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ımtıyaz sahibi : ŞEVKET BiLGiN ı 
Uaş.nuharrir va umumi neşriyat müdürü: ! 

HAKKI OCAKOGLU 1 

l~EIC>~ 4iöö.t:E:~:iTİ -ı 
1 ~ • 

!Jevam mUdde!I Türkiyeiçin'IHariçiçinl 
Sene/ık . . . . . . . 1300 2500 
Aitı aı•lı~ . . : 700:-- 1300 , 

TELEFON : 2&97 

il Ruzveltin zaferini 
· Avrupa sempati ile karşıladı 
Fransız ba,veklll bu netice 

mUnasebetlyle Amerikan 
mlllellnl tebrik etti 

-- Flall " s " kuru,tur. Cumhuriyetin Ve Oumhuriyet .B6erinin Bekçisi, Sabahları Çıkar 8İf/a8'1 Gtueleclir Yeni Asır ~atbaasında l.asılmıfbr. 

lflll'7..ZZJancz2-aıır.ıırmı• 11111•e21nzmmam iz mit • 
sevınç içindedir Suriye işi ltalyan ithamlarına karşı 

Bugün 
kanın 

daha 
temeli 

iki fabri
atılacak .. 

Atatürk 
Vataniler reisinin 

~ovyetlerin Londra 
elçisi cevab verdi 

telgrafına cevab "Temsil ettiğiniz nazariyelerin vahşiyane, 
verdiler f b d d ızmlt 11 (Hususi)- su- men ur ir manzarası var ır,, edi. 

merbanka ald bulunan ANKARA, S Londra, 5 (Ö.R) - ispanya 
kAğıd fabrikasının yarın (A.A) - Cum- işlerine karışmamak için ku-
(bugUn) açdma resmi huriyet hayra- rulmuş olan komite busabah 
bizzat ba,veklllmiz Is- saat 11.30 da umumi bir top-
met lnönU tarafından lantı yapmışbr. Komite Sovyet 
yapllaca~dır. BaşveDtlll- Cumhuriyetieri Birliğinin Al-
mizln riyasetinde bir he- manya tarafından ileri sürülen 
yet bugün iz miti şeref. ithamlara verdiği cevabla meş· 
lendlrlyor. Şehir b~ştan gul olmuştur. Hatırlarda olduğu 
ba,a donanmıştır. Halk üzere Sovyet Rusya komiteye 
ismet lnönünU coşkun iki nota göndermişti. Bunların 
bir sevinçle karşllama- birincisinde Alman iddialarına 
ğa hazırlanmıştlr. Faali- cevab vermekte ve ikincisinde 
yet halinde bulunan ka- de ltalyanın ithamlarını red ve 
ğed fabrlkasn~dan başka cerbeylemektedir. 
daha iki fabrikanın yarın Bu aababki celsede ltalyan 
(bugün) temel atma res- delegesi ve Londra sefiri Gran-

•·----------~•ia.iuqii~ikaenİlıii/siiıimiıi~;,ıt mis~ıö~.27::.YL.7.:ZJ~ - Sonu 3.f cü Sahflf:de w.a --•ımr m=aSrıııuı.~:zı~Zi~ll'Joı~!flmilıcuıiııı~ ıl.ıs111ah•iilte•de __ ._,_,.._s;~:~ncü S•alİyJİla•d•a-181111J1•SmolıivıiivetileiiiılİİinıİİIİİLioniiidiiııia ııııiieıİİllçiiisıiıli IİMiiıaiiiıiiskılıi-. 

Hayat 
ucuzluğu .... 

Memleketin 
kuvvet ve neşesini 
~'ft:tıracaktır 

Dünya bııhranı büWn mil· 
Jetlerin sinesinde e1ıemmi
ııetli yara kır açmı§tıt·. Ge· 
ttel savaşı trıkil> eden yıllar· 
da ciha:>ıda misli rıörülmt• 
miş i"ldısadf. inhidamlar vu
kuu gelmiş t•c bunların sar
sıntıla1·ı az ve çok bıitiiu 
memleketlerde 1ıissolımmıış· 

tur. 

Yurdumuzun bu sarsınblar
~an uzak kalabileceR"ini kimse 
1ddia ed~mez. Yalnız şu kadarı 
t~t'iyetle söylenebilir ki Tür· 
h •ye topraklarımn zenginliği, 

er cins mahsul yetiştir.me ka· 
biliyeti, halkının kanaatkarlığı 
~e daha bazı hususiyetleri mu· 

llvemet kudretini arttırmağa 
Çolc müsaittir. Türkiye bu sar· 
•llıtalardan en az müteessir ola
~ bir memlekettir. Fazla sı· 

•ntalara maruz kalınmış ise bu
tıuıı sebebi hayatın icaplarına 
'-Ygqn bir müvaıene tesis olu
..._•masmdandar. 
f' Çünkü ürünlerimizin sabş 
dlatleri mütemadiyen kıymetten 
ia~ltiiğü halde hayat pahalıhğı, 
le haaı masrafları yerlerinde 

111 
ahrııı, mükellefiyetler ağırlığını 

hubafaza eylemiştir. Bunun di
ri r bir minası, aile büdçele-

llde varidat haneleri müte
lllad' it •Yen zaafa uğrarken masraf 
dil&anıJarının hiç değişmemesi
.. r. Şübbesiı. aile büdÇelerinin 
"trd'w • b 
illi ıgr u açık, camianın umu-
Iİtli~iinyesinde bir müvazene· 

B Y•ratmıthr. 

