lzmire getiri
len kömürlerin tahliyesinde 
bazı zorluklıua rastlandığından 
dün kömürcüler matbaamıza 

gelerek derdlerini yanmışlardır. 
Anlattıklarına göre şimdiye 

kadar kayıklar birinci kordon
da Dolma iskelesi yanında kor
dona rampa ediyorlar, buradan 
ikinci kordonda orman memur-

larının nezareti altında tartıları 
yapılıyordu. Şimdi tartının bi
rinci kordonda yapılmasını 
ikinci kordonda ayrıca memur 
verilemiyeceğini orman idaresi 
tebliğ eylemiştir. Birinci kor
donda tartıya belediye müsaa
de etmiyor. Binaenaleyh iş çık· 
ma:ı:a girmiş. Nihayet kömür 
kayıklarının Karataş iskelesine 
yanaşmaları karar altına alın· 

mış. 

Bu defa kayıkçılar ani çıkan 
rüzgarlardan kayıklarının par
çalanması ihtimalini derpiş ede
rek Karataşa gitmek istemiyor-

1 

-
!armış. Bu vaziyet karşısında 
kömür tahliyesi imkansız bir 

hale gelmiş gibidir. Deniıden 
kömür gelmezse yarın ~oğuk

lar başlayınca şehirde bir kö
mür buhranınm başgöstermesi 

ihtimal dahilinde değil, muhak
kaktır. Bize göre kömürcülere 
mendirek içinde gümrük önün
de bir yer gösterilmesi daha 

muvafık olacağı kanaatindeyiz. 
Vaıiyeti belediye ve vilayetin 

ehemmiyetle gözönünde tuta
rak şehirdeki kömür stokları
nın arttırılması için tahliyeyi 
teshil eylemeleri İcab eder. 

Ödemiş mezbahası 
Ödemiş belediye mezbaha

sında Birinciteşrin ayında 272 
koyun, 16 kuzu, 185 keçi, 354 
oğlak, 8 manda, 11 öküz, 50 
inek, 139 dana ve beş malak 
olmak üzere 1037 baş hayvan 
kesilmiştir. 

- BaştaraJı ı inci say/ada -
satışlara başlanmış ve Ameri
kan tütün kumpanyaları akşa
ma kadar dört milyon kiloya 
yakın mübayaatta bulunmuşlar
dır. Fiatler hakkında kat'i bir 
şey söylemek mümkün değildir. 
Ancak şunu haber verebiliriz 
ki 60 ·· 134 kuruş arasında ya
pılan satışlar kıymet itibariyle 
fena değildir. Piyasanın bir 
mikdar daha yükselmesi muh
temeldir. 

Tütün piyasası mıntakanın 
heryerinde kumpanya!ar tara
fından açılmıştır. Kırkağaç ta 
evvelki gün geç vakıt açılan 
piyasa gece yarısından sonraya 
kadar devam etmiş ve 70 - 95 
kuruş arasında fiatlerle mevcud 
mahsulün yüzde sekseni satıl
mıştır. 

Muğlada 82-88 kuruş arasın
da satışlar olmuştur ve satış
lara hararetle devam olunmak
tadır. 

Kuşadasında dün öğleden ya
rım saat sonra Glen Tobako 
tarafından piyasa 75 kuruştan 
açılmıştır. 

Bilhassa kaza merkezlerinden 
ziyade köylerde daha ziyade 
alışa devam olunmaktadır. 

Yalnız Akhisar ha valisinde 
satın alınan tütün mikdarı 2. 5 
milyon kiloyu bulmuştur. Fele
menk ve Olston tütün kum
panyaları bu havalide hararetli 
mübayaat yapmaktadırlar. 

Türk tütün tüccarlarından da 
Akhisar havalisinde tütün salın 
alanlar çoktur. 

Bütün Ege mıntakas:ndaki 

tütün satış mikdarının üç mil
yon kiloyu geçtiği tahmin edi
liyor. Mübayaat çok hararetli 
devam ettiğinden iki hafta 
içinde tütünlerin tamamen sa
tılacağı zannediliyor. 

Busene tütünlerimiz çok ne• 
fistir. 

Akhisar, (Hususi) - Akhisar 
tütünleri tam denk haline gel
miş ve zürra piyasanın açıl· 
masını beklemeğe başlamıştı. 

Bu aralık Amerikan kumpan
yaları kendi aralarında bir blok 
yaparak tütün piyasasının mu
ayyen fiatte açılmasını ve açılma 
gününün 12 ikinci teşrin olarak 
tesbit edildiği şayiaları çık

mıştı. Tam bu sıralarda blok 
ve antant harici kalan 12 fir· 
ma piyasanın açılmasını temin 
ettiler, ve ilk günü büyük bir 
hızla piyasada mevcud en:yi 
cins tütünlerden 15 bin bal
ya ki tahminen 900,000 kilo 
mikdarında tütünleri 90 kuruş 
ila 122 kuruşa kadar satın al
dılar. 

Bu aralık p:yasaya iştirak 
etmiyen Amerikan kumpanya
ları ellerinde iyi tütün bulunan 
zürra ile temas ederek tütün
leri satmamaları tavsiyesinde 
bulunarak piyasanın durgun 
va:ı.iyete girmesine sebebiyet 
vermişlerdir. Piyasadan en faz
la tütün alan Türk Limited, 
inhisar Limited, Olston, Fet· 
vacı F~hmi ve Şerif Riza Ha
lefleridir. Bunlardan başka in
kişaf şirketi, Kuşadalı Sadul
lah, Aziz Azmi, Hasan Akif 
ve Kardiçalı lbrahim firmaları 
gelmektedir. Dün muhtelif 
kumpanyalar köylerde de mü
bayaata başlamıştır. Marmara 
nahiyesinin Kurttutan, Uzanca, 
Beyoba, Sazoba, Karasonya, 
Yayaköy mıntakalarında da 
alışta bulunmuşlardır. Fiatler 
70-95 kuruş arasında oynamak
tadır. Şimdiye kadar yapılan 
mübayaat tahminlere göre Alc
hiear tütünlerinin beşle birini 
teşkil eden 1,200,000 kilo ka
dardır. Bugün de diğer Ame· 
rikan firmalarının mübayaata 
girişecekleri söylenmektedir. 

' Elhamra Sinemasında 
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Esrarkeş 
Ben bu esrardan 
vazgçemem diyor 

Esrar kullanmaktan birkaç 
defa hapishaneye girib çıkan 
ve geçenlerde yine üzerinde 
esrar bulundurduğu için hak
kında zabıtvarakası yapılan 
Ramazan adında bir suçlu dün 
kaçakçılık işleriyle uğraşa~ 
üçüncü asliye sulhceza hakim• 
Rahminin karşısına çıkarıldı. 
Hakimin ilk sorgusuna karşı 
kat'ı bir ifade ile: 

- Ben küçük yaştanberi bu 
esrarın mübtelasiyim. Esrarı 
içmedikçe ustası olduğum ya
pıcılığı da yapamam.. Geçen· 
lerde Manisa civarında bir köy· 
de çalışırken canım esrar istedi. 
Kasabaya gittim. Hasan adında 
bir arkadaşıma bir lira verdiıD· 
Bana oniki parça esrar getir~;· 
Dördünü beraberce teUendır· 
dik. fakat ben birdenbirı:: ser· 
semleşmiş olacağım ki, karşı 
tarafa geçerken biraz sağa sola 
yalpa yapmışım. O sırada mua• 
vin beni görmüş. Üzerimi ara· 
yınca sekiz parçasını bulmuş
tur. Yazılan kiiğıdlar tamame.n 
doğrudur. Ben bu esrardan bır 
dürlü vazgeçemiyorum vesse· 
lam, demiştir. 

Suçlunun sabıkasının Manisa· 
dan sorulmasına karar verilerek 
muhakeme talik edildi. ······-· Çocuk 
esirgeme işleri 

Çocuk esirgeme kurumunu•~ 
çocuk balumevinde Birine• 
Teşrin ayı içinde (250) hast.a 
çocuk muayene ve tedavi edı· 
!erek ilaçları parasız verildi. 

(14) ikiz çocuğun sütleri te· 
min edilmiştir. 

ilk okul fakir talebelerinden 
(8) çocuğa elbise yapılmıştır. 

54 fakir talebeye kırtasiye 
dağıtılmıştır. 

Merkezimizde açılan ol. uma 
odasına (280) talebe mürac:ıat 
etmiştir. 

Çocuk bakım müıemizi (180) 
anne ziyaret etuıiştir. 

Arab liderinin 
bir beyanatı 
Fransa - S"rlye 
muahedesi bir dostl1Jk 
te!;İS ediyormu, .. 

Paris 4 ( A.A ) - 20 Sen~
denberi Suriyede Mısırda ve şı' 
mal Afrikasında Fransız siya· 

h f - ro-sasına mu ali bulunan ınus 
man lideri Emir Şekib Arsl~· 
nın Andre Reyneya verdiği bıf 
beyanatı Tan gazetesi neşret• 
mektedir. 

Fransa - Suriye muahede5
'. 

iyi bir şeydir. Ben metinler• 
telkin eden fikir ve rub0 

bu metinlerin üstünde tutarı~· 
B f ·1c· h . . halı· u ı ı ve ru un ıyı ve . 
sane olduğunu teslim ederıtJI· 
Bu muahede bir dostluğu tetJI" 
bir etmiyor, bir dostluk ihılııf 
ediyor. 

Bundan böyle kendisine ~e 
bir büyük ulusun dostluğ1111 ~ 
layık olduğunu göstermek s~; 
riyeye düşer. Suriye nıeclisiıı•. 
bu muahedeyi büyük bir el<5 ~ıl 
riyetle tasdik edeceğini iitJ1

1 

ederim. . j 

Suriye Fransa için saııt'f~' 
·tte ı·· ve emin bir dost ve rnu B• 

o 1acaktır. Ve o!malıdır. n 
y:ılnız onun arzusu değil onıı n 
menfaatidirde. Muahede~ n 

·ı o ıı arab uluslarının Fransa ı e i· 
münasebetleri üzerinde~i ıe:e· 
rinin mükemmel o~acagıPJ 

min edebilirim. 

Bai!datta scnlikJer 
< ' .. bil' 

Londra 3 (A.A) - Iral<B ğ· 
kümetinin değişmesi diiıı ·~ılt 
datta muazzam bir şek• 

1
o 

· sırı 
kutlanmıştır. Royter aıan ıe• 
bir haberine göre yapılan, ~lı 

h.. t ·ı· b. kı·ş·ı iştır zu ura a e ı ı ın 

etmiştir. 

r 
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~~~--~---~~------------~--~~~~~~ ispanya Faşistleri aras··- da 

Daha şimdiden po t 
kav~aları başladı 

Bayonne, 3 (A.A) - Havas 
ajansı muhabirinden : 

San Sebastiende Karlistlerle 
Faşistler arasında müdhiş ar
bedeler olmuştur. Faşistler ge
çenlerde vefat etmiş olan Don 
Karlosun oğlu olup ispanya tah
tına veraset iddiasında buluna11 
Prens Xavierde Bourbon lehin
deki afişleri okuyub memnuni· 
Yetle mütalaalar beyan eden 
KarJistlerden mürekkeb bir 

' 
gruba taarruz etmişlerdir. Kar
Jiı1tler kendilerini biçaklariyle 
müdafaa etmişlerdir. 

Zabıta pek geç müdahalede 
bu'unmuş ve yaralanmış olan 
faşistleri hastaneye kaldırmıştır. 

San Sebastien ahalisi muha
rebenin başlangıcındanberi 80 
binden yirmi bine inmiştir.Şe· 
hirdeki ticari vaziyet durmuş 

ve tacirler sefalet içinde kal-
mıştır. 

Alnıan - )tal yan konuşması ve Sovyetler 

Moskova bu anlaşmadan 
şübhe edilebilir, diyor 

Mosluıvadan bir gorunuş 

Moskova 4 ( A.A ) - Jour· iflası karşısında bulunmaktayız. 
nal De Moskova Başmakalesin- Londra ve Paris dünkü siyasala· 
de Italyan Alman görüşmeleri- rınıo hazin neticelerinden lazım 
tıi mevzuu baksederek ve gar- gelen dersleri alabileceklerdir. 
bi Avrupa diplomasisinin son Fransa ve ltalya mütearrıza 
iki senelik blançosunu yaparak yaptıkları yardım ve müsama-
diyor ki : hayı kuvvetlendirerek ve pren-

Alman • Italyan anlaşması- siblerle dostları ayak altına 
nın ehemmiyet ve vüs'ati hak- alarak eski siyasalarına devam 
kında muhtelif kanaatler bes- edecekler midir? Yahut şubat 
.. nebilir. Fakat bu anlaşmanın 1935 Fransız - lngiliz anlaşması 
sağlamlığından şübhe etmek yoluna girecek ve sulhun tan• 
Pek haklı bir hareket olur. zimine çalışacaklar mıdır? 
Şuna emin olunabilir: Hitler ve Ba7.ı işaretler göstermektedir 
Mussolini kendi menfeatleri ki gerek partide gerekse Kü-
bunu emredince birbirleini al- çük antant ve diğer memle-
datmak ve birbirlerine biyanet ketler hükümet merkezlerinde 
etaıekten zevk alacaklardır. birinci yolun yanhşlığt ve ikin-
F akat bütün bunların arkasın- cısının doS?ruluğu hakkında 
da gayri kabili inkar bir hadise sarih bir fikir edinmeğe baş-
\'ardır. O da lta !yanın bilhassa lanılmışhr. 
Fransa ile alakadar bulunan Diğer taraftan Fransa ve 
k lngilterenin lspanyol meselesin-
ısımlarında Hitler siyasasına 

deki tarzı hareketi daha kor-
Yaptığı yardımdır. Mussolini kunç neticelere varacak olan 
Yakınlaşma hususunda yaphgv ı t esk; yanhş siyasetin devamı 
eşebbüslerde Fransa Hitlere hakkında korku uyandıracak 
Yakınlaşmak için lngilterenin mahiyettedir. Hitler'in ve 
Yapmış olduğu teşebbüsler Mussolini'nin fikirlerinin Is-
'kadar ademi muvaffakıyete panyada muzaffer olmasına 
Uğramıştır. Bn şartlar içinde Moskova ve Milletler cemiyeti-
~ncak Hitlerci matbuat ile nin ne de kollektif emniyetin, 
aşka memleketlerdeki bu fakat lngiltere ve Fransa siya-

rnatbuatın emrinde bulunan sasının iflası olacaktır. Bu ifJa-
gaıeteler kollektif emniyeti sın neticeleri pek tabii olarak 
baltalama ve taarruza karşı bizzat bu memleketler için da-
rtıüsanıaha ve zaaf siyasasının ha mahsus olacaktır. ... .. . .. ,.. 
l ransız nıt--<•lişi 1evkalade toplanıyor. Görü

şülecek birçok istizah takı·irleri var 
Paris 4 (Ö.R)- Yarın fevkalade celsesi açılacak olan mebu

;arı meclisine tevdi edilmiş birçok istizah takrirleri vardır. Bun
ar F ransa-Sovyet paktı, Suriye fevkalade komiserliği, Belçika
~~ bitaraflık ilanı, ispanya ile posta muamelatı hakkındadır. 
Ukünıet mahalli idareler finanslarının ıslahı müzakeresi bitin· 

Ceye l<adar istizahların münakaşasının tehirini istiyecektir. .. 
• • •• ·· : ' • • •• ·,. .1, .-'.. • ~.. • -... • , r ~ .. • • ~ 1 
Amerikanın :n son icadı ve makinalaşan polis kuvveti, 

çetelere, kaçakçılara karşı ... 

BiZDE İNSANI.Z 
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GOYNUM SENİ İSTiYOR 
Türkçe FOKS JURNAL - Komik Miki 
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toyadinoviç Belgradda ! Türkiye 
~ Ecnebi piyasalarda 

Ankarada, muahedelerin tadiline 
karşı ceb e alınması kararlaştı 

Macar hükümet Naibi Romaya gidecek ve Mussolini 
ile mühim bir mülakat yapacaktır 

1 Yugoslavyaya rekabet 
etmlyecek. Yakında bir 

toplantl yapllacak 
- Baştara/ı I ina sahı/ede -

sullerinin daha kolay müşteri 
bulmalar1 için rekabet etme
meleri, afyon sabşında olduğu 
gibi diğer satışlarda da iş bir
liği yapılması kararlaştırılmıştır. 

Türkiye ve Yugoslavya ik
tisad nazırları pek yakında bu 
husustaki iş birliğini tesbit için 
bir toplanb yapacaklardır. 

Belgrad, 4 (Yeni Asır) - Yugoslavya baş 
ve dış bakam Dr. Milan Stoyadinoviç sabah 
saat dokuzda Bulgar kralına aid hususi trenle 
Belgrada gelmiş ve hararetle istikbal edilmiştir. 
istasyonda bütün nazırlarla küçük antant ve 
Balkan antantına dahil devletler elçileri, ayan 
ve mebusan reisleri, saylavlar hazır bulunmuştur. 

dostluk bağları, daha sağlam esaslara istinat 
ettirilmiştir. 

lstanbul 4 ( Yeni Asır ) - Macar hükümet 
naibi Amiral Horti'nin Italya seyahati hakkın
daki şayialar teeyyüd etmektedir. Amiral Horti 
ltalyan kralını ziyaret edecek ve Mussolini ile 
de mülakatlarda bulunacakhr. 

lkbsadi iş birliğini kültürel 
münasebetler tamamlıyacaktır. 
lstanbul üniversitesi rektörü 
Cemil Bilse], Belgrad üniver
sitesi rektörüyle talebe müba-Gazeteler, Ankara konuşmalarınm neticeleri 

hakkında şu malumatı veriyorlar: 
Prag 4 {Yeni Asır) - Çek hariciye nazın 

delesi hakkında muhaber.e 
edecektir. 