İçin "o lhüvazenesizliği gidermek 
lrt k evletçe alınan tedbirler 
ı .. 1 semerelerin~ vermek yo-
~ou t t • h u nıuitur. Bır taraftan 

lae?,er yı1tık sanayileşme plan· 
rı.e in 

ltıal .... uayren hedeflere ulaş-
h < Y0Harında ehemmiyetli 
•ıt1Jeler at k d. w ı ır en ıger yan · 
~-Sonu ık111cı sahı~cde -

•k.1&1 C>c~koğıu. 

Paristeki görüşmeler 
lvon Delbos Mussolinin sözleri 

Üzerinde Sovyet elçisiyle görüştü 
Paris, 5 (Ô.R) - Umumi daha sıkı bir rabıtaya yol aç· 

Avrupa vaziyeti hakkında Al· bğı anlaşılıyor. 
manya, lngiJtere, ltalya, Belçi· Milletler Cemiyetinin tak· 
ka ve Yugoslavya sefirlerile bibi Fransız mahfilleri üze-
başladığı muhaverelere devam rinde şiddetli bir intiba ba

sıl etmiştir. Ve bu beyanat 
ciddi bir ihtar mahiyetinde tef
sir ediJmektedir. 

eden hariciye nazırı Y von 
Delbos Sovyet cumhuriyetleri 
birliğinin sefiri Potemkini kabul 
etmiıtir. ispanya ahvali bu gö· 
rüşmenin mühim bir mevzuu ol· 

makla beraber Fransa hariciye 
nazırı Sovyet sefirile Lokarno 
müzakereleri ve bunların dost 
ve müttefik memleketlerle 
Fransa arasındaki münasebet
lerin muhte.mel tesirleri hak· 
kında görüşmiiştür. 

Paris, 5 (A.A) - İyi mallı· 
·mat alan siyasal mahfillerde 
Delbos ile Yugoslav elçisi ara
sında dün yapılan görüşmenin 
Mussolin.nin nutkuna taalluk 
ettiği bildirilmektedir. 

Mussolini 

Fransanm Habeşistan emri
vakiinin tanınması meselesinde
ki menfi hattı h:ıreketi huku
kan taoınmıyan misaktan do
ğan taabbüdlerle kabili telif ol
madığı mütaliasiyle izah edili
yor. 

ltalya büyük elçisinin cumar
tesi günü dış bakanlığında bir 
teşebbüste daha bulunduğu 
teyid ediliyor. 

.• Blkreş, 5 ( A.A) - Faşist 
~ temayüllü Romen gazeteleri, 

Mussolininin Macar tadilciJiği 
lehindeki nutkunu tahlil eder
ken bu nutkun Romanya faşist 
mebafilinde uyandırdığı aki11ten 
bahsediyorlar. 

- Sonu 4 üncü sahifede -

Balkan Erkanıharbiyeleri 

Tecavüz halinde alına
cak tedbirler ~örüşüldü 

*nalcla11 llOIH'a Romea harbiye nazırı da bir 
ziyafet verdi. ittifakı efkar müşahede edildi 

Romarıya ordusu1Zda11 bit göı Ülliiş 

Bükreş, S (Yeni Asır)-Bal· Junmuştur. Dün öğleden sonra 
kan antanb büyük erkinıhar- başlıyan ve bilafasıla akşama 
biye görüşmeleri iki günden kadar devam eden görüşme-
beri Romanya büyük erkanı· ferde ittifakı efkar müşahede 
~arbiye reisi general Angeles· edilmiştir. 
konun riyaseti altında devam Bu s&bah saat onbuçuta tek· 
ediyor. Romanya kralı Karol, rar başhyan görüşmeler tama• 
diln Yugoslavya, Tiirkiye ve men teknik mahiyette idi. Ve 
Yunanistan bily6k erkinıhar· evvelce teabit edilen esaslar 
biye reislerini öğle yemeğinde dahilinde askeri sahalarda fikir 
alıkoyarak görüşmelerde bu- - Sonu 4 ıincü saııJada -

Mussolininin Macar istekleri 
lehindeki müdafaasının küçük 
anlaşma ile Fransa arasında 

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

,11ad11 lc kaışı lisileıin luııckatmı 

itluıt cdm Oentıal Va1ella 

Madride yedi buçuk 
kilometre yaklaşmış 

bulunuyorlar 

Asiler 
Madridin panorama
sını seyrediyorlar 

Ölüler, yarahlar ve bir 
alay harb fecayll vardır 

Paris S (Ö.R)- Hayas ajan· 
sının Madrid cebbesindeki hu· 
susi muhabiri şu haberleri gön
deriyor : 0 Lef alez, State ve 
Alkoronun zabbnd'an sonra milU. 
kuvvetlerin piştar kuvvetleri 
şimdi fiilen M adridden 7 kilo-

• metre mesafede bulunmakta
dırlar. Alkorso traçasından 
Madrid panoramasını seyreden 
general Asanriyo şu sözleri 
söylemittir : "Yakmda payitab• 

- Sonu 4 lineM say/adlı -

1 Başvekilimiz ve Hariciye vekilimiz 
Stoyadinoviç'in çok hararetli olan 

telgraflarına cevab verdiler 

S1oyadüıo11iç lstanbuldan ayn/11/v.n 

Ankara, 5 {A.A) - Yugos
lavya başbakanı ve dışişleri 
bakanı Dr. Stoyadinoviç TOr-
kiyeden ayrılırken Edirneden 
Başbakan ismet lnönüne aşa• 
ğıdaki telgrafı göndermi ştir: 

"Dost ve müttefik memleketi 
terkederken Türkiyenin her 
tarafinda bana karşı gösterilen 
bu derece hararetli hüsnü ka· 
bulaen mütevellid derin· min· 
0

netdarJık hislerimin kabulünii 
e.kselansmııdan rica ederim. 

Ekselans Reisicumhur nez· 
dinde çok büyük sadakatime 
tercüman olmanızı ekselans 
ve aziz dostum sizden rica 
ederim. 

- Sonu 4 l111cii sav/ ada -

• 
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Hayat 
ucuzluğu -- .. 
Memleketin 
kuvvet ve neşesini 
arttıracaktır . 

- Ba.ştaıa/ı I inci say/ada -
dan da memleket ürünlerinin 
müstakar fiatlerJe •ablmuı 
jmkanları hazırlanmtşbr. Artık 
ürünlerimizin fiatlerinde ehem
miyetli düşkünlükler beklenmi
yor. Düşünülen istihsal masraf-
1arını bu müstakar fiatlere uy
durarak müvazeneyi olgunlaş· 
tırmaktır. 

Bu da hayatı ucuzlatmak, 
istihsalatı arttırmakla mümkün 
olacaktır. Devleti birkaç sene
denberi meşgul eden esaslı 

davaların başında da bu me· 
sele gelmektedir. 

Cesurane bir hareketle Tuz 
ve Şeker fiatlerinin indirilmesi 
tecrübesi hükümetin düşünce
lerine kuvvet vermiştir. u~uzluk 
istihlakitı arttırmış, bilhassa 
tuz ucuzluğu servet kaynakla
rımızın mühimlerinden biri olan 
hayvancılık üzerinde müsbet 
tesirlerini göstermiştir. 

Hayatı ucuzlatmak, istibsa
litı, istiblikitı arttırmak, yur
dun refahını temin adına müs
tacelen elde t:dilmesi lazımge· 
len bir ülkü halini almıştır. 

Kamulaya sunulmak üzere 
hazırlanan kanun liyihalariyle 
başlanmış olan ucuzluk müca
delesine kuvvet verilmek iste
nildiği aşikardır. Küçük bir 
tecrübenin verimli neticeieri, 
mükellefiyetleri hafifletmek yo· 
lunda hükümetin cesaretini tak
viye edici mahiyettedir. 

Başvekil ismet lnönünün iz
mirde yaptığı hasbihallerde 
söyledikleri heran kulağımızda 
çınlıyor. Büyük şefin yıllık nu· 
tuk1arında hayatı ucuzlatmak, 
mükelfefiyetleri imkan dahilin· 
de hafifletmek hususundaki ga
yet sarih ve kat'i ifadeleri biz
lere refah günlerinin umduğu-
muıdan daha çok yakın bulun
duğunu müjdeliyor. 

Yaklaşan mesud günü sabır
sızlıkla bekliyoruz. Hayat ucuz· 
luğu bozulan müvazeneyi ku· 
racak, bu müvazene memleke· 
tin refah yo!iyle kuvvet ve neşe· 
sini arttıracaktır. 
~akk1 C>cak.oğıu. 

Nişan 
Yüzünden 
çıkan hadise 
Çe~me kazasınm Ovacık kö· 

yünde Ahmed oğlu Mehmedi, 
köy kahvesinin basamağı üze
rinde katil kasdile yaralamakla 
maınun lbrahim oğlu Mehme
din muhakemesine dün ağırce· 
zada devam edilmiştir. 

Vak'aya sebe!>, maznunun 
nişanlısı olan Nigarın babalığı 
Mehmed tarafından nişanının 

bozulması idi. Dünkü celsede 
şahid sifatiyle dinlenen Muzaf
fer demiştir ki : 

- Bir evlendirme esnasında 
evimize Sabiha ve Havva adın· 
da iki kadın geldi. Havva, 
maznun Mehmedin akrabasıydı. 

Suçlunun nişanlısı Nigar; 
Havvanın yanına oturmadı, her 
halde babalığı kendisine tenbih 
etmiş olacak. 
Gelmemiş o!an şahidlerin 

·ce!bi için muhakeme başka bir 
güne bırakılmıştır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

r:EGEPALAS~ 
.. Kışlık salonu açıldı 

•••••••••••••••••• 
Hergün öğle. akşam ye

mek ve içki servisler.i ve 
tabldot bulunmaktad1r. 

(S.2) 3 - 8 
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Şehir meclisi toplandı 
Ahırların şehir dışına çıkarılması 

işi rrıünakaşa edildi .• 
------------------------------------

Tütün 
Satışlaı .. ı hararetlidir 

Şehir 

Dün tUtünlerin sataılan ha· 
raretlenmiştir.Şehrimizdeki ali· 
l<adarlara gelen malümata göre 
Milasta Amerikan tütün lmm
panyaları piyasayı 50-80 kuruş 
arasında açmışlardır. Kuşada-

y o}larllll harap eden tek ve çift arabaların sında ilk açılan fiatten, 75 ku-
ruştan mübayaata devam olun• 

tekerlekleri yedi buçuk Santim olacak.. maktadır. Tire kazasında Glen 

Ş kumpan rnsı eksperleri piya-
ehir meclisi dün Doktor danlı ve Reşad Leblebici, Sabri hakile meselenin tedkiki kabul 

d ld sayı yetmiş, seksen kuruştan 
Behçet Uz'un başkanhğında ve daha bazı zevat söz söyle· e i i. açmışlardır. Bergamada 65-110 
olarak ikinci Teşrin devresinin diler. Bazıları teklifin lehinde Tek ve çift yükarabalarının 

h dd h b kuruştan 6000 balya tütün sa· 
ikinci toplantısını yaptı. Eski bulundular. Bazıları da şehrin şe ir ca elerini ta ri etti· tılmıştır. Manisa ve havalisinde 
zabıt azadan Dr. Ali Halim dışında, muhtelif yerlerde mo- ğinden tekerleklerin genişliği- 85, Muğlada 82-85, Menemende 
Bayer tarafından okundu ve dern ahırlar yapılmsı için hiç nin 7·5 santime çıkarılması 65-85, Turgutluda 80, Sındır

hakkında evvelce verilmiş olan 
aynen kabul edildi. olmazsa bir yıllık bir müsaade kararın tatbiki hakkındaki gıda 75-65 kuruştan tütün mü-