Kamilo Krona, baridye encümeninde verdiği 

- Ankarada iki memleket arasındaki dostluk 
münasebab teyid edilmis, Avrupayı kap!ıyan 
harb bulutlarının Balkanların afakında mevcud 
olmadığı müşahede edilmiştir. Balkan statüko
sunun muhafazasiyle muahedelerin tadiline 
kat'i surette cebhe alınması kararlaştmla.uştır. 
lki memleket arasındaki tedafüi ve muslihane 

izahat esnasında demiştir ki: 

Belgrad elçimiz -"Mussolininin Milanodaki nutkunda bahsettiği 
bazı noktalar, Çek harici siyasetine tevafuk 
etmemektedir ve baıı kısımları da Çek siyase
tiyle tam bir tezad teşkil ediyor.,, 

Belgrad 4 ( Yeni As.r ) -
Türkiyenin Belgrad sefiri Ali 
Haydar Akpay bu akşam 
Ankaradan Belgrada avdet et
miştir . 

0 Çekoslovakya, Macaristanın muahedelerin 
tadili hususundaki arzusuna muhalefet edecektir·,, 

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

lzmit kağıd fabrikasını bugün 
açacaktır başvekilimiz 

lstanbul 4 (Yeni Asır muhabirinden) - lzmit kağıd fabrikası 
Perşembe günü (bugün) açılacaktır. Başvekil ismet lnönü bu ak
şam Ankaradan lzmite hareket edeceklerdir. Başvekilimiz bu 
mesud açılış töreninde irad edecekleri bir nutukla endüstri po
litikamızın günden güne genişliyen yüksek verimlerine temas 
edeceklerdir. 

Romanyadaki kardeşlerimiz beş 
senede anavatana döneceklerdir 
lstanbul 4 (Yeni Asır muhabirinden) - Döbriça Türklerinin 

anavatana. muhaceretlerini tanzim için Romanya hükümetiyle 
akdettiğimiz mukavele Büyük Millet meclisinin tasvibine arzolu-
nacaktır. Kanuniyet kesbedecek ".u mukavele hükümlerine göre 
Romanyadaki Türklerin tamamen memleketimize muhacereUeri 
ve iskanları beş senede ikmal olunacaktır. Bu vatandaşlarımızın 
bütün hakları emniyet altına alınmıştır. 

Romanyada şiddetli yağmurlar 
yüzünden bir çok ölüler vardır 

lst&nbul, 4 (Yeni As ) - Bükreşten gelen haberler, Roman
yanın muhtelif yerlet.t..Me ve en fazla Transilvanyada şiddetli 
yağmurlardan başgönteren seylabın büyük zararlar verdiğini 
bildirmektedir. Binlerce hektar arazi sular altında kalmışbr. 
Tren ve otomobil münakalatı kesilmiştir. Mühim mikdarda 
hayvanatın telef olduğu bildiriliyor. 

Birçok köylerin kasabalardan irtibatı kesilmiştir. Nufusça 
zayiatın mikdarı meçhuldür. Hükümet tehlüke altında bulunan 
köylere imdad kolları göndermişdir. 

Targojovo nehrinin taşmasile vaziyet büsbütün endişe verici 
bir şekil almışdır. Sular üzerinde yüzen bir çok cesedlere 
rastlanmıştır. 

Mühim bir mülakat 

lngiliz dış bakanı Alman 
tekliflerini reddetti 

Londra, 4 (Ô.R) - Alman sefiri Von Ribbentrop ile Eden 
arasında yeni bir mülakat olmuştur. Öğrenildiğine göre Alman 
sefiri garbi Avrupa emniyet müzakerelerinin açılabilmesi için 
Ren meselesinin şarki Avrupa emniyet meselesinden ayrılmasını 
ve Fransa - Rusya paktının feshini yeniden şart koşmuştur . 
Eden bütün bu şartları reddetmiş ve bunların tedkik bile edile
miyeceğini bildirmiştir. 

ilave edildiğine göre lngiliz hariciye nazırı Alman sefiriyle 
mülakatından hiç te memnun kalmamıştır. Fransız mehafili 
lngilterenin de Fransa gibi kollektif emniyet ve bölüm kabul 
etmez sulh prensibine bağlılığını memnuniyetle karşılıyorlar. 

Mülkiye mektebi yarın Ankaraya 
merasimle naklediliyor 

Istanbul,4(Yeni Asır muhabirinden)-Mülkiyenin Ankaraya nakli 
için hükümet merkezinde yapılan hazırlıldnr ikmal edHmiştir. 
Yarın Mülkiye talebesi hep birlikte olarak Taksimdeki Cumhu-
riyet abidesine bir çelenk koymak suretiyle lstanbula veda ede· 
ceklerdır. Bu saygı tö.reninden sonra talebeler Haydarpaş:tya 
geçerek trene binecelderdir. Kendilerini Haydarpaşa garında 
Istanbulda bulunan eski mülk.yetiler uğurJayacaklar, Ankara 
garında da Ankaradaki eski mnlkiyeliler tarafından karşılanacak
lardır. 

Sanayiden istihlak vergisinin kaldı
rılması için tedkikler yapılıyor 
Ankara, 4 (Yeni Asır muhabirinden) - Hayatı ucuzlatma işi 

etrafında çalışmalara hararetle devam olunuyor. Maliye Vekaleti 
sanayiden ahnmakta oJan istihlak vergisinin lağvı hakkında mü
him bir karıuıı layihası hazırlamıştır. Yakında Kamutaya sevke-
dilecek olan bu layiha da bayatı ucuzlatma faaliyetine hayli 
müessir olacaktır • 

Hitlerciler Amerika seç:minde Lan. 
dona rey vermc::k Üzere emir almışlaı 

Paris, 4 (Ö.R) - "Paris-Miai,, gazetesi Amerika seçimi hak
kında şu dikkate değer haberi veriyor: Amerikadaki bütün Hit
lerci teşkilatı Landon için rey vermek emrini almışlardı. Germana 
Amerikan yığınlarına Almanyanın Amerikadaki propaganda şefi 
tarafından şu malumat verilmişti: Vazifeniz Landon için rey ver
mektir. Landonup zaferi yeni bir sosyaJ teşkilat ümidi verebilir. 
Bu nokta Ruzvelt tarafından kazanılan zaferin bir hususiyetini 
göstermiş olur. 

Leh Reisi cumhuru Smigliye 
Mareşallık asasını veriyor 

Varşova 4 ( Ö.R ) - Resmen bildiriliyor : Cumhur rei~i Mo
siscki, Leh askeri kuvvetlerinin büyük reisi General Rydz -
Smigliye Mareşallık asasını verecektir. Neşredilen bir tebliğde 
bu şerefin, general tarafından harb esnasında yapılan h·zmetle
rin ve o vakıttanberi Leh ordusunun tensiki için sarfettıği gay
retleı in mionetdarlık mukabelesi olacağı tasrih edilmektedir. 
Gen er ala Mareşalhk asası Lehistanın milli bayrnmı o!an 1 O Son 
Teşrin tarihinde verilecek ve Mareşal Rydz - Smigly bütün milli 
kuvvetlerin iştirakile bir geçid resmine riyaset edecektir. 

Kan davaları 
Ankara, 4 ( Yeni Asır ) -

Memleketin bazı yerleride kan 
davaları yüzünden çıkan cina
yetlerin öğüne geçmek için B. 
Millet Meclisine bir kanun 
layihası verildi. 

Tokyoda zelzele 
Tokyo, 4 ( Yeni Asır ) -

Tokyoda on defa şiddetli zel
zele oldu. Coşima havalisinde 
yer sarsıntısı çok şiddetli idi. 
Maddi hasarat mühimdir. Bir 
çok 

• - - .· . ' • • - '".1 ...... 1 
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-66-
Yoksa tesadüf kabilinden 

olarak Pardayan ba:ı:ı mühim 
esrara mı vakıf? 

- Eğer :ı:atı ulyalan emir 
buyururlarsa keodisinden bu 
esran öğrenebilirim! 
-Anlıyorsunuz ya, kendisine 

pek ziyadt: garazını:ı: olan bu 
Pardayana kin ve garaz bes
lemek için bence hiçbir ıeheh 
mevcud değildir. 

- Şövalye, Luvr sarayının 
içinde zatı ulyanıza hakaret 

etti •• -
- Onun bana hakaret et-

mek aklından bile geçmediğine 
eminim. Maahaza bu delikanlı 
bir gün amcazadesi Jan Dal
breyi müdhis bir tehlükeden 
kıırtar11rak krala hinbir hiz
mette bulundu. 

Heyhat zavallı Navar kra
liçesi! •• 

Fakat yine ölümden kurtu
lamadı. Bu da mühim bir fela
" ettir •.• Kendisiyle itilaf basıl 
etmek pek kolaydı!. Bu kadın 
anud Kolney gibi değildi! 

Morever kraliçenin kanşık 
fikirlerini takih etmek için 
beyhude yere uğraştı. Zaten 
kendi intikam fikri garazkara
nesiyle pek meşgul olduğun
dan Şövalyeyi elinden kaçır
mak korkusu zihnini büsbütün 
altüst ediyordu. 

Kraliçe, tekrar içini çeke
rek tekrar söze başladı: 

- Bu iki adamı size ver• 
dim. Sözümden dönmiyorum. 
Daha iyi muvaffak olmak için 
onlan bir yere koymak lazım
dır!.. Madamki ihtiyarı tampel 
zındanında bulunuyor. Gencini 
de oraya göndermemiz icab 
ediyor. 

Bu sözleri söylemekle bir 
tevkif emrini imzaladı. 

- Ah! Madam... ister tam
pel, ister Bastil olsun bunun 
ehemmiyeti yok .•. Yalnız elim
den kaçmasınlar; hele Şövalye! 

- Bunları istintak etmeği 
deruhde edeceğinizi söylemiş
tiniz galiba? 

- Evet Madam. Bu da inti
kamımı almağa kafidir. 

Morever bu sözleri öyle 
meş'um bir ifade ile söylemişti 
ki arbk Katerinin hiç şühhesi 
kalmadı. 

Kraliçe tevkif emrini uzata
rak: 

- Öyle ise onları alınız ... 
dedi. 

Morever hemen emri alıb 
kemali ihtiramla yerlere kadar 
eğildi. Ve titrek bir sesle: 

- Zatı ulyalan hendenize mü
saade buyururlar mı? diye 
sordu. 

- Bir saniye durunuz Mo
rever. Bu iki düşmanınıza ne 
vakit işkence edeceksiniz? 

- Hemen şimdiden madam. 
Derhal Şövalyeyi Tampel zın
danına naklederek işkence 

memuruna haber göndereceğim. 
- Zannedersem hakimlerin 

bur.urunda olmazsa kimse buna 
cür'et edemez değil mi? 

- Evet; pek doğru madam. 
- Fakat elde kat'i bir emir 

olursa ... Diyen Katerin bir ka
ğıda çabucak birkaç ~elime 

yazarak Morevere uzattı. Bu, 
Ağustosun yirmi üçüncü Cu
martesi günü sabahleyin saat 
oııda iki Pardayana Tampel 
zındanında alelade ve icabında 
fevkalade işkence eclilmesini 
müheyyin emırname idi. 

- Demek ki o zamana ka
dar heklemekliğim lazım! 

- Ne zararı var azizim! Ben 
sizden ziyade sabrettim. Bugün 
de Pazardır. Arada beş gün 
var; hundan ne çıkar. 

- Pek doğru affınızı istir
ham ederim. 

Birşey daha söyliyeyim: 
işkence odasında bir siz hlr de 
cellid başı bulunacak. Başka 
kimsenin bulunmasını istemem. 
Anladınız mı? 

- Zatıiiileri emin olabilir
ler. 

- Bu iki adamın itirafatını 
bana doğru, olarak haber vere
ceksiniz! 

- Bu hususta sizi yemin ile 
temin ederim. 

- Pekala! Şimdi şunu aklı
nızda tutunur.. Bu iki adamın 
hayatını size koloninin mahud 
olan hayatına mukabil veriyo
rum binaenaleyh, amiralın vü
cudu cumartesi gününe kadar 
ortadan kalkmalıdır. 

- Madam, hemen yann sa
bah dostum Sen Jermen Lükıer
rova manastınndaki mevkiin
de bulunacaktır. 

Katerin gülümsedi. Bu anda 
bu tebessümü kim görmüş ol
saydı, oğlu dok Danjonun mai
yetindeki gençlerd~n hirisile 
müşarileybanın bir ı.evki safa
yı kararlaştırmış olduğuna hük
mederdi. 

Morever başı ateş içinde; bo
ğazı kurumuş ve kalben mes
rur olarak dışan çıktı. 

Katerin Dömediçi : 
- Artık netice yaklaşıyor .• 

Mösyö amiral siz de duanızı 

ediniz .. Bu iki serseriye gelin
ce,Damoyilin hunların ağzından 
almak istediği esran beheme
hal öğrenmeliyim ••• 

Tampel zındanının işkence 

odasında karanlık ve küçük 
bir böcre vardır. Oradan is
tediğim gibi herşeyi gorur 
ve işidirim aöı.lerini mınldandı. 

Bu anda hizmetçi kansı Flo
rantin Paola içeri girerek : 

- Madam kont dü Mariyak 
size mahsus intizar odasında 

Nansey ile telaşlı olarak konu
şuyor.. dedi. 

Kraliçenin neş'esi kaçtı. 
- Bu aziz kont ne istiyor? 
- Zannedersem, ı.atıhaşmet-

penahileri tarafından hemen 
kabul edilmesine tavassutta · 
bulunmasını mösyö Nanseyden 
rica ediyor. 

- Pekala 1 Git söyle, bura
ya gelsin. 

Katerinin tebessümü daha 
tatlı, halim, manidar bir şekil 

aldı. Kendi kendine : 
- Bir kere seni de tevkif 

ettirsem! Bu da pek kolay ve 
siidel Evet. Fakat, ya geve
zelik eder, esrarı ortaya ko
yarsa! Hayır, bayır.. Sabır •• 
Daha bir gün sabretmek lazım! 
Eğer onu şimdi öldürürsem .. 
Belki ahmak Afis birşcy yapar .. 
Adam sende! Her ikisi de av
cımın içinde .. Şimdilik işi boz
mıyalıml Diye söylenerek oda
ya giren konta hitaben bonjur 
azizim kont.. Ben ·mıe görüş
mek arzu ettiklerini söylediler. 
Görüyorsunuz ya, sizi hemen 
kabul etmek için umuru hükü
meti tehir ediyorum .. Dedi. 

Kraliç.e önünde bulunan 
mektuhları hirtarafa attı. 

Sararan, hali heyecanda bu
lunan Kont valdesinin ettiği 

işaret üzerine yaklaştı: 
- Söyleyiniz bakalım, arzu

nuz, dileğiniı. nedir? Acaba 
yarın akşamki cemiyet için 
herşey hazır mı? Yavrum, biç 
birşeyden korkmayınız. Saade
tinize en ziyacle üzenen benim. 

Mariyak dizlerini büktü, Tit
rek bir sesle : 

Zatıalileri bendenize o 
derece iltifat ediyorsunuz ki ... 
inkar edersem küfranı nimet 
etmiş olurum ..• Hayır, madam •• 
Bu sefer kendim için istirham
da hulunmıyacağım... Sizden 
bir af talebi için geldim. 

-Son•• Var-

TENf "A::SIR -----

Fransada kabine buhra ına doğru 

Kabine devrilirse yeni bir koalisyon 
kabinesi teşkiline çalışılacaktır 

lstanbul, 4 (Yeni Asır muha
birinden) - Paristen bildiri
liyor: Eski başvekillerden Flan
den siyasi bir nutkunda Blum 
kabinesinin günleri sayılı oldu
ğunu söylemiştir. Mumaileyhe 
göre, Halk cebhesinde bir ge
dik başgöstermesi gayrikabili 
içtinab bir hale gelmiştir. Bu
günkü, kahine Komünistl~r ve• 
ya Radikal SosyaliJtlerden 
itimadını kaybettiği takdirde 
düşecek veya yerini Antant 
Demokratik ve Solcenah Re
pühlikleri arasında hasıl ola
cak bir anlaşma üzerine yeni 
bir koalisyona terkedecektir. 

Paris, 4 Ö.R) - Mebusan 
meclisi ordu komisyonunda bu
gün harbiye nazırı Daladier 
tarafından verilecek izahata 
büyük bir ehemmiyet veriliyor. 
Zir Fransanın teslibat siyaseti 
ve hududlar müdafaasının bil
hassa şimal vilayetlerinde (Bel
çika hududunda) ikmali bahis 
mevzuu olacaktır. 

Londra, 4 (Ö.R) - Kralın 
nutkunda, umumi sulh ve 
sükünu hozan şahıslara ve 
teşekküllere karşı tedbir 
alınması lüzumunun kaydedil
mesi dikkate çarpmıştır. Bu 
fıkra bilhassa faşist faaliyet
lerini istihdaf etmektedir. 

Kralın nutkuna verilecek 
cevabın münakaşası Avam ve 
Lordlar kamarasında dün ak
şam açılmıştır. Avam kamarası 
saat 19 da bugün tekrar top
lanmalı. üzere mesaisini tatil 
eylemiştir. 

Lordlar kamarasında aynı 

münasebetle yapılan müzakere 
esnasında "mübrühas,, lordu 

Radikaller son sözünü söylemedi 

Pariste Radikal Sosyalıstlerin hazvladı~lan bir nıimayişfe 
mühim bir nutuk söylemiştir. ı diğerlerinden daha mühim ol-
Lord Halifaks'ın bu nutku, duğunu aramak bir şeye ya-
Mussolininin son nutkuna ilk ramaz. " 

Lyon, 4 (Ô.R) - Briand ve 
bir cevab telakki edilen şu Streseman ile birlikte eski Lo-
fıkrayı ihtiva etmektedir: 

"Bizim hesabımıza bir lngiliz 
ltalyan ihtilafının asla mevcud 
olduğunu söylemek ne zaid, ne 
de yersiz olmasa gerektir. 
Arada çıkan bütün güçiükler 
memleketimizin, kendi mümes
silleri tarafından kabul ve imza 
edilmiş beynelmilel taahhüdler
den ileri gelen vecibeleri ye· 
rine getirmek üzere sarfettiği 
merdçe gayretlerden ileri gel
miştir. 