Başvekil ismet lnönü'nün, verilmesini ileri sürdüler. riyaset teklifi de münakaşaya bayaatına humalı bir şekilde 
lçbakanı Şükrü Kayanıu, Ba- Azadan avukat Ahmed Şük- yol açtı, vilayetçe reddedilmiş devam edilmektedir. 
yındırlık Bakanı Ali Çetin Ka- rü de huna dair olan sıhhat kanu- .. ·- • • • • • 

olan bu karardan dönülmemesi Son ayın ihracatı 
ya, lzmir vilayet meclis reisi nunun maddesinin okunmasını b ı h l ıı 
vali Fazlı Güleçten gelen ce· teklif etti. Mustafa Münür de ve u surete arap 0 an yo arın Şehrimiz ticaret odasının 

kurtarılması istendi. ilk karar-
vabi telgraflar azadan Ahmed sıhhat encümeninde tüccar da ısrar edilmesi kabul edildi. hazarladığı bir rapora göre ey-
Şükrü tarafından okundu. azalardan bjrkaçının iştirakile Şahsi bazı müracaatlere aid lul ayı içinde lzmir limanından 

Ahırların şehirden u?aklaş- bu mühim meselenin görüşül- evrak, aid oldukları encümen- dış memleketlere 15089,4 ton 
tırılması hususundaki riyaset mesini istedi. lere havale edildikten sonra üzüm, 10121 ton incir, 847,1 
teklifi münakaşaları mucib ol- Neticede Mustafa Münürün celse tatil ediJdi. Pazartesi ton palamut, 205,3 ton pamuk, 
du ve bu hususta Halid Tev- teklifi veçhile sıhhat encüme· günü saat 16,30 da tekrar top- 247718 ton bakla, 807,S ton 
fik, Ali Halim, Mustafa Bul- nine iki tüccar azanın da ilti- lanılacaktır. arpa ihraç edilmiştir. ..... Ti·~~;~·i .. ~J~~~ ........ l .................. Cfö~;~'iiik··1~ .. b;ş;···b·~i'i ........................ f ;~;~;yi;;d~ .... . 

Küçük san' atlar hakkın- Halkın huzuru temin 
da raporunu hazırladı Delikanlılar S?üzel kıza edilmelidir 

Bu ayın onikisinde Ankarada ... Göztepede oturan sözüne 

toplanacak olan Küçük san'at- musallat olmuşlar itimad ettiğimiz bir arkadaş, 
Jar kongresinde okunmak üzere bu bat üzerindeki bazı tram-
şehrimiz ticaret odası tarafın- vayların aktığından, hatta dün 
dan küçük san'atkarıarın hima~ Zübeydeyi kaçırmağa teşebbüs gece 11 numaralı tramvayla 
yeleri ve bu san'atların inkişa- seyahat ederken üzerinin ıslan-
fsnı temin için mühim bir rapor edenler şimdi ağırcezadadır}ar dığmdan bahseylemiştir. Ge-
hazırJanarak lktısad vekaletine çenlerde de beş numaralı tram-
gönderilmiıtir. Raporda uzun Dün ağırcezada şayanı dik· haberdar olan kızın anası, vay için buna benzer bir şika-
mlitalAalar ve izahat verildik· kat bir kız kaçırma davasının çardaktan bağırmağa başla- yetle karşılaşılmış, derhal ta-
ten sonra vilayetimizdeki küçük m uhakemesine başlandı. dı. Anasının bag~ ırdıg~ ını gören 1 1 mirat yapılmıştı. An aşı an 
sao'atiar, san'at erbabının di- Seferibisarın Orhanlı köyün- kız da utancından anasının fer· k 
Jekieri, ihtiyaçları ve derdleri de Gülsüm adında ihtiyar bir yadına iştirak etti. Eğer anası tramvayların muayeneleri pe 

açlgy a vurulmaktadır. k sık yapılmamakta, tamirat an· adının henüz onsekiz yaşına bağırmasaydı ve Zübeyde de 
Vekaletçe kongreye arzedil- basan Zübeyde adında genç ve utanıb sıkılmasaydı, güzel gü- cak şikayete bağlı tutulmak-

mek üzere küçük san'atlar hak- güzel bir kızı vardır. lluadan zel benimle beraber gitmiş ola· tadır. 
kında hazJrlanmış olan kanun iki yıl evvel, aynı köyde bir caktı .• Fakat şimdi kız, bütün Halbuki tramvay işletme ida-
projesile esbabı mucibe şehri- delikanlı bu kıza gôı; koymuş, gelmiş geçmişleri unuduyor ve resi daha sık bir kontrol ile 
miz Ticaret odasına gelmiştir. kızı kaçırmış, fakat onu almağa anasının sözüne uyarak benden halkın huzurunu bozmadan bu 

Proje ve esbabı mucibe maz· muvaffak olamamıştı. Bu se- davacı bulunuyor. basit işi şikayet mevzuu yap-
batası hakkında ticaret odası bebten kızın bahası öldürül- Diğer suçlu : maktan uzak tutabilir. 
tedkikat yapmağa başlamıştır. müştü,. · O cinayetin failleri, - Benim bunların hiç biri- Tramvaylarda halkıo buzu-

• "• • • •• şimdi cezalarını çekiyorlar .. O sinden haberim yoktur. runu düşünmek esaslı bir 
Muallim tayinleri mesele başka... Diyib işin jçinden çıktı.. vazifedir. 