" Biz kendi hissemize iki 
memleket arasında evvelce bir 
an'ane halinde olan tam dost-
luk münasebetlerine avdete 
daima hazırız Hiç vakıt ge
cikmeksizin tam bir anlaşmaya 
varmanın neden mümkün ola
mıyacağını ben göremiyorum. 
Bazı mebafil arasında bir sui
tefehhüm vardır. Gerek lngil
terenin, gerekse ltalyanın Ak
denizde menfaatleri mevcuddur. 
Bu menfaatlerden hangilerinin 

karno paktını imza etmiş olan 
eski lngiliz hariciye nazırı Sir 
Austen Chamberlain Paristen 
saat 17,30 da buraya gelmit 
ve Lyon belediye reisi 
Herr ot tarafından karşılan-
mışbr. 

Lyon üniversitesinde "Hono
ris - causa,, fahri profe
sörlüğüne seçilmiş olau Sir 
Austen buna aid diplomayı 
üniversitede merasimle almıştır. 
Bundan sonra Chamherlain be-
lediye konağında Herriot tara
fından kabul edilmiş ve şere
fine verilen çay ı.iyafetinde 
haur bulunmuştur. ihtiyar logi
liz devlet adamı kendisine ya• 
pılan kabulden son derece 
memnun olduğunu bildirmiştir. ... _ ........ 

Avusturya ve ltalya 
Viyana, 4 ( Ô.R) - Avus

turya bükümeti, ltalyanın Ha
beş imparatorluğunu re~men 
tanımıştır. Romadaki Avustur
ya sefiri, ltalya Kralı ve Habeş 
imparatoru namına olarak iti
madnamesini yenilemiştir. 

Şuşning Berline gidecek 
Avusturya kabinesi istifa etti. Yeni 
kabineyi yine Şuşnin2 üzerine aldı 

Temmuzda yapılan Alman - Avusturya anlaşması 
Avusturyayı içeride sükune kavuşturmuş ••. 

Viyana, 4 (A.A) - Matbuat sında esaslı meseleler üzerinde 
mümessillerinin bir toplantısın- bu devletlerin fikir birliğini 
da söz söyliyen dış işleri h:ı- göstermeği istihdaf edecektir. 
kanı Şmit ikinci Teşrinin son- Macaristan meselesi esas 
larma doğru Fon Nöratın bir 
da•etine icabet ederek Berline 
gideceğini bildirmiş ve ezcümle 
demiştir ki: 

- 11 Temmuz anlaşınalan 
bütün ümidleri tahakkuk ettir
miş ve umumi bir rahatlık ve 
memnuniyet kendisini göster
miştir. 

Mussolininin Milıino nutkunda 
Avusturyanın istiklali kat'i su
rette tebarüz ettirilmiştir.ltalya 
tarafından ekonomik mesele
lerde gösterilen anlaşma zih
niyeti Avusturya lehinde kayde
dilecek bir keyfiyettir. 

Umumi siyasi vaziyette esas 
olarak bir taraftan milletler 
cemiyetinin geçirmekte olduğu 
kriı. ve diğer taraftan kollektif 
emniyet fıkrinin gittikçe daha 
fazla olarak zayıflamakta ol
duğu göze çarpmaktadır. Ma
mafih Avusturya esaslı surette 
yenileştirilmesi ıartiyle Milletler 
cemiyetine taraftardır. 

Kont Cianonun Berlin se
yahati büyük bir terakki ola• 
rak telakki edilmelidir. Roma 
protokollarını imza etmiş olan 
devletler arasında yakında 
yapılacak olan konuşmalar 
berşeyden evvel dünya kartı· 

Avusturya Başı-ekili Ş'Jşnir 
itibarile Budapeşte'yi alakadar 
eder. Fakat tahiatile Avusur
ya da dost ve komşu devlet
lerin anularına karşı büyük 
bir sempati hissedilmektedir. 
Bu meselenin umumi bir bal 
suretine rahtı muhakkak ki 
arzu edilir bir keyfiyettir. Ma
amafi bu mesele ancak bütün 
alakdar milletlerin teşrikimesa
isi ile halledilebilecektir. 

Viyana, 4 (A.A) - Hükü-
met gece 
saat birde 
miştir : 

yarısından sonra 
şu tebliği neşret-

Başbakan Şuşnig Salı günü 
hükümet ve müsteşarların isti
fasını federal baıbakana tevdi 

etmiştir. Bu istifayı kabul eden 
başbakan Şuşning'i yeniden 
başbakan tayin etmiştir. 

Şuşning'in teklifi üzerine 
cehhe milisleri genel kuman
danı Mareşal Lutvig Hulgerthi 
başbakan muavini tayin edil
miştir. Yeni kahine şu şekilde 
tertib edilmiştir: 

Adliyı: bakanı: Adolphe Pils, 
maarif Bertuer, sosyal yardım 
Jozefhe Resch, finans Rudolp
he Nenmeyer, ziraat Peter 
Mandorfer, ticaret ve münaka
lat Tanch"r, dışişleri Guido 
Şimit, milli müdafaa general 
Vilhelm, iç işleri Horstenau, 
emniyeti umumiye Sturner. 

Pertner, Mandorfer ve Hors
tenau bundan evvelki kabinede 
yer almış bu'unmakta idiler. 
Yeni hakanlardan Sturner 
Heimveher Hulgeth birliği 

mensublarındandır. 

Roma, 4 (Ö.R) - Avusturya 
kabinesinde bazı değişiklikler 
olmuşsa da salahiyettar A vus
turya mehafilinde bildirildiğine 

göre bunlar dahili veya harici 
siyaseti değiştirmek mahiye
tinde değildir. Sadece bazı 
mühim şahsiyetler:n hükümet 
mesuliyetine iştiraki makıa
diyle yapılmıştır. Avusturyanın 
harici siyaseti Roma anlaşma
ları kadrosu içinde inkipfa 
devam ediyor, 

-----

1 
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Rtizvelt 
Neler yapacak? 
Vaşington 4 ( A.A ) - Si

yasal mahfiller Ruzveltin seçiaı 
mu•affakıyetioden sonra siya· 
sasına artık gelecek seçim mü· 
cadelesini gözönüne almaksızın 
devam edeceğini bildiriyorlar. 
Çünkü mevcud an'aneye göre 
reisicumhurun üçüncü defa se
çilmesi varid değildir. 

Ruzvelt sosyal reform prog· 
ramını ve endüstri ve tarım 
kontrol tedbirlerini enerjik bir 
surette tathika devam edecek· 
tir. Ruzvelt ayni zamanda bey· 
nelınilel tecimin ihyası, gümrilk 
engellerinin azaltılması ve pa· 
raların istikrarı sahasında daha 
fail bir hattı hareket takib 
edecektir. 

Keza beynelmilel bir silah·· 
ııı.lanma anlaşmasını tahakkuk 
ettirmek için de çalışacak ve 
fakat bu hususta Avrupadaki 
vaziyet aydınlanıncaya kadar 
davranacaktır. 

Ruı.veltin kazanmış olduğu 
muvaffakıyetin ezıcı olduğu 
anlaşıldıkça Nevyorktaki nü· 
mayişlerin coşkunluğu artmıştır. 
Nevyorkda hiçbir hadise olına· 
mıştır. Eyaletlerde ve bilhassa 
lronto Ohio da bazı hadiseler 
olmuş ve bir münakaşa esna· 
sın da bir kişi ölmüştür. 

Faltviok Ketuoky'de de bir 
müntehip bir polis memurunu 
öldürmüştür. 

Nevyorkun bütün mahalle
lerinde halk Ruzveltin muzaf
feriyetini gece geç vakta ka· 
dar tesid etmiştir. Gazele 
binalarının önünde bir mil· 
yondan fazla halk toplan· 
mıştır. 

Ruzvelte binlerce tebrik 
telgrafı gönderilmiştir. Bunların 
arasında Landonun telgrafı da 
vardır. 

Londra, 4 (A.A) - lngiltere 
Ruzveltin muzafferiyetini sevinç 
ile karşılamıştır. Büyük şehir· 
lerde levhalar ve afişlerle her 
namzedin kazanmış olduğu rey· 
Jer halka bildirilmiştir. 

Nevyork, 4 (A.A)- Cumbu· 
riyetçi namzed Landon cumhur 
başkanı Ruzvelte aşağıdaki 
telgrafı çekmiştir. 

Ulus reyini verdi. Şimdi 
her Amerikalı bu karara uya· 
rak memleketin selameti içİO 
elele vermektedir. Bu demok· 
rasi prensibinin en samimi teb· 
riklerini kabul buyurunuz. 

Cumhuriyetçi Herald TribüO 
gazetesi Ruzveltin muvaffakı
yetini büyük bir şahsi zafer ,e 
itimad reyi olarak telakki et· 
mektedir. 

Nevyork, 4 (A.A) - AiJeSi 
ve samimi dostları ile birlikte 
sayfiyesinde seçim neticesini 
bekliyen Ruzvelt Amerika ta· 
ribinde en büyük st:çim muvaf· 
fakıyeti olan hu neticedell 
memnun olduğunu söylemiştir· 

Bombalar 
Çocukların kanına glrıyoı 

Madrid, 3 (A.A) - Nasyo· 
nalist tayyareler Madridin dış 
mahallelerini ve Vallencas kiiP' 
rüsünü üç kere hombardıaı•0 
etmişlerdir.Bir mağazanın öniiO' 
de duran bir grubtan üç ço: 
cuk ölmüş ve diğer bir ll1a 
halde onheş kişi yaralanuııştır· 

Madrid, 3 (A.A) - Resın_e~ 
bildirildiğine göre Milisler Pı~ 
royu tahliye etmişlerdir. v~~ 
öğleden sonra Nasyonalist ıaYk 
yareler şehir üzerinde uçar:1• beyannameler atmışlar ve lfl 

ralyö:z ateşi açmışlardır. Birk•ç 
yaralı vardır. 

Trakya için merkeb 
aygırları alını1or 

Edirne, 4 (A.A) - TrakY~ 
için Kıhnstan takas ile çıkarı 

k•' lacak merkeb aygırları aıu • 
velesi umumi müfettişlikçe Y'k 
pılmıştır. Yakında tesl.iın al~;. 
üzere bir heyet Mersıne gı 
cektir. 

• 
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1 Madrid civarında kanlı muharebeler 

Mussolininin, tehlükeli tivizleri .. 

'Asiler Madridliler, kapı
ları açınız, diyorlar 

Asilerden hükün1etçileı·e teslinı olanlar var 
Pariı, 4 ( Ô.R ) - ispanya 

haberleri: Saat yarımda neşre
dilen Madrid resmi tebliğine 
göre, Madridin cenubunda 
kanh mücadele devam etmek-

Jarına hücum için evveldenberi 
niçin kullanılmadığı sorulmağa 
değer tabye takib etmiştir. Ya
ni şimdi hem cebheden, hem 
de ceoahdan asi hatlarına hü
cum edilmekte ve gerilerine 
sarkıl maktadır. 

Milino nutkunda Mussolini Fransaya azametli,_ 
lngiltereye ise imiran_e bir lisan kullanmıştır tedir. Hükümetçiler kaybettik

leri mevkileri geri alamamış· 
Jardır. J>aris 4 ( Ö.R ) - Korovy 

radyosunun bildirdiğine göre 
asi tayyare filoları Madrid üze
rinde uçmakta, fakat bomba 
almamaktadırlar. Sadece be
yannameler c.hyorlar. Bu be
yannamelerde millici kuvvetle
rin muzaffer yürüyüşe devam 
ettikleri ve çok yakında Mad
rid şehrinin kapılarına daya~a
cakları kaydedilerek şunlar ili
ve ediliyor: "Madritliler kapıları 
açını?, yoksa ilk emir üzerine 
hemen şehre hücum başlıya
caktır.Eskuryalde milisler bili 
mukavemet etmektedirler. Mad
ridden Avilaya hareket eden 
zırhlı bir tren, tunelin mahre· 
cini tutmakta olan milliciler 
tarafından içeride kapatılmıştır. 
Trendeki şahısların akıbeti ne 
olduğu belli değildir. 

ve Sekizinci Edvard'ın nutukları, diktatörlüğün ve Mussolininin 
demokrasinin 

Millicilerin bildirdiklerine 
göre, Varella ordusu şimdi 

paytabhn etrafında Madrid
den 8-20 kilometre mesafede 
hemen kapalı bir çember tesis 
etmislerdir. 

Mussolini 
Paris 4 ( Ö.R) - Duçenin 

nutku hakkında gazetelerin tef
sirleri alaka ile devam ediyor. 
1

' Echo du Verd" açık ifade
sinden dolayı Mussoliniye min
netdar olmak Jizımgeldiğini, 
artık ltalyanın hisleri hakkında 
kimsenin aldanamıyacağmı ya
zarak diyor ki : 

- Bu nutukta kurucu hiçbir 
esas yoktur. Yalnız çok gurur 
vardır. Bütün milletler Alman -
ltalyan anlaşması etrafında iş 
birliğine davet ediliyor. Musso
lini unutuyor ki bu iki milletin 
gelip geçici anlaşması haricin
de kendi temayüllerine ve men
faatlerine göre başkanlık isti
Yen diğer milletler vardır. Dü
çe Fransaya azametle, lngilte
reye karşı da amirane lisan 
kuUanmıştır. 

TRIY ANON YIRTILIRSA 
''Progres de Lyon,, en çok 

tefsir uyandıran noktanın 
"adalete aykırı bir muameleye 
maruz kaldığı,, iddia edilen 
Macaristan hakkındaki fıkra 

Yazan : Tok Dil -. 

- Bu da arkadaıı Haydar-
0iludurt 

d" "":- Y •il Çok ili! Hoş gel-
11111 Yiğitler! 

- Hoı bulduk! 

1 - Miisaade buyurursanız ıiz
erle ayrıca g6rüımek istiyo-

~· ağalarla meramımızı halle· 
! ıın, badehu sizinle hayli 

lurUıece-· gız. 

1 Dd?ndü, hadımağuana ses
en ı: 

1-fa - Git! Yol wöster ef eleref 
4- ~e~ dairemde, benim odam

ııtırahatlerini temin et! 

lisanları olarak telakki ediliyor 
olduğunu yazıyor. ltalyamn bu 
devlete vadettiği büyük dost
luk delili ne olabilir? Olsa olsa 
Macaristanın yeniden silahlan
masını terviçtir. Fakat Trianon 
muahedesinin böylece yırhlması 
küçük antanta hareketsiz bırak
mıyacaktır. 

FRANSANIN DOSTLARI 
"Paris-Soir" gazetesinde ha

riciye komisyonu reisi Mistler 
şöyle diyor: Duçe Führerle aynı 
fikirde olduğunu gösterdi.Bu son 
nutuk Lokamo müzakereleri 
ihtimalini kolaylaştırmaz. Fakat 
Fransaya dost o!an milletler 
şuna emin olabilirler ki istik
lalleri için hiçbir korkulacak 
şeyleri yoktur. 

" Pelit Contois " Mussolini
nin nutku ile logiliz kralınm 
nutku arasındaki tezadı kay
dediyor : " Demokrasinin lisana 
diktatörlük lisanı kadar sert ol
muş, fakat yeni bir Lokamo 
paktı için gayretlerin devam 
edeceğini bildirmiştir. Kral Ed
vardın nutku, hafif perdeden de 
olsa, Roma için bir derstir. 
HITLER MUVAFFAK OLDU 

.. France de Bordeau" alb 
senedenberi Hitlerin her teşeb
bllste muvaffak olduğunu kay-
dediyor. Ordusunu yeniden 
yaptı. Donanmasını yapb. 
Ren mıntakasına yerleşti. iti
raz görmedi. Sonra toprak 
müddeiyatını gütmeye başladı, 
Sar'ı aldı. Şimdi Dantzig'i ta
mamiyle Almanyaya bağlamak 
üzeredir. Sonra? Sonra yeni 
topraklar arıyacaktır. Bu sıra
da bertarafta kendisine men .. 
faatler anyor. Lehistanı Bol
şevik teblükesiyle tutuyor.Ma
caristan ve Bulgaristan tabii 
onunla beraberdir. Küçük an
tanh ziyaretlee, nezaketlerle 
kazamak iıtiyor. ltalya da tam 
bir zafer kazandı. ispanya da 
Frankoyu tutuyor. Belçikada 
biJe Reksistleri ve millicileri 
nüfuzu altına almış, ve onların 
istediklerini krabn ağzile ilan 
ettirebilmiştir. Fransa harb ha
linde yalnız ispanya ve ltalya 
hudutlarında değil, ayni za
manda Belçika hududunda da 
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tehlükeye maruz ve yalnız ola
cakhr. Daire üzerimizde gittik
ce daha ziyade sıklaşıyor. 

DUÇENIN IHT ARLARI 

Roma, 4 (Ô.R) - Sağ ce
nah Fransız gazeteleri Duçenin 
ihtarlarmı anlamak lazımgel
diğini, bunların biraz sert, fa
kat doğru olduğunu kaydedi
yorlar. General Castelnau 
"Echo de Paris,, de Mussolini
nin son nutki!e hadiseleri tav· 
zih ettiğini kaydediyor. Bu 
generale göre Milletler cemi
yeti aciz bir kurumdur ve aciz 
içinde yuvarlanan her kurum 
hava~ zehirlemek ve barba 
yol açmak teblükesini gösterir. 

Kralcı 11 Action Francaise,, de 
Leon Daudet Duçenin istik
bali vuzuh ile gören nadir dev
let adamlarından biri olduğunu 
kaydediyor. Bu muharrir, ltal
yanın bütün realist siyasasının 

bu istikbale dayandığmı ilave 
etmektedir. 