Bu hadiseden sonra; Etem Bu hadisenin canlı şahidle- M"·d·· · t" · d"kk 
adında bir delikanlı da Zübey- u urıye ının nazarı 1 a-lzmir kız lisesi Fransızca 

yardımcı öğretmenliğine Han· 
dan, akşam tecim okulu eko
nomik coğrafya ve emtia öğ· 
retmenliğine Adnan Kazım, 
Aydın san'at okulu tesviye atel-
yesi öğretmenliğine Sıdkı, lzmir 
san'at okulu ağaç işleri şitaji-

yerliğine Lütfi Gökalp, Kız 
Jisesi Almanca öğretmenliğine 

ilaveten lzmir kültür yardi
rektörü Raufi inan, Kız Li
sesi fizik öğretmenliği ile 
başmuavinliğine Adana kız li-
sesi fizik öğretmeni ve başmua~ 
vini Hayriye, Karşıyaka Orta 

rinden Mahmud ve Çakıcı Hü· tini ce!bederiz. 
deyi gözüne kesdirmiş, bir seyin amme şahidi olarak din- ........ .. 
gece yarısı arkadaşı Hüseyin lendi. Çakıcı Hüseyin şaha· Fuar fı.lmı· 
Hamdi ile birlikte; kızın y&ttı- detinde: 
ğı tütün çardağına gitmiştir. 

Bir yanhşhk olmamak için bu
rada birkaç kibrit çakmışlar 
ve uykuda bulunan Zübeydeyi 
tatlı uykusundan uyandırmış· 
lardır. 

Zübeyde, karşısına dikilen 
zebellah gibi bıçaklı iki adamı 
görünce ürkmüş, yanında bu
lunan anasına sarılmıştır. Fakat 
mütecavizler Zübeydeyi yaka
ladıkları gibi çardaktan çıkar
mışlar, ileriye sürüklemişlerdir. 

- Kızı kurtarmağa gittiği
miz zaman, bu Hüseyin Ham
di de vardı. Ve kızı cebren 
kaçırmak istiyorlardı. Fakat 
ben elimdeki sopayı Hüseyin 
Hamdinin beline indirince kızı 

kurtarmağa muvaffak olduk •.• 
Dedi. 

Mahkeme, gösterilen müda • 
faa şahidlerinin celb ve istima
ına karar vererek muhakemeyi 
talik ve suçluları hapishaneye 
iade etti. 

DUn davetlilere gösterildi 
Arsıulusal Altıncı lznıir Fu

arı hakkında çevrilen filim dün 
Elhamra sinemasında davetli 
bazı zevata gösterilmiştir. Film 
fevkalade güzel ta11zim edilmiş 
ve çok net olarak çekilmiştir. 
Fuar filmi Aokaraya gönderi· 
lecek ve büyüklerimize göste
rildikten sonra şehrimize! geti
rilecek ve muhtelif sinemalarda 
halka gösterilecektir. 

n!Z'r...C.Lr.L7""..../..ZY~.A"&«Dnrzz7. 

L!!~~~~!~~ 
Bela Mustafanın 

muhakemesi 
Menemende Kumtepe me•

kiinde Giridli Emini öldürmekle 
maznun Beli Mustafa ile kar· 
deşi Ahmed ve suç ortağı Fa
futaki lbrahim ve ,alan yere 
şahitlik etmekle maznun fev· 
zinin muhakemelerine dün ağır 
ceza mahkemesinde devaın 

olunmuştur. 

Yalan yere şahitlikten istic
vab edilecek maznun Fevzi ge
tirilm emişti. Ver ese vekili ta· 
rafından mahkeme reisliğine 
verilen bir istida okur.do. Bun
da Bela Mustafanın katlile maz
nun Ahmedio, maktul Emini 
ölmeden evvel bıçakla yarala· 
dığı gibi öldükten sonra da 
cesedini bıçakla delik deşik 
ettiği ve bunu gören kimseler 
bulunduğu, diğer maznun ibra· 
himin de bela Mustafanın suç 
ortağı olduğu ve onun da bı· 
çakla maktul Emini yaraladığı 
bildiriliyordu. Mahkeme heyeti, 
istidada gösterilen 15 şahidin 
celbine karar vermiş ve muha· 
kemeyi başka bir güne bırak· 
mıştır. 

Zabıta 
nezaretinden 
kaçtı diye 
Bir ay hapsa mahlt0111 
edilerek hapishaneye 
göndarlldl 

Dün pejmürde kıyafetli b!r 
adam, asliye ikinci ceza hakı
minin huzuruna çıkarıldı. Suçlu 
2ab?tanın müseccel simalarından 
Said oğlu Kamildir. Üçbuçuk 
aylık mahkumiyetini bitirer~k 
hapishaneden çıkarılan Kamıl. 
o kadar müddetle de emniyeti 
umumiye nezareti altında bu· 
lunması, yanı ikamet ettiği ma· 
hallin merkezine bergün sabah, 
akşam giderek isbatı vücud 
etmesi lazımgelirken, ansızın 

ortadan kaybolmuş ve soluğu 
Armudluda .:lmıştır. 

Zabıta uyuyor muya.. Dah~ 
gaybubetinin ikinci günü serse~ı 
bir vaziyette dolaşan Kaaı.ıl 
Armutluda yakalanarak, emnı· 
yet umumiye nezaretinden firar 
suçundan dolayı mahkemeye 
verilmiştir. 

Hakim suçluya sordu: 
- Ne diye nezaretten kaç· 

tın? 
- Altmış beş gün k~d~r 

gittim geldim. Fakat bu gıdıb 
gelmekliğim açlıktan ölmeın.e 
sebeb olacaktı. işin yoksa, gıt 
g el... Bunun çıkar bir yolu ol: 

1. 1 
madığını anladım. Ver e ıP 
Armutlu dedim. Ve iş aramağa 
gi ttim .. 

- Neden haber vermedin? 
- O kadar büyük işlere 

aklım ermez .•• 
Hakım düşündü: 
[Senin sun T. C. KanucunuP 

307 nci maddesinin 2 nci ben
dine uygundur. Bu maddeye 
göre bir ay hapis yatacaksın] 
dedi. 

okulu resim öğretmeni Rıza 
Resne ilaveten müdür muavin· 
liğine, Karataş orta okulu fen 
bilgisi - biyoloji dersi öğret
meni Seniye Karşıyaka orta 
okuluna, Karataş orta okulu 

Zübeydenin acı feryadı üze
rine, komşu çardaklarda bulu
nan çakıcı Hüseyin ile Mah
mud, kızın feryadına koşarak 
Zübeydeyi güçlükle bu azılılarm 
ellerinden kurtarmışlardır. işte 
suçluların lüzumu muhakeme
lerine sebeb olan hadise de 

' Elhamra Sinemasında 

Suçlu teşekkür ederek 111ab· 
kemeden ayrıldı ve hapisba· 
neye gönderildi. 

, ......... ~ ... 
Vali Güleç 

Vali ve parti başkaoı f aıla 
Güleç pazar günü KemalpaŞ~~ 
ya giderek parti işlerini tedkı 
edec:ektir. 

kitib ve hesab memuru Rüştü 
kız lisesjne, kız tisesi katib ve 
hesab memuru Zihni Karataı 
orta okuluna tayin edilmişlerdir. 
Muhtdif muaUimlerin fazla ders 
zam emirleri de Kültür bakan-
lığından vilayete gelmiştir. 

• •••••••• 
Kültürpark'ta 

Belediye Reisi Dr. Behçet 
Uz dün mühendislerle birlikte 
Kültürpark'a giderek buseneki 
inşaat planını tesbit etmişler

dir. Bundan başka beş senelik 
bir çalışma planı da hazırlan· 
maktadır. Busene dahi Fuarın 
tekamülü için birçok işler ya
pılacaktır. Asfalt yollar, yeni 
oyuncak yerleri vesaire bu 
meyandadır .. 

bundan ibarettir. 
Dünkü duruşmada kız ile 

anası, hadiseyi anlattılar. Bil-
hassa Zübeyde ifadesi arasında: 

- Yerle gök bir araya gel· 
se, ben bu adamı istemem ! ,. 
dedi •• 

Suçlulardan Etem ayağa kal-
karak dedi: 

- Mesele kızın ve anasının 
aolatbğı g;bi değildir.Ben zaten 
bu kızla tanışınm. Birgün ken
disiyle mutabık kaldık. Gel, 
beni çardaktan kaçır, diye da· 
vet etti. Bu davet üzerine git
tim. Kızı uyandırdım. Ses çı· 
karmadı. Beraberce çardak-
tan uzaklaşırken, hadiseden 

BU AKŞAM 
Saat 91 dan 

itibaren 
görülmemiş derecede 

Güzel 
Kuvvetli 
Muaızam 

Zengin 
Muhteşem 

Fransa 
lhtilili Qgnald 

COLMAN 

Tirenin yazlık 
,, t zer 1ya ı 

Şehrimiz ticaret odasına ge: 
)en malumata göre, Tire kaı• 

,. ll" 
sının 936 senesi yaz'ık zer ıy 
tında pamuk mahsulü geç~" 

.. d 50 pıs· seneye nazar an yuz e . . 
betinde, tütün yüzde 75 pııt 
betinde fazladır. b 1 

Menemen kazasında bubu ae 
ürünlerinden arpa, buğda~,b~t· 
baklarun harman ameliyesı 
miş ve arkası alınmıştır. 



_ e Te,rınlsanı teae YENi ASIR 

• • Suriye ışı Son TClgraf Haberleri 
Atatürk 
Vatanilerreisinin General Eydeman söylüyor1 

·- . 

Göring İngiltereyi bir 
numaralı düşman mı 

göstermiş .. 
•••••••••••• telgrafına cevab 

verdiler 
- Baştaıa/ı bmrıcı salıitede-

Reisicuınhur ATA TÜRK 
k~ndisine aşağıdaki cevabı ver
llııştir: 

''Ankaradaki geçid resminde Türk! Ribentrop J 

seyretmeğe doyamadım.,,' Bunurı aksini ·ordusunu 
' iddia ediyormuş 

Saıniıni tebrikinize teşekkür 
ederim. Suriyeye karşı hissiya
~ını.z halisane ve dostanedir. 
urıye halkının mesud ve mü

reffeh olmasını dilerim. 

b' l<.u~üs 5 (A.A) - Şamdan 
kıldırıldiğine göre Lübnan ma-
~ınatı iki kişinin ölmesi ve 12 

~ışinin yaralanması ile netice
enen karışıklıklar üzerine Şam
d~ fevkalade vaziyet ilan et
llıışlerdir, 

Ankara, 5 (A.A) - Sovyetler birliği Osso
viakilli başkanı korgeneral Eydeman lstanbuldan 

ayrılırken Türk Hava Kurumu başkanı Fuad 
Bu'caya aşağıdaki telgrafı göndermiştiı: 

Türkiye cumhuriyetinden ayrılırken bana karşı 
gösterilen hüsnü kabulden dolayı size samimi 
teşekkürlerimi bildirmek isterim. 