Soncenah gazeteleri ise, 
Milino nutkunu tefsir ederken, 
bunun Avrupanın yeni kuruluş 
eserini kolaylaşbracak mahi
yette olmadığını müşahede 

ediyorlar. Halbuki 1talyan ga
zeteleri nutkun bu mahiyette 
olacağını iddia etmişlerdi. Ko
münist " Humatine " Duçenin 
sözlerini teessüfJe karş•lıyarak 
takbih ediyor. Bu gazete di· 
yor ki: " Milano'da söylenen 
sözler, bölüm kabul etmez bir 
sulh lehinde demokrasiler tara
fmdan sarfedilcn gayrete işti
rake ltalyanın mütemayil ol
madığını göstermektedir. 

Sosyalist "Populaire,, de Mi
lino nutkundan sonra vaziyeti 
ıon derece gerginleşmiş bulu
yor. lspanyol asileri tarafından 
Sovyet vapurlannda araştırma
lar yapılması ve Madridin 
sukutunu yaklaşhran ahval de 
bu gerginliğe amil olmuştur. 

Mutedil merkez ı>artilerinin 
düşüncelerine göre yürüyen 
" Ordr"! " gazetesinde Emile 
Bure Duçenin sözlerini takbih 
etmekte ve o da beynelmilel 
vaziyeti son derece vahim ör· 

Katırcıoğlu, bir V alde sul
tana, bir de miiftilye baktı, 

Haydaroğlu Katırcıyı dürttO, 
yavaıça: 

f rüımesi valde sultana merak 
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olmuıtu. 

- Sakın.. Dedi. 

- Ne var ? dedi şübbe mi 
geldi, gönlünüze ? 

mektedir. 
iT AL YADA ŞENLiKLER 

Roma 4 (Ö.R)- Bütün Ital
ya büyük harpte Avusturyaya 
karşı kazanılan nihai zaferin 
yıldönümünü bugün büyük bir 
şevkle kutlamıştır. Otuz bin 
eski muharip ve harp malôlu 
V cnedik meydanına giderek 

sarayın b3lkonuna çıkan Duçe· 
yi alkışlamışlardır. Muhtelif 
"müttefik,, devletler eski mu
hariplerinin deleg~leri de bu 
törende hazır bulunmuşlardır. 

Sabahleyin Duçe meçhul as
ker abidesi önüne giderek 
eğilmiştir. Yanında yüksek si
yasi ve asker.i şahsiyetler ve 

bu meyanda mareşal Badoglio 
vardı. Akşam Compodoglio as· 
keri karargabanda merasim 

yapılmış ve mareşal Badoglio 
ve de Bono Romanın fahri 
mevki kumandanı tayin edil
mişlerdir. 

ROMANY ADAKİ AKiSLER 

Bükreş, 3 (A.A) - inde -
Pendance Romanie gazetesi 
Mussolininin nutkundan bahse
derek diyor ki: 

Milli ideallerini tahakkuk 
ettirmiş ofan milletlerin kat'i 
azimleri kendi hudutlarının ta-

mamiyetini ihlil edecek her· 
türlü teşebbüse karşı duracak
lardır. 

Bükreş, 4 (A.A)- Kral Ka
rol refakatinde veliahd ve dış 
iş:eri bakam Antonesko olduğu 
halde dün hususi trenle Çekos
lovakyadan gelmiştir. 

Paris 4 ( A.A ) - Dış işle
ri bakana Delbos bugün Yu
goslavya elçisi ile görütmüıtür. 

Sanıldığma göre görüıme es
nasında Mussolininin Milinoda
ki nutku mevzuu bahsedilmiştir. 

Belgrad 4 ( Yeni Asır ) -
Vreme gazetesi Musso!ininin 
nutkunu mevzuu bahsederek 
diyor ki : 

" Ital1an Başvekilinin Yu· 
goslavya hakkandaki dostane 
sözlerinden memnun olmak Ja
zımdır. Fakat bu sözler fifiyat
la teyid edilmelidir ... 

için sizinle görüşmek Jizım. 
- Ne gibi? 
- Ne gibi olduğunu sonra 

izah ederim. Zira ınaslahat bir 
az teenni istiyor. istedikleriniz 
ve dilekleriniz yerine gdecek
tir. 

- Peki amma, biz fazla ka· 
lamayız ki! 

Madrid 4 ( Ö.R ) - Resmi 
tebliğ : şimal ve şimali garbi 
cebbesinde düşman tahşidatı 

topçu tarafından bombardıman 
edilmiştir. Merkez cebhesinde 
sükünet. Tayyareler fesadçıla
rm tahşidatını bombardıman 
etmişlerdir. Aragon cebhesinde 
Zorargo dağında bir baskınla 
cumhuriyetçiler düşmandan 
mühim malzeme, erzak, mühim· 
mat zabtetmttlerdir. Asiler 15 
ölü bırakmışlardır. Cenubta 
hükümetçiler asilerin bir istik
şafını püskürtmüşler, 7 esir ve 
mühim harb malzemesi almış
lardır. Merkezde Guadarama 
mıntakasmda asilerden altı 
küçük zabit hükümet hatlarına 
teslim olmuşlardır. 3 asi ko'u 
Madridin cenubu garbisinde 
Cumhuriyet kuvvetlerine hücum 
etmişlerdir. Hükümet kuvvetleri 
ağır zayiata uğramadan mev
kilerini hafifçe tashih etmişler-
dir. Sesena mıntakasında hü
kümet kuvvetleri bir ihata ha
reketine giriıerek düşmana 
ağır zayiat verdirmişJerdir. 

Madrid, 4 (Ô.R) - Cumhu
riyetçiler dün askeri tahşidata 
devam etmişlerdir. Milislerin 
ıevk ve azmi azalmış olmaktan 
uzakbr:. 

Paris, 4 (Ö.R) - Madrid'in 
cenubunda vaziyeti anlamak 
üzere cumhuriyetçilerin mevki
lerini ziyaret eden Havas A-
jansı muhabirinin bildirdiğine 
göre asilerin büyük bir faali-
yet göstererek dün akşam Epa
feye doğru mühim bir ileri ha· 
reketi temin etmişlerdir.Bundan 
gayretleri Madrid için bayati 
bir nokta olan bu mevkie kar
şıdır. Zira burası Endülüse 
ve Şarka giden bütün yollara 
ve demiryollarına hakimdir. 
Saat 2,15 de Cumhuriyetçiler 
merkezde mukabil bir taarruza 
geçmişlerdir. Bu taarruz Pinto 
mevkiine dayanmaktadır. MilJi
ciJer bu mevkilerde mühim kuv
vetler tahşid etmişlerdir. Piyade 
-;üvari, topçu ve tanklar hare· 
kata iştirak etmektedirler. Bir 
piyade bölüğü mitralyöz ve 
siper toplarının ~imayesinde 
harekete s;?"eçer~k düşman hat-

Valde sultan bütün bu teh
didleri gülerek dinledi ve en 
sonunda Katırcının arkasını 
okıayarak: 

- Rahat ol yiğitim, elbet 
seninle görüşeceğim, senin 
benden değil, cihandan pervan 
olmadığını biliyorum. Hadi ağa 
götür efeleri odama .. ! 

Valde Sultan: 
- Ala! FazJa kalmayın, ben 

biraz ıonra sizinle buluıurum, 
dedi. 

Kahrcıoğfu valde Sultana 
ilerledi, şehadet parmağım kal
dırıb: 

Katırcıoğlu ile Haydaroğlu 
önlerindeki hadım ağasının 
arkasına uyub urayın l<orido
rundan kayboluncaya kadar 
Kaıem sultan onların arkala· 
randan sessizce baktı. Sonra 
döndü: 

- Ajalar! Hocalar! Dedi. 

Paris, 4 ( Ö.R ) - ispanya· 
da asilerin Madride karş1 de· 
vam eden ileri hareketlerinde 
kat'i darbeyi General Franko· 
nun hangi noktada indirmeL 
istiyeceği henüz belli değildir, 
Fak at Burgos'ta şimdiden kat· 
iyetle ifade edildiğine göre
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hükümetçilerin Madrid etrafın· 
daki müdafaası kırılacaktır. 
Kabellero kabinesi tarafından 
Madrid müdafiJiğine tayin ecli· 
len General Pozas payitalat 
etrafında kurulmakta olan 
çemberi kırmak için artık pek 
az ümid besliycbilir. Hükümet 
ile birlikte Madrid'i bırakması 
ihtimal haricinde değildir. 

Diğer cebhelerde asiler ciddi 
bir teşebbüse girişmeksizin 
mevkilerini muhafaza etmekte· 
dirJer. Zira dikkatlerini ve kuv
vetlerinin en büyük kısmını 
Madride tevcih etmişlerdir. 
Madrid jşgal edilince Hueska, 
T erueJ, Grena da, Kordu gibi 
mevkilerin kat'i olarak kurta
rılması, Oviedonun jşgali, Bil-
bao ve Santandere, Biskoya 
ve Malagaya karşı hücumun 
başlaması kolay olacaktır. 

O vakit birkaç hafta içinde 
garbi ispanyanın işgali tamam
lanacak ve general Frankonun 
bildirdiği gibi, Katalonyaya 
ve şark vilayetlerine karşı se· 
fer başlıyacaktır. ispanya da-
hili harbı o zaman ikinci, en 
büyük ve en güç, fakat aynı 
zamanda en kat'i safhasına 

irecektir. 

dadan vazgeçin .. Oğlumu taht
tan ayırmaym .. Herbiriniz oğ

lumun lütufları ile perverde 
ola geldiniz, vazgeçin .. 

Ağaların içinden Muslihiddin 
ağa; açtı ağzını, yumd~ gözünü: 

- Bana bak dedi, şu ak sa
kalımla seksen yaşındayım,dev
fetten ne mansab isterim, ne 

mesned... Bunlara ihtiyacım 
yok. Lakin beni, millet uğrun
da çalışmak hamiyeti harekete 
getirdi, anlatabiliyor muyum, 
oğlun, senin evladm ise bizim 

düşmanımızdır. Başımızda sultan 
dediğimiz, padişah saydığımız 

Kabrcı, Hay~aroğluna dö
nüp: 

- Sakan kancıklık olmaıın? 
Diyeceksin ama, senin silah
ların yananda tamam mı? 

- Tamam! 
- Öyle ise korkma! Kızan-

lar sarayan dııında iıaret bek
liyorlar. 
Haydaroilule Katarcının bu gö-

Katarcı, valde Sultanın yü
züne bakıb gnlerek : 

- Bizde can kayguıu var 
mı sanıyorsunuz? Asla şübbe
miz yok f Arkadaşça görüşü· I 
yoruz, fakat şu cemaatin ara- 1 
sından bizi niçin ayırıyorsun ) 

~n? 1 - Sizi bu <"emaatten ayır-
mıyorum, bu hareketin kahra -
manı sizsiniz. iıte bCSyle olduiu 

- Bak llanif dedi, -sen ka· 
dın olduğun ve işin içinde bu
lunduğun için sözünü tutuyo .. 
rum, yoksa eğer bir ufak dö
neklik yapar, bu adam suratlı 
korkakları kandırıb da bir hal 
edecek olursan, hani Allah 
var ya, sarayın içinde değil, 
yedi kat yerin dibinde olsam, 
ne yapar yapar canına ferman 
okurum, ne kadın tanırım, ne 
madın! anladın mı? 

Gerçi aramııda bir söz geç
miş ve bu ıöı üzerine ben bu-
raya gelmiş isem de benim 
sıfatım nihayet ...analıktır. Taht
tan indirmeğe kıyam ettiğiniz 
oğlumdur, ben analık vazifesini 
yapmak mecburiyetindeyim,ya
ni müdafaa edeceğim, esasen 
Katırcıoğlu ile yanındaki genç 
efeyi yan1mızdan savdığım bu 
makıadJadır. Gelin aiz bu sev· 

bir adam devlet umuriylc meı
gul olmalı, devletin içini, dışını 
bilmeli, içinin derdi, dııının 
telaşiyle uğraşmalı idi. Oğlun
da bunlar ne gezer.Cehennemlil 
vezirine kızını verdi, indli sa
kalını kaptırdı, sarayın içinde 
<İevlet umuru düşünülecek yer
de; kadınlarJa alüde olmağa, 
kucak kucağa boğuşmağa, 

- So111ı ''nr -
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Akhisarda dedikodulu işler 

iyasayı açalım mı 
gürültüleri içinde 

Eksperler, kumpanya direktörleri 
hala kararlarını vermemişler mi? 
Akhisar - Odemi' - Bulgurca tUtUnleri busene 

kalite itibariyle lskeçe tütünlerine faiktir 
Bnşlıca tütün firmaları ara

sında ad vermemek moda oldu. 
Her yıl hu mevsimde onbin· 
lerce köylü ailesini alakalandı
ran tütün mevzuu üzerinde 
açıkça konuşmak istiyenler 
hemen yok gibi ... 

Dün telefonda malumatına 
müracaat ettiğimiz bir zat bize: 

- Ben bu hususta beyanatta 
bulunmıya mezun değilim. 

Dedi. Kendisine cevab ver
dik; 

- Siz, temsil ettiğiniz mü· 
essesenın direktörü değil mi· 
siniz? 

- Evet, amma.. BöyJe gü
rültülü bir işde adımın gazete 
sütunlarına geçmesini istemem. 
Gücenen, memnun olmıyanlar 
bulunur. Derdsiz başımı neden 
derde sokayım. 

- Şu halde adınızı yazma
yız. Siz bize malümatınızı ve· 
rin " istihbaratımıza atfen ,, 
kaydile yazarız. 

- Ne istiyorsunuz? 
- Dün gece Akhisar' da 

epeyce dedi kodulu işler olmuş. 
- Evet, haber aldık. Ak

şam üzeri yerli ve yabancı, bü
tün kumpanyaların mübayaa 
memurJan Akhisarda toplan· 
mışlar. Denk haline gelen tü
tünleri uzun uzun gözden ge· 
çirmişler, muayene etmişler, 
s1kletlerini tekrar tekrar ölç-
müşler. Herşey bittikten sonra 
piyasayı açalım mı, meselesi 
münakaşa edilmiş. 

Biri demiş ki : 
- Tütünlerin kaffesi denk 

haline gelmedi. Hükümetin bu 
hususda bir talimatnamesi var. 
Biz kanunsuz iş göremeyiz. 
Hepsi denk haline gelsin· de 
o zaman bir şeyler düşünürüz. 

Bu sözler iyi karşılanmamış 
olacak ki itiraz edenler bulun
muş. Denk nisbeti münakaşa 
edilmiş. Sonra iş fiat meselesi· 
ne intikal etmiş .. 

Amerikalı kumpanyaların mü
bayaa memurları, müstahsile : 

- Fiat isteyin demişler. 

Köylü fiatleri ortaya atmış .. 
Yirmi kadar eksper birbirleri
nin yüzlerine bakmışlar. Hep· 
si de birbirlerine : Sen söyle, 
ben söyliyemem, söz size dü
şer, diyerek ilk fiati verme
mişler. 

Vakıt epeyce geçmişti.. Pi-

Denk halinde tütün/erımızm sevki 

yasanın ertesi gün ( Yani bu
gün) açılması kararlaştırılmış .. 
Erkenden eksperler, mübayaa 
memurları, hatta direktörler 
otellere çekilmişler.. Hepsi de 
erkenden yatıp uyumuş .• 

Gece yarısından iki saat 
sonra Akhisar belediye mey
danı mahşerden bir gunu 
andırıyormuş.. Birbirlerini otel
deki odalarında ve uykuda sa
nanlar belediye meyda11ında, 
tütün müstahsifiyle başbaşa 
görünce hepsi de hayrette 
kalmışlar. Meğer herkes birbi
rini atlattıklarına zahip olmuş. 
Olmuş ama hiçbirisi ~eceleyin 
gözlerine yarım dirhem uyku 
verememış. 

Köylü tekrar malını göster
miş .. Eksperler tekrar muayene 
etmişler.. Bütün bu gece çalış· 
maları fayda vermemiş.. Ve 
piyasa açılmamış .. 

- Rekolteden ma!ümatımz 

var mı? 
- Rekolteyi kimse iyi tayin 

edemedi. 
- Sizin tahmininiz ne ka-

dar? 
- Otuz milyon 
- iki gün evvel bana yirmi 

iki milyon demiştiniz. 

- Vallahi ışın doğrusunu 

bilen yok .. Amerikan kumpan
yaları 25 milyon tahmin ediyor
lar. 

- Fiatler hakkında ne dü
şünüyorsunuz ? 

- Fiatler düşmez.. En iyi 
tütünlerin yüzondan aşai'?ı dü· 

CZ7J.Z717..z.7JJ17..../..zzzzzz7...z7-72Z7..7...7..7.717J,,Z7.7.ZZ~rz7_7.Z.7.Y..Z7J.7..Z/.Z..7.J.' 

GİZLİ NİŞANLI ~ 
YAZAN : ADNAN BiLGET 

'7.77.~YJJ(YJ'ZZJr,. ':ZT..L7~.z7..7.ZZ77..7..7..7:/.Z7..zz7..7/L7J .. 7./ZT..LZ:J 

- 28 -
Güzel Bulgar kızı sanki yanında imiş gibi 'onunla 

uykusunda konuşuyor ve daima onu dUşUnUyordu 

Ancak bu durgunluk daki
kalarının sonu büsbütün başka 
bir şekil almıştı. Bir an önce 
uyuşmuş gibi hissiz kalan du
daklar şimdi baştan başa his 
kesilmişlerdi. 

Nada esasen bu neticeye 
intizar ediyordu. 

.Şehla bakışlarını Semihin 
gözlerinde topladı: 

- Şimdi nasılsm Semih, 
dedi. 

- Teşekkür ederim Nadam, 
iyiyim.. iyiyim ama biraz tuhaf.. 
Adeta kendimden geçmiş gi· 
biyim, dudaklarım hissetmiyor. 

- Onun kolayı var .. Dudal<· 
lannı emiver.. Tozun tesiti 

böyle daha çabuk hissedilir. 
- Ah Nada.. Bana haya· 

tımda yapmıyacağım şeyleri 

yaptırdın. Ben kokain ne oldu· 
ğunu biJmezken beni buna da 
alıştıracaksın. 

- Şu halde size fenalık et
tim, Semih. 

- Fenalık mı, hayır.. Sen 
benim için böyle meyus bulun
duğum bir sırada sevgili bir 
düşmtin rolünü oynadın.Evvelce 
tereddüt ediyordum. Fakat ar.
tık bunlar silinmiştir. Sana çıl-
~ınca 8§tk olduğumu hissedi
yorum. 

- Aşık mı, ne münasebet 
Semihim. Bız sadece iki basit· 

~ENi ASIR 

\J Asansör ocagı kongresi 

Har aretl · görüşmeler 
oldu. Heyetler seçildi 
Cumhuriyet Halk Partisi 

Asansör Ocağının yıllık kon
gresi evvelki akşam, ilk davet
te ekseriyet temin edilmek 
suretile, Ocağın Asansördeki 
binasında Ilyönkurul Başkanı 
F azh Güleç'in huzuru ile top
lanmıştır. 

Yahlar Kamunu Yönkurulu 
Başkanı Avukat Nuri Esen'in 

Başkanhğmda müzakerelere 
başhyan kongre, Yönkuru· 
Jun bir yıllık çalışma ra
porunu çok samımı teza
hürlerle tasvib etmiş, söz alan 
bir çok partililerin, barti işleri 
etrafında istedikleri izahlara 
Yönkurulu tarafından verilen 
cevablar umumi tasvible karşı
lanmıştır. 

ikinci celsede, hesab encü
meninin, yön kurulun tedkik 

edilen bir yıllık hesablarının 

çok muntazam ve temiz oldu
ğu hakkındaki raporu alkışlarla 

kabul edilmiştir. Bundan sonra 
semt ihtiyaçları ve dilekler 
etrafında hararetli müzakere· 
ler cereyan etmiş ve dilekler 
tesbit edilmiş, Kamun kongre
sine gönderilecek delegeler 
şeçimine geçilmiştir. 

Faik Argünder ile Kemal 

Özertem delegeliğe seçilmiş
lerdir. 

Bundan sonra da yeni Yön
kurul seçimi yapılmış, gizli 
reyle yapılan bu seçimde Ke
mal Özertem, Faik Argüder, 
Haydar Karagöz, Sami Özok 
ve Mustafa Çetindoğan yönku
rul üyeliklerine seçilmişlerdir. 
Kongre sabahın ikisine kadar 
çalışmasına devam etmiştir. 

Kongre sonunda Ilyön kurul 
başkanı Fazlı Güleç çok alkış
lanan bir hitabe iradetmiştir. 

Kongre, Yüce kurtarıcı ve 
genel başkan Atatürk ile genel 
başkan vekili lnönüne ebedi 
bağlılık duygularını büyük te
zahürlerle tekrarlamış, eski Jl. 
yön kurul başkanımız Avni 

Doğan saygı ile yadedilmiş, 
Şarbayımıza ve Ocak hasta 
bak'm yerinde, yoksul hastaları 
parasız muayene ve tedavi 
eden Dr. Kemaleddin Akgüder 
ile diş doktoru Şahaba ve 
ilaçları maliyet fiatine veren 
Karantina eczanesi sahibi Eş· 
refe teşekkür edilmesi ittifakla 

kabul edilerek, bütün kongre 
üyesının hepbirden söyledik
leri Onuncu yıl marşı ile kon-

. greye nihayet verilmiştir. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
şeceğini kat'iyyen zannetmiyo
rum. E~asen fiatlerin indiril
mesi bizzat tüccarların aleyhi· 
nedir. Çünkü müvazene bozu
lunca hariçte panik olur. Bun• 
dan başlıca alıcılar zarar eder· 
ler. Öyle sanıyorum ld, bu 
gidişle 927 yılındaki fiatleri 
bulacağız. 

- 927 de tütün fiatleri na· 
sıldı? 

- iki, ikibuçuk liraya tütün 
sabldığını biliyoruz. O zaman 
Bulgurcada, Gavurköydeki tar· 

lasmda çalışan köy delikanlısı 
otomobile ati.yarak lzmire ge
lir, öğle yemeğini Şükranda 

yer, yine otomobiline atlıyarnk 
tarlasının başına dönerdi. Yani 
25 liraya bir öğle yemeği .. 

- Siz, bu mes'ud günlerin 
tekrar geleceğine manıyor 

musunuz? 
- Muhakkak .. Çünkü İyi 

tütün yetiştiren memleketler 
tamamen değişmi,tir. Bizim 
Akhisar, Ödemiş ve Bulgurca 
tütünleri, evvelce Yunanlıların 

Iskeçe ve Kavala tütünlerinden 
kalite itibariyle aşağıda idi. 
Fakat şimdi Akhisar tütünleri, 
Kavala ve lskeçe tütünlerinin 
iki, üç misH fevkindedir ve 
daha nefistir. 

Bugün tütünlerimizin kıymet 
bulduS!'unu müşahede ediyorsak 

arkadaşız. Tali bizi felakette, 
yeiste ve ümidsizlil<te birleştir

miş. Çilemizi doldurmıya ve 
kendimiz için yaşamıya razı 

olalım. işin daha fenası, ben 
sana sığındığımdan birkaç misli 
fazla ve kolay alıştım. 

Bulgar adamı için aşk bir 
oyuncaktır. Fakat Bulgar kızı 
için büsbütün başka •• Şu daki
kada, sen biç ümid etmediğin 
ve beklemediğin halde, s~ni 
hayatta her yakınımdan daha 
çok sevmeye başladım. Yarın 

buradan ayrılırken bilmeden ve 
tanımadan sürükliyeceğin şey 

bütün bir genç kızlık hulyaları 
ve bir Bulgar kızının kalbidir. 

Semih, demirleşen, ateşlenen 
ve çılgın bir hevesle yanmağa 
başlıyan dudaklanna nasıl ta· 
~al<küm edeceğini şaşırmıştı. 
Adeta yalvarır gibi konuştu : 

- Ne olursun Nadanı, dedi. 
Beni yalnız bırak burada .• Be
n:m cirkio taraflarımı görme •• 
Beni iyi tanıdığın için aşk ya
parken rastlıyacağın çirkinlik .. 

bunun sebebi tütünlerimizin 
cidden çok nefis olmasındandır. 

- Evvelce bir tasavvur var
dı. Tütün cinsini ıslah için tü
tün mıntakalarının tahdidi dü
şünülüyordu. Bu husustaki fik
riniz? 

- Bundan daha manasız 

birşey olamazdı. Tütün pra
sa gibi kendiliğinden olu
veren bir madde değildir. 

Fikrimi izah için size ufak bir 
misal.. Bundan on sene önce 
en iyi tütün yetiştiren Gavur
köy havalisi, bugün eski şöh
retini kaybetmiştir. Yine on 
sene önce orta derecede tütün 
yetiştiren Ödemiş ve Akhisar 
en başa geçmişlerdir. Akhisar 
bugün dünyanın en nefis tütü
nünü yetiştiriyor. 

Faraza biz, iyi tütün yetiştir
miyor, diye Ödemişte tütün 
zeri'yatını menetseydik, bugün 
ne olacaktı? Tütün bakım ister. 
Ve mıntakalar birkaç sene için
de büyük değişiklikler göstere· 
bilir. 

Adını, sanını, vazifesini ver· 
miytceğimi vadettiğim muhata
bıma, verdiği malumat için te
şekkür ettim. Bana öyle geldi 
ki, bu zat adını gizlememiş ol
saydı, çok kıymetli izahatı bir 
kat daha kıymet bulacaktı. 

Adnan Bilget 

ler seni hakikatle karşılaştıra· 
bilir. Bırak ta ben, erkek his· 
)erin asıl nasibi olan barlık 

insanlarla haşhaşa kalayım. 
- Neden böyle konuşuyor

sun Semih .. 
- Git Nada, burada kalma .. 

Seni cidden seviyorum. Seni 
bar kamaralarına yakıştırmıya
cak kadar seviyorum. Git d~ 
ben, küçük hislerimle yalnız 
kalayım. Bir dıııha seni hiç mı 
hiç görmek istemiyeceğimi de 
vadediyorum. 

Genç kız ayağa kalktı ve 
arkasına bakmadan oradan 
uzaklaştı. 

* • • 
Semih bardan çıktıiı zaman 

sabahın ilk ışıklan da aralan-
mıştı. A~el~ otele giderek ya
tağına gırdı. Uyumak, geçir-
diği buhranlı geceden sonra 
uzun müddet uyumak istiyordu. 

Ne kadar fena ki bir dürlü 
gö:ılerine uyku girmiyordu. 
Dudakları mütemadi bir şekil-. 
de sızlar gib; acıyor, gözleri 

Yabancılarut fikirleri : 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

M. Cemiyeti can mı çekişiyor? 

Cenaze merasimi ergeç 
ilin edilecekmiş ... 

1 

Israrla takib edilen bir siyasetin iflasını 
itiraf saati de gecikmiyeceknıiş ·--·-·- . 

Yazan: lngillz diplomatı AUGUR 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Birkaç gündenberi umumi 
efkarı takibettikten sonra, 
Kral Leopold'un nutkunun 
Londrada derin bir tesir yap
madtğını söyliyebiliriz. Muabe
delerle tesis edilmiş olan vazi· 
yetin nasıl olursa otsun zail 
olacağı ve Avrupanın 1914 ten 
evvelki vaziyete döndüğü ka-
naati hakimdir. Bunun ıçın 
kimse Belçikanın eski bitaraf-
lık rejimine yakın bir siyasete 
dönmesine h2yret etmemiştir. 
Umumi kanaat şudur ki, Bel
çika o vakit bitaraf olduğu 
için değil; fakat ordusu zayıf 
olduğu için hüc~ma uğramıştır. 
Belçika hükümeti şimdi silah
lanmasını ikmal etmek azmini 
bildirmiştir. Londrada asıl tesir 
yapan şu hadisedir: 

Diplomasi mehafilinin fik
rince Belçikanın cevabı yeni 
Lokarno konferansının muvaf· 
fakıyetine hizmet etmiyecektir. 
Hakikat şudur ki yeni Lokarno 
yapılamazsa diplomatlar pek 
teessüf etmiyeceklerdir, Çünkü 
bundan •yi biç!:>fr şey beklemez
ler. Zaten muahedelerin bütün 
kıymetlerini kaybettikleri bir 
devrede yaşamıyor muyuz? Her 
muahede tasdik edilir edilmez 
ölüm haline girmektedir. 1918 
denberi az mı itilaf akdedildi? 
Fakat bu diplomasi faaliyetten 
faydalı birşey kalmadı. Alman
ların, akdedilmeden önce daha 
bozmağa hazır oldukları mua
hedeleri yapmaktan çıkacak 
menfaat meşküktür. 

Gerçi siyasilerin mütalaası 
başkadır. Onların maksadı umu
mi efkarı endişe halinde tuta-
rak sulh lehindeki mesailerini 
ortaya koymaktır. 

Eğer Lokarno konferansı 
akim kalırsa, Baldvin çok sıkı
lacaktır. Bundan iyi bir netice 
beklediği için değil. Fakat şu 
sebeble ki münakaşa devam 
ettikçe Almanyanın sulh işine 
samimi olarak iştiraki reddet· 

· mesi yüzünden Avrupada hasıl 
olan vaziyet hakkında kendisi 
fikrini bildirmeğe mecbur de
ğildir. Anlaşılan Baldvin Dov
ning Street'e 1915 senesinde 
Askuith tarafından beslenen 
zihniyete benzer bir zihniyetle 
dönmüştür. Her iki siyaset de 
müthiş kararsızlıklarile birbirine 
hayret verecek derecede ben
zemektedir. Faka hükümet er· 
kanından hiç biri başvekile 
azimkir bir siyaset telkin et-

kapalı olduğu halde birçok 
hadiselerle mücadele ediyordu. 

Birçok mücadele etmesine rağ
men gözleri önünde daima o, 
daima Nada'nın kendisini ar.zu 
eden ince ve hassas yapılı vü
cudu vardı. Ve kendisine daima 
aşk ilham ediyordu. 

Güzel Bulgar kızı sanki ya
nında, yanıbaşında imiş gibi onu 

düşünüyor, onunla uykusunda 

konuşuyor ve söylediği aşk söz

lerini dinliyordu. Dudakları, 

büyük bir arzu ile, sanki ya-

nındaki mahluka cevab veriyor 
ve büyük bir ihtiras içinde on· 
ları kendisine yakın buluyordu • 

Saatlerden beri yatağında 
yattığı halde bir dakika uyu· 

mamış, daima sevdiği insanla 
bir arada kalmış ve onu dü
şünmüştü. Öğleden iki saat 
sonra gözlerini açtığı zaman ı>ir 
dakika bile uyumadıgını anlı
yordu. 

- Bilmedi -

meğe mütemayil değildir. 
Ona halef olması muhtemel 

olan Neville Chamber)a;n baş
vekilliğin kudret helvası gibi 
gökten kendisine düşmesini 
bekliyor. Geniş bir gayret sar
fına muktedir biricik siyasi 
olan Vinston Churchill kabineye 
dahil değildir. Bu sebeble Bald
vin uykusuna devam edebilir 
ve Tanrıdan başvekil kalacaği 
müddet zarfında kendisinin 
rahat bırakılmasını dileyebilir. 
Sonra ChamberJain ne hali 
varsa görsün ! 

* .... 
Fakat siyasilerin yapmağa 

cesaret edemedikleri şeyi ha
diseler yapıyor. Lokarno 
uzaklaşıyor ve ispanya iş· 
leri mahud bitaraflık hesa
bına ıyı gitmiyor. Madrid 
can çekişiyor. Franko vaziyete 
hakim olacak. Ancak Rusya 
vaziyeti kurtarmak için hiç ol· 
mazsa Katolonya cumhuriyeti
nin istiklalini kurtarmak mak· 
sadiylt: mücadeleye hazırlanı
yor. Bunun için ademi müda· 
hale anlaşmasından kurtulması 
elzemdir. 

Lokarno konferansının tehiri 
ve ispanya işi, tabiatı iktızası 
zorct girmeyince karar vermek-
ten çekinen Baldvinin huyuna 
uygundur. O bilir ki lngiJtere 
tarihinin bir dönüm nokta· 
smdadır. Israr ve hatta ih- • 
tirasla takib edilen bir si· 
yasetio iflasını itiraf saati ge-
cikmiyecektir. MHletler cemi· 
yeti can çekişiyor, Umumi ef
karın müdhiş sabrı, cenaze me· 
rasiminin ilanı, paktın tehirini 
kabul ediyor. Ne de olsa, irgeç 
bu ilan gönderilecektir. Bald· 
vin, kendisi Başvekil kaldıkça 
bunun olmıyacağını ümid edi
yor. 

Bununla beraber Ceuevre 
müessesesine can verilmesini 
mümkün sayan nikbinler var· 
dır. Bu maksadla umumi sek
reterliğin ıslahını ~ eklif ediyor· 
]ar. Fakat bu M .• ietler cemiye· 
ti pakhn;n tadil nden yüz kere 
daha güçtür. Devletler Millet· 
ler cemiyetinin devletlt-r üs· 
tünde bir devlet olmasına biç 
razı olmazlar. Fakat Cenevre· 
de beynelmilel müna ebetler 
sahasında müdahaleye salahi
yetli müstakil siyasi bir kurum 
teşkiline razı olmuşlardır. 

Fakat Milletler Cemiyeti et
rafında tehlükeli bir hava ya-
radılmışhr. Bu muhitde yaşa· 
yan insanlar mevcud olmıyan 

bir alemde yaşıyorlar, hadise
lerle temasları yoktur, bunun 
için akılsızlık derecesinde nik· 
hindirler. Böylece umumi sek· 
reterlik Milletler cemiyetinin 
eserini mahvetmiştir. 

Bizim için bir ha'dise vardır: 
lngiliz matôuah Milletler · ce•1 

miyetinin faaliyetinden bahset:, 
mckten vazgeçmiştir. Halbuki 
kollektif emniyet lehindekir 
meşhur plebisitle Milletler Ce• 
miyeti dostları 12 milyon iınza 
toplamağa muvaffak olmuşlardı· 

Kendisine müracaat eden 
iki ispanya hükümetinden bi
rini haklı çıkarmak Jazıın ge'" 
lince, Milletler cemiyeti yokınuŞ 
gibi sükut ediyor. Habeş ın~
selesinde Milletler cemiyetinf 
hezimetinden sonra umuıni e .. 
kar bu müesseseye alak~sı~! 
kaybetmiştir. Milletler ceınıye 1 

birliği cemiyetinin azaları, giirıi 
den güne azalıyor. Uınulll 
ef1"3r şu kanaattedır ki kolleS'" 
tlf emniyet artık Avrupa fa 

• e .. 
tahakkuk cdeme::z. Urnuıııı . 
kar amansız bir müşabiddır· 
Kararı nekadar geç kalırsa 
o nisbettc kat'i ve act olur. 

Augu~ 
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Topta·ncı rejimler 

• 
Yazan: "Dr. ~u..s~fa ~e:ıııüi. 

Napolyon Avrupaya köste
bek yuvası derdi. Ömrü vefa 
edeydi daha doğrusu talii yar 
olaydı, bu niza ocağmdan bir
leşik bir devlet çıkaracaktı. 
Şimdiki Amerikalılar da Avru
pa işlerine bir kere karıştıkla
rına bin kere pişman olduktan 
sonra ona komiteci diyorlar. 
Konforanslardan bucak bucak 
kaçıyorlar. 