Şahsı üzerimde unutuimaz bir tesir bırakan 
Türk milletinin Büyük Şefi Kamal Atatürke 

derin minnetdarlık duygularımı bir kere daha 
arzetmenizi rica ederek size sağlık ve parlak 

bir kıyasetle idare ettiğiniz Türk Hava Kuru
muna büyük muvaffakıyetler diler, yüksek say
gılarımı sunarım. 

lstanbul, 5 (Husıısi) - Cumhuriyet bayramı 
şenliklerinde bulunmak üzere memleketimize 
gelmiş olan Rus Hava Kurumu Generalı Eyde
man ile refakatindeki tayyareciler ve paraşüt
çüler memleketimizden ayrılırken gördükleri 
kardeşçe hüsnü kabulden çok mes'ud oldukla
rını söylemişlerdir. General Eydeman beyana
tında: "Ankaradaki geçid resminde Türk ordu
sunu seyretmeğe doyamadım.,. demiştir. 

Kamutay Mülkiye mektebi 

ACABA HANGiSiNE 
INANMALI 

. Lübnanla Suriyenin birleşti
l'ilıııesini istiyen müslümanların 
~ezahüratı devam etmektedir. 
/ansız fevkalade komseri ile 
ış bakanlığına yapılan müra

C8atler gittikçe artan galeyanı 
Rilstermektedir. Şamdaki vazi
YŞet de fenalaşmaktadır. Berut-

Binası inşa ediliyor Dün merasimle Ankaraya nakledildi ,
1
t\ 

Ankara, 5 ( Yeni Asır ) - lstanbul, 5 (Hususi) - Mülkiye mektebinin Ankaraya nakli 
Ankarada Vekaletler mahalle- b _n münasebetiyl.ı ugün şehrimizde merasim yapılmıştır. Saat onda m 
sinin arka tarafında yapılacak mektebten ayrılan talebeler, önde muzika olduğu halde Taksim- ~ aııı treni silahlı bir çetenin 

taarruzuna uğramıştır. Kamutay binasının inşasına mali deki Cumhuriyet abide~ine giderek merasimle çelenk bırakmışlar, 
sene içinde başlanacaktır. Yeni nutuklar söylemişlerdir.Talebeler saat oobirde Ankaraya hareket •••••••••••••••••• 

iz mit binanın yanında Riyaseticum- eden trene binmişlerdir. 
bur makamı için bir bina ile Mülkiyenin müdür ve muallimleri akşam treniyle şehrimizden 

Sevinç içindedir 
Başvekalet ve Hariciye Veka- ayrılmışlardır. 
Jeti binaları da inşa edilecektir. Meşhur Jngiliz 

ll'ı - Başta1a/ı 1 inci sav/aad -
d 1 Yapılacaktır. Bunlar-

an birisi ikinci kfiığıd 
:abrlkamızdır. Bu ikinci 
"abrlka sigara kağıdına 

1 
adar her çeşld kfğıd 
ll'ıal edecektir. Memle
~etın kağıd sarfiyatını~ 
1 

Uyuk bir kısmını iki 
t"brlkamız kar,ılıyacak
ır, 

ROKFELLERIN 250 BiN 
DOLARLIK HEDiYESi 

h Ankara 5 ( Hususi ) - Meş
f 1rı Amerikalı milyarder Rok
e er Ankaradaki hıfzıssıhha 

:iiessesesine 250 bin dolar he-
ıye etmiştir. Ayni zamanda 

reni açılan bu müesseseye dok
dor F eliksi müdür olarak gön
leer~i~tir. Müdür şunları söy-

lllıştır : . 

d Vekaletten gördüğümüz yar-
1.ınlarla yeni doğan müessese• 

llıız· 
ııı-ı'ıı yakında tam bir teka-

d
u e mazhar olacağını ümid e e. 

d' rıın. Bu mekteb benim in-

Buğdav satışı 
lstanbul, 5 (Yeni Asır) -

Buğdaylarımıza hariçte rağbet 
fazla<lır. Yakında buğday ihra
catına başlanacaktır. 

IZMIR 
Hava seferleri 
lstanbul 5 (Yeni Asır) - iz. 

mir - lstanbl - Ankara hava se
ferlerine tahsis için lngiltereye 
iki yolcu tayyaresi sipariş edil
di. Seferlere ilkbaharda baş-
!anacaktır. 

Kömür satacağız 
lstanbul 5 (Yeni Asır)- Ro

manya ile kömür ihracatı için 
bir anlaşma yapıldı. Yakında 
Romanyaya mühim mikdarda 
maden kömürü ihraç edeceğiz. 

Üniversitede 
Sırp kürsüsü açılıyor 

ö~de Avrupa ve Amerika için 
bek olabilir. lstanbul 5 ( Yeni Asır ) -

eıhtuseneki kurslara onbeş Türk - Yugoslav dostluğu git-
Ilı at müdürü ile beş bükü- tikçe sevindirici bir inkişaf 
ll~t d doktoru iştirak etmiştir. gösteriyor. Pek yakında lstan-
d• n an sonra bütün sıhhat mü- bul üniversitesiyle Ankara dil-
k~rleri ve hükümet doktorları Tarih • Coirafya fakültesinde 

rslara iştirak edecektir. Sırpça kürsüleri ve Belgrad 
J!:d •• • üniversitesinde de bir Türkçe 

en nutuk soyledı 1 kürsü tesis edilecektir. 

Ilı Londra 5 (Ö.R)- Avam ka- J t b } odasında 
ilrasıııd "b' b' l . s an u 

tizıı a mu ım ır ce se ıç-
td a halindedir. Hariciye nazırı lstanbul 5 (Husosi) - ktan-
eiy en Ingilterenin beynelmilel bul ti car et ve sanayi odası mec-
ıı~~setini tarif için büyük bir !isi toplandı. Ticaret borsasının 
Ilı k söylüyor. Bu nutkun 1936 mizanı kabul edildi. Bun• 
hevzuu bilhassa ispanya, Ital- dan sonra ayın nn ikisinde An-
ku "e Almanyadır. Henüz nut- karada toplanacak olan küçük 
ile ıı ıııetni hakkında haber san' atlar kongresine iştirak ede-

§redilmemiştir. cek olan murahhaslar seçildi. 

tarih alimi 
Ankarada tedkik!er yapıyor 

Ankara, 5 (A.A) - Ünlü Eti tarihi alimi Liverpool Ünivu
sitesi profesörlerinden Çarstang ve refikası Ankaraya gelmiş ve 
dün saat 18 de Türk tarih kurumunu ziyaret etmiştir. 

içtima halinde bulunan Tarih kurumu üyeleri profosörle bir 
saat kadar görüşmüşlerdir Konuşıııalar bilhassa Alacaböyük haf
riyatı üzerinde cereyan etmiş, k.ındisiııe hafriyat hakkında iza
hat verilmiştir. 