Bu kadar kat'i söz söyle
mekten çekinenler bile son 
günlerde Avrupada "Şayanı 
dikkat,, şeyler cereyan ettiğini 
söylemekte ve gidişi beğen• 
nıemektedirler. 

Beş yüz muharrir ve müellif 
tarafından yetmişinci yıldönümü 
kutlulanan lngiliz büyük edibi 
W ells söz arasında siyasete de 
dokunmuş ve demiş ki: "Ben 
sağ ve sol tabirinden birşey 

anlamıyorum. Avrupa iyi git
miyor. işlerin iyiliğe yüı: tut
masından evvel biraz daha kö· 
tüleşeceğini zannediyorum.,, 

Filhakika köstebek yuvasın
dan duyulan sesler hayre ala
met değil. .• 

Bermutad ikiye ayrıldılar. 
iki mezheb ve iki mihrab ku
ruldu. Çanlar çalınıyor, silahlar 
siliniyor. Her iki tarafın da kı
lınçlannda " Allah bizimle be
raberdir " yahut aşağı yukarı 
buna benzer şeyler yazılı. ide
ologlar eyice kızgın bir müna
kaşa ve cidal haJindeler.. Zor 
nikahtaki keskin ulema gibi 
" kiilihın heyetimi demek li
zım, yoksa külahın sureti mi?,, 
bunu halletmekle meşguller ... 

Bitmez tükenmez mantık 
oyunlarile kafalar eyice yüksek, 
gözler eyice dönük, nabız yüz
elli atıyor, iki taraf birbiriqe 
gözle değil burun deliklerile 
bakıyor. Kalbler kinle, kısz
kançhkla, ihtirasla dolu. Her
gün ayni nakarat; Komünistlik 
illi eyi, FaşisUik mi ? .. 

Tozdan dumandan ferman 
okunmuyor. iki taraf ta o ka
dar tepiniyor, o kadar bağırı
Yor, o kadar gürültil ediyor ki 
dad bir, feryad iki .. 

Bir gazete mi okumak iste
diniz? Ya (Stalin) in pos bıyık
l•rını, ya Mussolininin gözlerini, 
Ya doktor Gobelsio gergin yü· 
ZÜnü, yahud da Hitlerio çehre
sini görürsünüz. 
. ~kşam radyonuıan düğme

~ını mi çevirdiniz ? istasyon· 
krın yüzde sekseninde bir 
ızılca kıyamet kopmaktadır. 

~ocasız kalmış bir sınıfa, bir 
adın hamamına, bir şark pa

z~rına, havraya, tımarhaneye 
rırnıiş gibi olursunuz. • 
.,, Rejimler ihracat emtiası de-

ğildir, derler. Derler ya siz yine 
kulak asmayan. Siyaset toptan
cıları iş başına geçeli beynel
milel ticaret rejim ihracına, da
ha doğrusu rejim kaçakçıhğıoa 
inhisar etti. 

Harb sonu sahnelerinin en 
şayanı dikkat yıldızları dikta
törlerdir. Her diktatörün top
tancı bir rejimi vardır. Bu çe
şid rejimler aşağı yukarı ayni
dirler. Velsin dediği gibi eren
lerin sağı solu olmaz .• ~ 

Renkli bir gömlek, dini bir 
işaret, ibadet arbğı bir selam, 
bir çuval dolusu hülya, müte
madiyen vadetmek, bağırmak, 
başkalarını sövüb saymak ve 
vatanın muhafazası için teslim 
aldıkları kuvvetlerle evvela va· 
tandaşlarını eımek... Her top
tancı rejim bundan başka bir 
şey değildir zannederim. 

Fakat bu kabil müceddidler 
bata ettikçe, tabiat eşyaya mu· 
balif hareket ettikçe milletler 
fakir düştü. Milletler fakir 
düştükçe, mırıldanmalar art
tıkça "becerikli müceddidler" 
işi peygamberliğe, nazırlar da 
azizliğe döktüler. Din rüesası 
gibi, sihirbazlar gibi bin türlü 
hüner gösterdiler. Kah ağlat

tılar, kah güldürdüler. Kah 
korkl!ttular, kah ümidlendirdi
ler. Ve milletler bihakkın şaş· 
kına döndü. 

Bir sözleri bir sözlerine uy
mıyor. Neler okumıyor, nelere 
şabid olmıyoruz? 

Eski Yunanbların yegane 
vasfı far.akı hadiseleri manhki 
bir şekilde izah etmek ve ha
kikate . vasıl olmak ihtirası idi. 
insanları kemale götüren en 
nec;b ihtiras bu olduğu şundan 
belli ki beşeriyet Yunan mede

niyeti denilen mucizenin hali 
hayranıdır. Bir de muasır ba
tibleri dinleyelim .. 

liöğürüne bıçak saplanmış 
bir lspanyol buğası gibi bağı
ran hatib nutkuna şöylece de
vam etmektedir: 

"Cenabıhak Almanları diğer 
insanların yaratıldıkları madde· 
den tamamen ayrı bir madde
den yaratmış olduğu için onlar 
fevkalbeşerdirler. (Sürekli al
kışlar) Avrupa cermenlerjn yüzü 
suyu hürmetine ayakta duru
yor .. ., 

Eğer kafanız şişmeden din
lemeğe devam ederseniz muh" 
terem batibten anlamakla 
mahzuz olacaksınız ki Füh
rer dünyanın beklediği me
sihin ta kendisidir. "Yakında 
bir Cermen sulhu tesis edecek .. 
Bu sulh ne Habeşistanda tees· 
süs eden sulh gibi kara, ne 
Lenin sulhu S{İbi knıl, ne Ja-

............................................... ll:DI,, 
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E:6er .. botun bu yapllğın fenah1<1arın bir llşteslnl 

çık& rıb ellna dayamazsam yaEık bana 1 

k Miııa Osterdikin ayaklarına 
apandı. 

. - Onu öldürmeyiniz.. Ben 
~•ıe nıücevherin nerede oldu-
& un . 

u anlatacağım. 

Osterdik Minayı eliyle iterek 
ce"ab verdi : 

- Yav k S Ş ôt k' gma yo .. an unun 
d'ke ılere ettiği oyunu öğren-

1 ten 
k sonra bende kimseye 
arşı ·r 

mat 1 ınıad kalmadı .. Ve sonra 
•öyı?l~ra dönerek birşeyler 
y dı. Onlu Kalaganı derhal 
kerde Yatırdılar ve kollarını ar-

a an b' • k 
bığJ d ır ış ence tahtasına 
kar.,: ılar. Kalaganın yüzü kıp 

aaa olnuıstu. . 

Bu vaziyet karşısında Blak
ın kalbi heyecanla atmağa 
başladı. Adeta yerinde dura
mıyordu. Bir in içinde kafa· 
sından neler geçmedi. Şimdi 
nerede ise~avallı Kalagan'a 
ağır bir işkence yapacaklardı. 
Yerlilerin ( Kovasito ) ismini 
verdikleri bu işltenceye dün
yadu tahammül edilemezdi. 
Bir vakitler Blak'ın da ba
şından böyle birşey geçmiş 

idi. Şimdi o dakikaları hahr· 
lamak bile tüylerini diken 
diken yapıyordu. 

Her ne olursa olsun eğer 
Kalagana işkence yapacak 
olurlaru ileri ablacak. onlarla 

'fi:: NI ASIR 

Antakya Kız Lisesi kapatıldı 

Milli heyecanı boğmak istiyen 
bu saygısızca hareket 

Ankarada çok fena tesir etti 
-Baştara/ı birinci salzi/ede- lerini bağlıyarak en tabii Atatürk'ün, Büyük Millet Mec-

savvurun fevkinde infial ve haklarmın tasdik edileceği mes- lisinde Antakya ve Iskenderu· 
heyecan uyandırmışbr. Zira bu ud günleri bekliyorlar. nun mukadderatı hakkında söy-
suretle mandater hükümet, ANKARADAKI TEESSÜR lediği sözler bütün Sancak da-
Sancak Türklerinin miJli duy- Jstanbul, 4 (Yeni Asır mu- bilinde minnetle karşılandı.An-
gularını izhar haklarını da in- habirinden) _ Antakya Cum- karaya binlerce şükran telgraf-
kira kalkışmış bulunmaktadır. huriyet bayramında tezahüratta lan gönderildi. 

Memleketin her tarafından bulunan Türk kız lisesinin ma- Cumhuriyet bayramında An-
çekilen telgraflarda keyfiyet halli hükümet tarafından kapa- takye Halkevindeki tezahürat-
şiddetle protesto edildiği gibi tılması Ankarada fena tesir ta binlerce kişi hazır bulun-
Antakya, lskenderun ve hava- etmiştir. Hadisenin sancak da- muştur. Antakyeli ateşli bir 
lisindeki Türk mektebler tele· hilindede h~yecanlı akisler yap- Türk olan Fatma, Atatürkün 
heleri de bu keyfi kararı pro- tığı hükümetimize gelen yüz- büstü önünde Türk kadınlığının 
testo makamında grev yapmış- 1 I f d bundan sonraki vazifelerinden 

lardlr. 
erce protesto te gra m an an- bahseden bir r.utuk söylemiş; 
laşılmaktadır. çarşaf ve peçesini üzerinden 

Sancak Türkleri mukadde- AT ATÜRKÜN SÖZLER! MIN- atmıştır. Oradaki kadınlar da 
ratlarımn koruyucusu olan NETLE KARŞILANDI aynı hareket, aynı heyecanla 
Cumhuriyet hükümetine kalp- lstanbul 4 ( Yeni Asır ) - imtisal etmişlerdir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ankara 
- Başf aıa/ı I itıd sav/aad -

cinden çıkarken Yugoslav baş
bakanı Stoyadinoviç şu beya· 
natta bulunmuştur: 

Majeste kral Borisin beni 
Kiriscin malikanesinde kendisi 
ile beraber birkaç saat geçir
meğe davet edişi bana büyük 
bir şeref verdi. Kralın bana 
karşı gösterdiği yüksek ve 
hayırhah dikkatten dolayı en 
derin minnetdarhğı herşeyden 
evvel izhar etmek isterim.Kral 
ile görüşme esnasında Balkan· 
)ardaki suıhun sağlamlaşması 
için Balkan milletleri arasın

daki bağların kuvvet:enmesi 
maksadile yaphğım Ankara zi· 
yaretioin neticelerini kendisine 
bildirdirq. t , 

ve Kiriscin mülakatları 

1 
said ve dostane olmamıştır. 

Ankara ve Kiriscin ziyaret
leri bende müstakbel Balkan 
işbirliği hakkında en müsaid 
ümidleri uyandırmıştır. Balkıan 

milletlerinin bütün sahalarda 
daha mes'ud ve daha feyizli 
bir itiye mazhar olabilecek· 
lerinden em,inim. 

BULGARISTANDAN 
DÖNÜŞ 

Sofya 4 ( A.A ) - Kral Bo
risin oldukları Kiricin maliki-
nesinden saat 21 de dönen Yu
goslavya Başbakanı ile Madam 
Stoyadinoviçin ve Bulgar Baş
bakanı Köse Ivanofun bulun-

doğu hususi tren Sofya istas• 
yonuna gelmiştir. 

Yugoslav, Bulgar başbakan· 

farını karşılamaya gelen zevat 
arasında lıükümet erkanı ile 
Türkiye, Romanya, Yunanistan, 

Çekoslovakya diplomatik mü

messilleri bulunmakta idi. Sto

yadinoviç resmi şahsiyetlerle kı-1 
sa bir mülakattan sonra ayni 
trenle Yugoslavyaya hareket 
etmiştir. 

Bulgar Başbakanı ile zevce

si, Stoyadinoviç ve zevcesine 
Dragoman istasyonuna kadar . 
refakat etmiştir. 

Baldvin 
Dün siyasa hakkında 
beyanatta bulundu 

Londra, 4 (A.A) - Avam 
Kamarasında beyanatta bulunnn 
Baldvin Perşembe günü dış si· 
yasa hakkmda geniş müzake
reler yapılacağını ve lngiliz 
Mısır muahedesinin de tasdi
kinden evvel yakında müzakere 
edil<>ceğini bildirmiştir. 

Baldvin Filistin meseleleri 
hakkında kraliyet komisyonu
nun kuvvetli ve ayni zamanda 
bitaraf olduğunu bildirerek ec· 
nebi memleketler efkarı umu
miyesine de hitab etmiş ve de· 
miştir ki: 

Bu komisyon tamamen müs
takil ve lngiliz hükün:elinin 
kontrolünden münezzeh bir 
heyettir. Bu heyet r&porunu 
tam surette kendi bildiği gibi 
verecektir. 

Ticaret hakkında Baldvin 
şunları söylemiştir: 

içinde bulunduğun!\ız senenin 
üçüncü ayı zarfındaki idhalat 
geçen senenin ayni müddeti 
zarfındaki idhalata nazaran 
mahsus derecede fazladar. lb
racat ise pekaz mikdar düş
müş olmakla beraber ayni gi· 
bidir. 

Baldvin nihayet umumi nizam 
hakkındaki kanundan da bahse
derek demiştir ki: 

Bu çok acil ve ehemmiyetli 
bir meseleyi teşkil etmektedir. 
Hükümetin istikrarı filvaki ten· 
kid ve siyasi münakaşa hürri
yetine bağlıdır. Fakat bu hu
susta müsamaha ile hareket 
karşılıklı olmalıdır. Herhalde 
hiçbir partinin tehdidini müsa
maha ile görmiyeceğiz. 

Biz Balkanlar da Avrupa 
sulhu eserine iştirak etmekte
yiz. Gerek kral gerek dostum 
başbakan Köse lvanof ile yap
tığım mülakatlarda bulgaris· 
tanda sulhcu bir müfekkere· 

Sümer Bcin 
nin mevcud olduğunu büyük 
bir memnuniyetle müşahede 
eyledim. Bulgaristan ile Yugos
lavya arssındaki doğrudan 
doğruya münasebetlere gelince; 
bu münasebetlerin çok mü
kemmel şartlar içinde inkişaf 
ettiklerini söylemekle bahti· 
yarım. Bu münasebetler hiçbir 
zaman şimdi olduğu kadar mü-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
poo sulhu gibi sarı, ne lngiliz 
sulhu gibi hercai olmayacak .• 
ilah ilah .. ,, 

Radyonun başında gülmek 
mi, ağlamak mı lazım bir türlü 
kestiremeden düğmeyi çevirib 
yatağınıza giriyorsunuz. Ve çok 
metin asaba malikseni~ vak
tinde uyuyorsunuz, Allah rahat· 
lık versin .. 

Mu stat a Kentll 

mücadele edecek, ya ölecek ve 
yabud öldürecekti. Fakat sonra 
bu hareketinin cidden delilik 
olduğunu düşündü. Çünkll on· 

lar hem kalabalıktı ve hem de 
yanlannda sililıları VHrdı. 

Osterdikin bir işareti üzerine 
iki malay Kalagaoın kollanna 

taktıkları Kovasito•yu sıkıshr
mağa başladılar. Mina tekrar 

Osterdikin ayaklarına kapandı: 
- Yapmayınız! Yapmayın\%! 

Onun hiçbir kabahati yok .. 
Ben ' size mücevherin yerini 

söyliyeceğim. Fakat yalnız onu 
serbest bırakınız .. 

iki malay Kalagana işken
ce yapa.akta devam ediyorlar-

dı. A1etin kat'iyyen tahammül 
edilmez acılarına rağmen Ka-

lagan dişlerini sıkıyor, bir ~ek 
kelime söylemiyordu. 

Blak yumruklarını sıktı. Ken
dini bir türlü zabtedemiyord~. 
Arkadaıı orada acılar içinde 
lımrnlarkea kendisi nasıl bİI' ·~-

YERLi MALLAR PAZARI 

BİLUMUM MÜŞTERİLERİNE 

HEREKE ve FESHJANE 
Fabrikalarının halis kışlık yün kumaşlarından en mükemmel 

bir şekilde dikilmek şartile 

30 Liraya 

Ismarlama elbise yapar 

r MAPA 20 zrzır:ıpzfTf'f"K7.'.MW*FftMYZP4W:7~MC~IZ~ 

Bilumum Devlet ve Müessesat memurlarına 

LJDQ kredile mz.l verilir. 

yirci mevkimde kalabilirdi. Fa- l Osterdik bir an düşünceye 

kat bir taraftan da düşünü- ; daldı. Sonra Kalaganm kollarını 
yordu. Ufak bir hareketi haya.. l 
tına mal olabilirdi. Iıte burada 
mantık ve heyecan birbirile 

mücadele ediyordu. Nihayet 
mantık ve sabır galib geldi. 

Blak diılerini gıcırdatarak ken
di kendine söylenmekten baı-

ka birıey yapamıyacağuıı an
ladı: 

- Sen g6receksin rezil k&
pek .. G6recekıin .. Birgfin bizim 

de sıramız gelecek, o vakıt bü
tün bunların hesabını bizzat 

ben Boraca2'ım •. Bütün yaptık· 
lannın bir listesini çıkarıb eline 
dayamanam yazık banal 

Mina yalvarmakta devam edi
yordu: 

- Tanrı aşkı için yapmayı
nız.. Aksi takdirde dinimin 

emrettiği en ağır yemini eder 

ve sizlere mücevher hakkında 
bir tek kelime söylememi 

Bu kat'i .azler karf191nda 

serbest bırakmalarına emretti. 

- Peki söyle bakalım ... 
Minanın ağzı sanki birden-

bire kilitlenivermişU. Uzun 

müddet tereddüd içinde yere 

·baktı. Osterdik sabırsızlanı
yordu: 

- Haydi ne duruyorsun söy
lesene! 

- Niye cevab vermiyorsun?. 

Söyle diyorum sanal 
• 

Mina başını kaldırdı. Göz-

leri yaşarmıştı. Eliylt! uzakları 
işaret etti : 

- Adanan öbür sahilinde 

etrafı ufak kayalarla örtülü bir 

kuytu var. Babam mücevheri 

oraya saklamıştı .. 

işte nihayet mücevherin yeri 

meydana çıkmışh. Osterdik 
için doğrusu bu büyük bir za
ferdi. Kimsenin ulaşamadığı 

bu zafer şimdi onu ade
ta sarhoş etmişti. Kendini 

tutamıyarak söylenmeye baş· 

Jadı: 

- Oh .. Arbk dünyada ben
den meı'ud bir adam1 tasavvur 

edilemez.. Müce~heri elde et

tikten sonra krallardan bile 
zengin olacağım • 

Mioaya dönerek: 

- Beni timdi derhal oraya 
götür .. Fakat eğer dediklerin 
doğru çıkmazsa sonra vay 
haline .. Dedi. 

Mina temin etti: 
- Yalan söylemiyoruGJ. 

Oraya gittiğımiz zaman göre
ceksin! 

Osterdik adamlarına döne
rek birşeyler söyledikten sonra 

Minayı denize doiru çekti: 

-· Şimdi adamlarım motörü 
hazırhyacaklar. Oraya karadan 
gitmek hem uzun tutar V/t bem 
de teblükelidir. 

- Bitmedi -
\ , . 
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Borsa Haberleri 

Dan BoNlld• 
Yapılan Bahtlar 
~ 

uzum 
Çu. Abcı Fiat 
237 J\lbayrak ıs 75 2ı 50 
151 A R ÜzOmcD14 14 50 
109 Jiro ve Ştı. ıs 16 

94 S SOleymano15 21 
76 Çolak O Nu 14 50 17 
70 inhisar ida. 10 25 10 2S 

119 K Klzım 16 20 50 
53 B Alauaki 16 16 
55 M J T aranto 18 21 
7 M Portakal 15 75 15 75 
7 T Erman 12 50 12 50 
4 H Alyoti 12 75 12 75 
982 Yekun 

321734 Eski satış 
322116 Umumi ıabş 

incir 
Çu· Alıcı Fiat 
193 H Şeıbet 7 50 

50 M J Taraato14 
15 P Plci 9 50 
258 Yekta 

166543 Eski Abf 

166801 Umumi satıı 
Zahire 

Çu. Alıcı Fiat 
2975 Buğday 4 75 

25 Bakla 4 75 
25 Kendir T. 5 

309 Susam 12 50 
140 Kumdarı 3 50 

9 25 
14 
10 50 

5 75 
4 75 
5 

oktor 

Kemal Şakir 
SARAÇOCILU 

Memleket haatanesi 
Dahiliye MOtehauıaı 

Muayenehane: ikinci Bey
ler ıok~ğı 65. Tel. 3956 

Evi: l'6prü t'apur iskelesi 
Berat aparbmam No. 6 

Ev, Telefon No. 2545 

lzmlr Slcllll Ticaret 
memurlul'Jndan: 

lzmirde Birinci kordonda Riz 
ferbanesinde ticaret yapan 
Anadolu petrol Türk limited 
firketine aid airkiller ticaret 
kanunu btlkilmlerine g6re sici-
lin 1875 numarasına kayıt ve 
teıcil edildiği ilin olunur. 
lzmir sicilli ticaret memurluğu 

F. TENİK 
Resmi mühlir ve imzam 

1 : Sirklller 

Sirgüler 
lkbsad Vekaletinin m18aa· 

"' deail~. 
Anadolu Petrol TOrk Limited 

Şirketi 
Unvanı altında 20.000 Türk 

lirası ıermayeli merkezi lzmirde 
Birinci Kordon'da Riz bina· 
11ndaki dairei mabausada kiin 
bir ıirket teıkil ve lzmir tica· 
ret aicilinin 1865 aumanuancla 
kayıt ve tescil ettirdiiimizi 
arzile kesbi ıeref eyleriz. 

1652 ki. Mazı 20 
145 ton P Çekir 2 90 

20160 ki. Ka. Ce.13 50 
165 ke. Pala. 385 
619 ba. Pamuk 45 

12 50 
3 50 

35 Bu ıirket gaz, benzin, mo· 
2 90 törin, gazolin ve makina yağı 

15 75 ve teferr6atı alım ve satımı 
480 ile meşgul olacaktır. 
46 50 Şirket namına mllnferiden 

ve mllştereken hareket ve imza 
koymağa mezun zevahn iaim15 harar .. 

Dr.BAYTAR 

lrıhnıay 

leri ve imza ıuretleri apğıda 
göıterilmiştir:1 

lhtiramatı faikamızm kabu-
ıa.a peder~. 

ltnal~ Olivye imzası 
Carlo Sperco imzası 
Bay Erneıt Olivye ıu şekilde 

Beygir, tcedi, K6pek iç bu· imza edecektir: 
tahkları tedavicisi Bay Carlo Sperco ,u vekilde 

Karatıı Tramvay caddeıi imza edecektir: Carlo Sperco 
karakol yakımnda No. 248-1 Bay Ali Meftun Akıuner ve 

••~,~----1--1•3•(il2•1•181111)_. .,. Bay Antuan Armao müçtemian 
ıu ıekilde imza edeceklerdir: 

Göz Hekimi 
MİTAT OREL 

Adres - Beyler Numan 
sade eokajı Ahenk mat-
baa11 yanında. 

Numara: 23 
Telefon : 3434 

(229) 

H. T a~sin Tan 
Diş tabibi 

Muayenehanesini 2 ıncı 
Heyler So. Hamam karşısın· 
da 37 No. ya nakletmiıtir. 

Telefon: 3774 
(1924) 

A. M. Aksuner 
Şirketin mGhrOnlln mreti: 

20000 TOrk Lira sermayeli 
"ANADOLU PETROL TÜRK 

LlMJTED ŞiRKETi" 
Genel ayı: 11206 
Ôzel aayı: 1/174 
Bu 21 • 10 • 936 tariWi •ir

kGler albndaki imzalann ıahıı 
ve bOviyetleri dairece maruf 
ve lzmirde Birinci kordonda 
Riz binasındaki dairei mabıu· 
ıaıında kiin ve lzmir ticaret 
sicilinin 1865 numara11nda mu
kayyed ve m&aeccel bulunan 
Anadolu Petrol Tlrk Liaüted 
firketi namma airkller metnin• 
ele yazıla *'lhiyetler dairesin
de imn etmep.izinli m&diranı 
firket Emeat Olivye, Carlo 
Sperco, Ali Meftun Aksuner, 
Antuan Armaonun olup içinde
kilerini tamamen kabul ile ik· 
rar eyledikten sonra bir nliı· 
haeı daire doıyesinde ahkonu• 
larak taadik kıhndı. Bin dokuz 

,..-----------•;.11ııı. ytız otuz alb yılı Teırinievvel 
Satılık motör ayının yirmi birinci çarpmba 

gGnil. 
Ve prese T. C. lzmir ikinci Noteri 

Mehmet Emin resmi mübrii 
1 - Crosley mRrka 55. 65 ve E. Erener imzası 

beygir kuvvet" nde ıoğuk Genel ••yı: 11486 
kafa maa teferrOat mazotla Ôzel sayı: 1 • 174 
mlltebarrik kuvvetli ve yeni Bu sirkOler suretinin dairede 
bir mot8r. ea)cb 11206 Genel sayılı alına 

2 - Ayrıca 12 incezlik uy~un olduğu taeclik kıhndı. 
madeni ltalyan marka 3 Bin dokuz yüz otuz alb yılı 
aded prese maa tulumba. T etrinievvel ayuwı otuz biriaci 

3 - Ayrıca granit zeytin Cumarteai (lln8. 
ezmefe malını taı. 31 Teırinievvel 1936 

Pazarblda sablacaktır. Al- T. c. lzmir ikinci Noteri 
mak istiyealer Ôdemiıte ava• Mehmet Emin reaml mtlbrl 
katbay Faik Glral'ye mlira· ve E. Erener imıam 
ceat. H - -2 1-8 ( ) 1069 (2131) 

\' 
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YENi A81R 

Saç Eksiri 
Saçlann d&klllmesine ve kepeklenmeaine mani olur. Komojen 

ıaçlann k&klerini kuvvt1tlendirir ve besler. Komojen 1&çlann 
gıdasıdır. Tabii renklerini bozmaz, l&tif bir rayihası vardır. 
Komojen Kamuk saç eksiri maruf eczanelerle ıtriyat mağazala· 
nnda bulunur. 

Türkiye 
Kızılay Kurumu 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

şifalı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

lzmir Sulh Hukuk Hikimli· 
ğinden: 

lzmirin Değirmendağı Halid 
Bey mektebi arkası Nizamiye 
sokağında kiin 25 Nu. tajlı ve 
300 lira kıymeti mubammeneli 
3 odah ve bir mikclar babçe,i 
mubteYİ hanenin 27-11-936 
Cama g&nl saat tS de lzmir 
Sulh Hukuk mahkemesi salo· 
nunda sabıı yapılacaklar. Bu 
arttırmada tahmin olunan be· 
delin yüzde 75 niıbetinde be• 
del verildiği ıurette miiften.i• 

TELEFON: 2067 
ft. i§S. 

Diş hekimi 

A. Nac~ 
Hortaçsu 

Maay•ebaneaini Biriaci 
Beyler sokığı 36 numaraya 
nakletmiftir. Hastalarını mlis• 
takil olarak kabul ve tedavi 
eder. 

Telefon 2946 
1-26 (2101) 

ne ihale edilecek aksi halele r•----------~ 
aatıı 15 glin daha uzablarak 
ikinci artbrma11 14·12-936 pa_., 
zartesi günil saat 15 de yiae 
dairemizde yapdacaktır. Gayri 
menkul llzerinde hak talebinde 
bulunanlar ellerindeki rami 
vesaik ile birlikte 20 gtln için
de dairemize mliracaat etme
leri liZ1mdır. Alui halde hak
lannda tapu aicili malilln olma
dıkça payllıpıadan hariç kala
caklardır. Şartname 7·11-936 
tarihinden itibaren berkesin 
prebilmeıi için açıkta ve gayri 
menkul&n evaafi da ..,t:Dame· 
de yazıhdır. MOzayedeye itti· 
rlk etmek isteyenlerin kıJmeti 
mnbammenenin ytide 7,5 .O-
betinde pey akçeli veya milb 
birbamt..,...bu.r.. ..... 

Jeai llzımcllr. Gayri menkulln 
verıi vesair kanuni mlkellefi· 
yelleri satıcıya Ye yllzde 2.S 
delliliye ve ferağ barçlan ah· 
cıya aid olab ihale bedeli de· 
faten ve p91inen verilecektir. 

ihaleyi mOteakib m_Gıteri 
ihale bedelini tamamen verme• 
diji veya Yeremediji takdirde 

. gay.ri menkul tekrar 15 glln 
m&ddetle arttırmaya konulup 
talibine ilıaleli yapılacak ve 
ırad• tahakkuk edecek ihale 
farkı hiçbir hUkme hacet kal
mak11zın vecibeüni ifa etmeyen 
•teriden ahnıcakbr. Daha 
fula maltmat almak iatiyenler 
dairemizin 936-1757 ayılı doı-
,_.. mlracaatlan lllzuma illa 
...... 1'65 (1127) 

· Çürük ve bakımsız dişler insanı çok 
çabuk ihti yarlntır 

Genç vUcudler ••ilam dltlere ne kadar muhtaç .. 
dlflerln de RADYOLIN'e o kadar lhUyacı vardır. 
... "···r····1:\·1t···"'ı:······················································· .. r '-'llnkll .KAUYU iN dişçilik ilminin icabettirdiği bltllıı hu• 

salara maliktir. Diflerin çiiribnesini meneder, diıleri beyaz· E 
lahr ve glizelleıtirir. Di, etlerini takviye eder, nefesi tath· ! 
Jaıtınr. Dit ve ağız haıtahklannı tedavi eder. Ağızda i 

mevcud biittln mikrobları '4 100 61dürür. i .................................................................................. , 
~AVY()LI N 

BEYOCILUNDA 

Bristol Oter 
• •••••••••••••• 

SiRKECiDE 

Osmaniye 
OTEL 1 
••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteciri 
Tiıkiyenin en eski otelciıi 

BAY OMER LOTFIDIR 
••••••••••••••• 

K1rk iki senelik tecrlibeli ida· 
reaile bOtiin Eğe halkına ken· 
disini sevdirmiıtir. 

Otellerinde misafir kalanlar, 
kendi evlerindeki rahab bu· 
lorlar. 

Birçok huıuıiyetlerine illveten 
fiatlar mllthiı ucuzdur. 

1 LAN 
lzmir il daimi encümeninden : 
625 lira 20 kurut kr.ıif bedelli Ku .. duı okallannm onanlmatl 

31-10-936 gOnlemecinden itibaren 20 gtln mtlddetle açık ekailt
meye konulmuştur. Bu iıin ihalesi 23 ikinci teırin 936 pazarteal 
2flnil saat 11 de il daimi encllmeninde yapılacağından isteklilerio 
2.490 sayılı yasaya göre hazırlıyacakları teminatlariyle ve ehliyet 
vesikaıiyle birlikte yukanda tayin olunan gln ve saatte dai•I 
encilmene gelmeleri. 

Fazla bilgi edinmek ve keıiflenni girmek için Bayuıdırbk 
direktlrlBtGDe batvannalan. 1070 (2128) 

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

SIHHAT BALIKYAGI 
Norveçya bahkyağJarımn en haliıidir. Şerbet gibi 

içilir. iki defa elzilmOttOr ~ 
• Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞ DURAK 

BByllk Salebçioilu bam karp11nda 
....................................................................... 

1 LAN 
lzmir ili Daimi encümeninden ı 
1797 lira 71 kar .. ketif bedelli ~teki KanetH okdlf" 

nun bakiyei inı•atı 3J-10.936 gllnlemecinden itibaren 20 ı"" 
mllddetle açık eksiltmeye konulmQftur. 

Bu itin ihaleıi 23 ikincit~ırin 936 pazarteai gilntl saat 11 ~ 
il Daimt encUmeninde yapdacağından isteklilerin 2490 -~ 
yasaya tire huırlıyacaldarı temiDatlarile. e)ıliyet vef)ltuil• ~H 
Bide clahDI enetlmene gelmeleri. 

F .. bil.; edina!ek .- pro~ei ,ermek iltiyenler BaJ~ 
.:lak ~ ... ,......... t8J9 



s Te,rınısanı ıusa 

Fratelli Sperco 
Vapur Acentası 
ROYALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
AGAMEMNON vapuru el· 

Yevm limanımızda olub 10 ikinci 
tcşrine kadar Amsterdam,Rot
terdam ve Hamburg limanları 
İçin yük alacaktır. 
STELLA vapuru 7 ikinci teş

rinde beklenmekte olub Rotter• 
dam, Amsterdam ve Hamburg 
limanları için yük alacakbr. 

TRiTON vapuru 15 ikinci 
teşrinde gelib 21 ikinci teşrine 
kadar Anvers, Rotterdam,Ams
terdam ve Hamburg limanları 
için yük alacakbr. 

SVENSKA ORIENT Lınıen 
VIKINGLAND motörü el

Yevm limanımızda olub Rotter
dam, Hamburg, Bremen, Go· 
terburg ve Baltık limanları için 
Yük alacaktır. 

GUNBORG motörü 13 ikinci 
teşrinde beklenmekte olub 

Rotterdam, Hamburg, Bremen 
Goteburg ve BaJtak limanJan 
için yük alacaktır. 

Servici Maritim Roumain 
Kumpanyası 

ALSA JULIA vapuru 19 
ikinci teşrinde Malta, Marsilya 
ve Cezair limanları için yük ve 
Yolcu kabul eder. 

ZEGLUGA POLSKA 
Kumpanyası 

LEVANT motörü elyevm li
manımızda olub Anvers{doğru) 

Dantzig ve Gdynia limanları 
İçin yük alacaktır. 

Daha Fazla tafsilat için ikinci 
kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRA TELLi 

SPERCO vapur acentahğına 
müracaat edilmesi rica olunur. 
Navlunlardaki ve hareket ta

rihlerindeki değişikliklerden 
acenta mesuliyet kabul etmez. 

Telefon: 2004-2005-2663 

Paris fakültesinden diplomalı 
Diş tabipleri 

l\ uza ff er Eroğul 
Keınal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan başlıyarak 
1 Beyler - Numan zade S. 21 
nunırah muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

T clefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 

Doktor - ()peratör 

. Yurcu 
1 

n 

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

Zee & Co. 
DEUTCHE LEVANTE LINIE 

G. m. b. H. 
ATHEN vapuru bilen lima-

nımızda olup Rotterdam, Ham
burg ve Bremen limanlarına 
yük almaktadır. 

BOCHUM vapuru 11 son 
teşrinde bekleniyor. 15 son teş
rine kadar Rotterdam, Ham
burg ve Bremen limanlarına 
yük alacaktır. 

GALILEA vapuru 14 son 
teşrinde bekleniyor. Hamburg 
ve Anversten yük çıkaracaktır. 

•nn&• 
American Export Liues 

EXMINSTER vapuru halen 
limanımızda olup Nevyork için 
yük almaktadır. 

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

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

EXAMINER vapuru 14 ilk 
kanunda bekleniyor. Nevyork 
ıçıo yük alacaktır. 

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

Pire Aktarması Seri Seferler 
EXETER transatlantik va-

puru 6 son t~şrinde Pireden 
Boston ve Nevyorka hareket 
edecektir. 

EXCAMBION transatlantik 
vapuru 20 son teşrinde Bos
ton ve Nevyorka hareket ede· 
c~ktir. 

Den Norske Middelhavslinje 
BOSPHORUS motörü halen 

limanımızda olub Dieppe, Dün-
kerk ve Norveç limanlarına 
yük alacaktır. 

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

Atmement H.Schuldt-Hamburg 
AUGUST LEONHARD va· 

puru 11 son teşrinde bek leni· 
yor. Rotterdam ve Hamburg 
için yük alacaktır. ....... 

Johnston Varren Line Ltd 
Liverpool 

JESMORE vapuru 24 son 
teşrinde gelip ayni ~ün Bur~aa 
Varna, Köstence, Sulina, Ga
laç ve Brailaya gidecekHr. 

-· 181 ... 
S. A. Royale Hongroise de Na
vigation Danubienne· Maritime 

Budapest 
DUNA motoru balen li-

manımızda olub Belgrad, No· 
visad, Budapeşte, Bratislava, 
Viyana ve Linz için yükliye· 
cektir. --..... ~ .... ·---

VENi ASIR 

Yalnız birkaç 
Dakikada 
Sabit olan 
Hakikat 

GRiPiN 
En şl ddetll be 9 ağrllarını 

derhal keser 

Gripin bütün ağrı, sızı ve sancılara dindirir. Nezleye, gripe, 
diş, bel, sinir, adele ağrılarına, romatizmaya, üşüt:ııeden müte• 
vellit ıshrablara karşı bilhassa müessirdir. 

GB l Pi 
Radyolin diş macunu fabrikasının mütahassıs kimyagerleri 

tarafından İmal edilmektedir. 
Her eczanede bulunur. Flatl 7,5 kuruştur. 

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

ARTl kumaş bo· 
yalarım, firmamızı 
taşıyan çeşitlerimizi 

Karşıyakada { Bin
bir Çeşit ) magaza
sında da bulabilir-
SIDIZ. 

Karpit, çivit, al
kol, çiçek, saç, sa· 
bun, tahta boyalarJ, 
traş bıçakları, diş 

macunları, krem, 
podra V.s 

Tele fon 3882 

Krep Jorjet, Nergis Nuvar 
Revdor Ferit, Leylak Blan 

4 ayrı ayrı koku harıkası 
ve S. Ferit eczacı ba1ının son 
yaptığı şaheserler. 

Sabit, latif hakiki çiçek ko· 
kuları. 

Benzeri yapılamaz. 

Um. Depo 

. Ferit 
• 

1 
,. . . . • • . .,_ı. -;_ . . . -,. . . . .· • . ·: .. . . ~~ .' . .... . . . 

Sanue 9 ----- .. 
Olivier Ve Şü. 

LIMiTET 

Vapur Acentası 
:~ İRiNCİ KORDON REES 
l BINASI TEL. 2443 

ı1; -AD JUT ANT vapuru 28 bi
~inciteşrinde ge1ip 29 birinci 
teşrine kadar Londra için yük 
al acakhr. 

ANDALUSIAN vapuru 2 
ikinci teşrinde gelip 5 ikinci 
teşrine kadar Londra ve Hull 
için yük alacaktır. 

Liverpool Hattı 
ALGERIAN vapuru 30 birinci 

teşrinde gelip 4 ikinci teşrine 
kadar Liverpool ve Gla~gov 
için yiik alacaktır. 

FLAMINIAN vapuru il<inci 
te~rin iptidasında Liverpool 
ve Svanseadan gelip yük çıka· 
racaktır. 

THURSO vapuru 15 ikinci 
teşrinde Londradan gelip yük 
çıkaracak ve ayni zamanda 
Liverpool ve Glasgov için yük 
acaktır. 

NOT : Vürut tarihleri, va
purların isimleri ve navlun üc

s retlerinin değişikliklerinden me 
J suliyet kabul edilmez. 

1936 -1937 
Taze bir asitli 

ekistra ekistra 

Balık 
Yağı 

ECZACI 
Kemal 

Kamil 
Aktaşba
l!kyağıdır 
Gıda kuvveti yük 
sele, içmesi hafif 
bir şerbettir. 

Eczanesi bu yağı 
hiçbir yere ver
miş değildir. 

Kendi sat 
maktadır 

• .. 

lzmir Ahkamı Şahsiye Sulh 
Hukuk Mahkemesinden: 

lzmirde Ikiçeşmelik cadde· 
sinde 390 No. hanede otur· 
makta iken gaybubet ederelt 
ikametgahı m~çhul kalan Kon
ya la Osman kızı Keziban tarafın• 

Zevciniz Mehmed aleyhine 
açlığınız nafaka davası üzeri
ne tayin kılınan mahkeme için 
30 - 9 - 936 tarihine müsadif 
Çarşamba günü ;çin mahkeme
ye ~eleceğinizi beyan ettiğiniz 
halde gelmediğiniz müddialeyh 
bulunan kocanız mahkemede 
isbatı vücud ederek zevcesi ol
madığınızı ve nafaka veremi
yeceğini ve muhakemenin da
vasını ve size tebligat yapıl
masını talebde bulunması üze
rine muhakemenin 14 • 1 O - 936 
Çarşamba gününe bırakılmış 
yevmi mezkürde dahi muhake
meye gelmediğiniz ve ikamet· 
gahınızı terkederek gaybubet
te bulunduğunuz celbname meş
ruhatından anlaşılmakla ilanen 
te-bligat yapılmak üzere mu
hakemenin 18 - 11 - 936 Çar
şamba günü saat 10 a bırakıl· 
mış olduğundan yevmi mezkur· 
de muhakemede hazır bulun
manız ilanen tebliğ olunur. 

1062 { 2126) 

• • 
senesının 

A s .... 

ı---yatmazden evvel PERLOOENT diş 

macununu kullanmak suretile aöızınız• 

_ yıkamayı kendinıze bir vazife bllinlı. 

''PERLODEN"t kıyas kab\.ll etmez bir 

_muzaddı taaffOndOr. 

TURAN Fabrikaları mamulatıdır. Aynı zamanda Turan 
tuvalet sabuniarını, traş sabunu ve kremi ile güzellik krem· 
)erini kullanınız . Her yerde !'atılmaktadır. Yalnız toptan sa
tışlar için lzmirde Salihağa hanında umum acenteJık Nef'i 
Naci ve J. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

Posta Kut. 224 Telefon 34&5 
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1 
lngiltere Goeringle Goebelsin nutuklarını protesto etti -

Berlinde yapılan teşebbüsler çok ciddi olmuş, bu 
nutukların şayanı teessüf mahiyetine işaret edilmiştir 

Londra, 4 (A.A) - Göring 
ve Göbels'io son nutukları 

hakkmda dün lngilterenin 
Berlin büyük elçisi tarafından 
Almanya dış işleri bakanlığı 
nezdinde yapılan teşebbüsat

tan sonra Almanyanıo Londra 
büyük elçisi Von Ribbentrop 
nezdinde de aynı teşebbüsler 
tekrar edilmiştir. 

Eden Von Ribbentrobu ba
kanlığa çağırarak Berline ya
pılan teşebbüslerden kendiaini 
haberdar etmiştir. Sanıldığma 
göre Eden bu nutuklarm Lon· 
drada uyandırdığı tenkidleri 
bilha.isn kaydetmiş ve bu gibi 
nutukların şayanı teessüf ma

hiyetlerine işaret etmiştir. 
Akşam elde edilen intibala

ra göre Berlin nezdinde yapı
lan teşebbüsler çok ciddi b'r 
mahiyette olmuştur. lngiltere
nin Berlin büyük elçisi Göbels 
ve Göringin nutuklarmdaki 
manbğın zaafı hakkında dış iş
leri bakanlığının nazarı dikka
tini celbetmiş, Almanyadaki fi
nansal güçlükleri lngilterenin 
doğurduğunun hakikate muta
bık olmadığını bildirmiş ve bu 

~ 

Almam•mwı Lond1a elçisi Rıörnltnp ı•e 111ada1111 
güçlüklerin sırf dahili sebeb- f AVAM KA.MARASINDA 
terden doğmuş olduğuna işa- MÜZAKERELER 
ret etmiştir. Londra, 4 ( A.A ) - Avam 

DENiZ ANLAŞMALARI Kamarası Kralın nutkuna ve-
Londra 4 (A.A) - lngiJiz - rilecek cevabın müzakeresine 

Alman bahriye konuşmalarına devam etti. Horsbrugh bütün 
yeniden başlanmıştır. Bu konuş- parlamentonun alkışlan ara-
maların hedefi lngiliz-Sovyet sında lngiliz ordusunun lüzumu 
deniz muahedesine karşı Al- kadar kuvvetli olmadığını, fakat 
manlarm yaptıkları itirazlardan lngilterenin çok kuvvetJi ol-
mütevellit güçlükleri gidermek- ması Jiizımgeldiğini de bildir-
tir. miştir . 

Bilfıhara söz alan lngiliz 
Nasyonal işçi partisinden Ni
coJson lngilterede felaketlere 
maruz kalmış olan mmtakalara 
yardım edilmesini istemiş, lngi
liz milletinin bugün kendisinde 
bulunan hakları kat•iyyen kayb
etmek istemediğini de ilave ey
lemiştir.Nicolson lng,liz dış siya
setinin herhangi bir grub aley-
hine müteveccih ittifaklardan 
münezzeh kalarak serbestçe İm· 
za edilmiş mantakavi anlaşmalara 
tercih ettiğini de bildirmiştir. 

Muhalefet lideri Attlee kra· 
hn nutkunda çok mühim bazı 
meselelere ehemmiyet verilme-

Oorbels gürültültı bil 
nulkun11 söyll!lken 

diğini ve işçiler meselesine 
pekaı: temas edilmiş olduğunu 
söylemiştir. 

Attlee siyasi tezahürler hak
lundaki kanuna tarafdar oldu
ğunu bildirmiş ve yabancı mem• 
leketlerden gelme ııiyaset uıul-

)erine karşı tedbirler alınması 

Jazımgeldiğinde israr eylemiştir. 
Attlee kralın nutkunda bey• 
nelmilcl vaziyetin gittikçe ger· 
gin bir hal almakta olduğunu 
bildirmiş olmamasını tenkid 
etmiş ve bu gerginliğe büyük 
mikyasta logiliz hükümetinin 
sebebiyet vermiş olduğunu tas
rih eylemiştir. 

Nihayet Baldvin söz alarak 
b zı beyanatta bulunmuş ve bu 
b yanatmda yalnız dış siyasa 
meselelerini mevzuubabseyle
miştir. 

Londra, 4 (A.A) - Öğre
nildiğine göre bu Cuma günü 
dış işleri bakanlığında BüyUk 
Britanya Dominyonlar Amerika 
birleşik devletleri Fransa ltalya 
ve Japonya delegeleri arasında 
Londra deniz muahedesine zeyl 
olmak üzere bir protokol imza 
olunacaktır. Bu protokol de
nizaltı barbınm insanileştirilme

sine aittir. 
Londra, 4 ( A.A ) - Hilkü

metin parlamento tarafından 
süratle tasvibini istediği umumi 
nizam hakkındaki kanun pro
jesi siyasal üniformaların men'i 
hakkındaki ahkama ihtiva et• 
mektedir. 

•.•..........•.•••.•.•••••.•........................................................•...........••••..•.... ~ .................................................................................................................................................. .. 

Ruzvelt büyük ekseriyetle Cumhur reisi seçildi 

Dem o ratl r zafer kazandılar 

Nevyork 4 (A.A) - Gece 
yarısı Landon yalmz dört dev
lette kaz.anmış gibi görünüyor 
idi. Ve 15 rey almıştır. Ruzvelt 
diğer 44 devlette kazanmış ve 
516 rey almıştır. 

Vaşington, 3 (A.A) - Sala
hiyetdar mahafilden tereşşüb 

ettiğine göre, Ruzvelt, ga::ete
ciler tarafından muhakkak ad
dedildiği veçhile Cumhurreis
liğine yeniden seçilir seçilmez 
Boenos - Aires konferansına 
bizzat gitmek tnsavvurundadır. 

Bu defa tamirden çıkan 

seri lndianapolis kruvazörü 
kendisini onbeş günde Boenos 
Airos'e yetiştirecektir. Bu su
retle Amerika Reisicümhuru 
oraya Kordi Hul'den önce var
mış olacaktır. 

RUZVEL TIN ZAFERi 
Nevyork, 4 ( Ö.R ) - Bek

lendiği üzere Ruzvelt büyük 
bir ekseriyetle yeniden Cum
hur başkanlığına seçilmiştir. 
Hatta bu ek ~riyet bütün tah
minlerden Ü tün çıkmıştır. Mu
vakkat bazı tasniflere göre reis 
Ruzvelt altı milyon ve rakibi 
Landon ise ancak tiç milyon 
rey kazanmıştır. Fakat kırk 

beş mif ynna yakın ulan bütün 
reyJerin tasnif neticesi henüz 
bitirilmemiştir. Bununla berabe,. 
iki rakib arasında reylerin yine 
yukarıki nisbette bölünmüş 
olacağı tahmin edilebilir. 

Roosevelt hususi kır evjnde 
neticeyi ö~rendi~i zamal! çok 

memnun olduğunu ve birleşik 
devletler tarihindeki en büyük 
intibah zaferini kazandıklarını 
söylemiştir. Saat 4,30 ( Ame
rika saati ) da intihapları ta-

RuzveJI ne 'elı 

hakkuk eden ayan azasımn ek
serisiRuzveltin demokrat partisi 
namzedleri idi. intiha b edile
cek 36 fiyandan o saate kadar 
11 i seçilmiş bulunuyordu. Bun
ların 10 u demokrat, yalnız bi
risi cumhuriyet partisine men
subdur. Diğer 25 mcvkiin ye
ni azaları okşama kadar belki 
öğrenilmiş olacnlctır. Yeniden 
seçilen mümcs iller meclisine 
zelinee, sabah saat üçe ka
dar demokratlar onda sekiz, 
cumhuriyetçiler ancak onda iki 
nisbctinde kazanmış bulunu
yorl:ırdı. 

SON HABER 
Nevvork. 4 (Ô.R) - Reisi-
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lkt tamım lıaraulli nümarişçı/e..1i 
cumhur i"tihabalı hakkında 
Amerikadan gelen son haber
ler şunlardır: Bütün birleşik 
devletlerdeki 122.872 intibah 
dairesinden 57485 inde netice
lerin tasnifi bitmiştir. Bu neti
celere göre Roosevclt 13 mil
yon 630,691 rey kazanmıştır. 

Bunn karşı cua.huriyetçilerin 
namzedi olan Landon 8,310,248 
rey alrnışhr. Şimdiye kadar 
Roosevelt 45 devlette ekser!
yat kazanarnk intihab kolle
jiode 519 rey· temin etmişiir. 
Landon ise yalnız üç devlette 
el<seriyeti elde ederek yalnız 
oniki müntchibi sani elde etmis 
bulunuyor. Bu neticeler henüz 

kat'i değildir. Reylerin tasni., 
fine devam edilmekte oldu
ğundan bazı devletlerde ek
seriyetin bir taraftan diğerine 
geçmesi mümkün olmakla be
raber Landonun vaziyeti his
sedilir derecede ıslah etmesine 
imkan görülmemektedir. 

Vaşington, 4 (Ö.R) - Ame
rika cumhur reisi intihabahnda 
bütün tahminlere aykırı olarak 
ve dört sene süren bir idare 
devresinin her hükümeti yıp
ratması hakikatine rağmen Ro
osevelt 1932 senesindeki inti
habından daha kuvvelli bir 
ekseriyetle yeniden .seçiJmjştir. 
Halbuki daha 1932 de bu 

ekı;eriyet mütlhişti. Henüz rey· 
)erin tasnifi bitmemiştir. Ancak 
iotihab dairelerinin yüzde 60 şı 
için reyler belli olmuştur. Bun· 
Jara göre Ruzvelt 18.271,000 
rey ve buna karşı Cumhuriyet 
partisi namzedi Landon ancak 

hinde şimdiye kadar kaydedilen 
rekolte ise 1928 mtihabatmda 
Hoover tarafından 476 delege 
ile kazanılmıştı. l • u sebeble, 
Roosevelt bu sefer riyasete 
milletin hakiki bir coşkunluk 
dalgasiJe geçirilmiş olacaktır. 

A111r.11ka ta111tı11den bir sa/11/e : ilk cıım/1111 reısı VaşU1ı!I011 
11,221,000 rey kazanmıştır. Bu coşkunluk dalgası 1932 se-

Roosevelt kırkbeş devlette nesine nisbetle bir kat daha ge· 
ekseriyet kazanarak cumhur nişlemiştir. RoosP.veltin ekono-
reisi intihabım yapacak olan mik siyasetinin esası olan Nev-

d 1 l d 519 kazan Dcal böylece plebisit edilmiş e ege er en unu - .. . _ . 
mıştır Landon ise ancak oluyor. Bu muhım tecrubenın 

3 d ·. d k • ld d ne olduğunu bir daha hatırlat-
aıre e e St!11yet e e C e- k f d d b I' d ~ ' Jd' 

rek ancak 12 delege temin et- ma ay n an a 1 egı ır .. 

m'ışt' B k ı t b'i b-t" 1933 ilkbaharında, müdhış , ır. u ra nm ar a ı. u un b' b h d · b 
1 • t ·f· d b' ır u ran arnsm u ış aşına rey erm asnı ın en sonra ır 

d ... bT F k t geçen Ruzvelt Amerikanın ye-

h
azkk ekgışe alır. 8 k·at mu- niden canlanması için çalışan 
~ a o an no · a şu· . . . 

d k . t• d R lt lO kütlelerın ıştırn kudretini artbr• ur ·ı, ne ıcc e uzve k b ı · k ~ ı dı-
·ı · k · ti .1 ma tan aş rn ım nn o ma 

mı yon reyı e serıye e seçı - .. . . . ... 
· k ı 'b b k ·· gmı ıl n etmış ve uzak goru· mış olaca tır. ntı a ole1m· · ı h · · ·· d l"kl ı'ni . • . Şly e emen ışçı gun e ı er 

dekı delegelcrının sayısı da · ·ı · f ı t ı b'I e· 
50 

- ışçı crın az a sa ın a a ı m 
O. den f~zl~ olacaktır. Hal- }eri için _ arthrmış ve iş hac-

bulu 1932 ıntihabatında bunlar mini arttırmak için de eşya 
472 idi. Amerika intibah tari- fiatlertni yül<seltmiştir. 