Profesör Türkiyede gördüğü inkılab ve tarih hareketlerinden 
hayranlıkla bahsetmiştir. 

Alman casusu yakalanmış 

Alman komünistlerinin 
şefi dün idam edildi 

Paris, 5 (Ô.Rl - Frırnsız - Alman hududunda bir Alman 
casusu tevkif edildi. Marsilyaya getirildi. 

Berlin, 5 (Ö.R) - Yarı resmi D. N. B Ajansının bildirdiğine 
göre Hamburg ağırceza mabkemeııi tarafıııdan 17 son Kanun 
1934 de katil ve isyan teşebbüsü ve devletin emniyetine suikasd 
suçuyle idama mahkum edilmiş olan Edgard Andre 4 son 
Teşrinde Hamburgda idam edilmiştir. Edgard Andre Altona 
mahallelerinde nazi partisinin bir nümayişi esnasında Üzerlerine 
ateş eden komünislerin şefi idi. Bu müsademede 11 komünist 
ve 4 polis ölmüştü. O vakıt tevkif edilmiş olan Edgard Andre 
şimdi idam edilmiştir. 

lngiliz dış bakanı Irak hadiseleri 
hakkında izahat verdi 

Londra, 5 (A.A) - Avam kamarasında Irak hakkında bir 
suale cevab veren Eden demiştir ki: 

Yeni Irak başbakanı Bağdat büyük elçimize Irakın lngiltere 
hükümetiyle sıkı dostluk münasebetleri lüzumuna kani bulundu
ğunu ve kendisinin kanunuesasiye tevafuk eden bir tarzda idarei 
hükümet edeceğini bildirmiştir. 

29 ilkteşrio hadiselerini haber alır almaı Elaskeri paşanın 
katline mümasil diğer hadiselerin yapacağı fena tesiri yeni baş
bakana bildirmesi ve yeni kabinenin Irak haricinde uyandıracağı 
telakki, bilhassa ekalliyetlere karşı takınacağı battı hareketin 
insaniyetine bağlı bulunduğuna işaret eylemesi hakkında büyük 
elçimize talimat gönderdim. ,. '""·\<\ -. < ' •' 

' . , -· 

Londradakı Almarı se}aretlıarıesı 

Londra, 5 (Ö.R) - "Daily 
Telegraph,. ve Pariste "Eksel
sior" gazetelerinde eski hari
ciye nazırı Sir Austen Cham
berlainin mühim bir makalesi 
intışar etmiştir. Sir Aııstenin 

uzun seneler lngiliz harici siya
setini idare ettiği ve harici 
siyaset sahasında muhafazakar 
partinin en çok dinlenen mü
şaviri olduğu düşünülürse bu 
makalenin ehemmiyeti takdir 
edilir. Eski nazır diyor ki: 

Almanya sefiri Von Ribben
tropun Londraya ayak basar 
basmaz lngiltereye karşı hüs
nü niyet teminatını diğer bir 
devleti müşterek düşman te
lakki etmek yolunda bir da
vetle birleştirmiş olması çok 
müessiftir. Bir sefirin ağzından 
çıkması hayret veren böyle bir 
söz misli görülmemiş beynel
milel bir metoddur. E2er ln
giltere ile Almanya arasında 

dostluk tesisi isteniyorsa buna 
sebeb olarak müşterek tevec· 
cühler, müşterek menfaat ve 
gayeler gösterilebilir. Böyle 
bir dostluk içinde bu unsurlar, 
batıl fikirlerden daha emin bir 
mesned olur. İngilterenin ko
münizme karşı hiçbir tevec· 
cühü yoktur. lngilterede bir 
teamül olan parlamento kaide
lf'ri milli vicdanda kökleşmiş

tir. Fakat başka milletlerin 
saadetlerini başka yolda ara
malarını, onları taklide teşeb
büs etmeksizin, kabul ederiz. 
Meseleleri halletmek için bizim 

• 
$ahlle a 

IZMIR 
Elektrik tarifesi 
Ankara 5 (Yeni Asır)-lzmir 

elektrik kilovat ücretinin 19 ku
ruştan 18 buçuk kuruşa indiril
mesi hakkındaki karar, Nafıa 
vekaletince tasdik ediler1:k 
hmir vilayetine iade edilmiştir. 

Tütün am•·lesi için 
Istanbul 5 (Hu ;;usi) - Inhi

narlar idaresi, tütün ameleleri 
İçin yakında lzmirde modem 
ve büyük bir bakım evi binası 
yaptıracaktır. Bu bina en mo
dern tesisatı ihtiva edecektir. 

Soldan 
•• •• • • 

yurumeyınız 

lstanbul, 5 ( Yeni Asır ) -
Sokaklarda soldan yürüyenler· 
den bir lira para cezası alın

ması hakkında belediyenin ver
diği karar, bugünden itibaren 
tatbika başlanmıştır. 

Çan kof 
Romaya gidecek 

Sof ya, 5 ( Yeni Asır ) -
Çankofun pek yakında Romaya 
giderek siyasi temaslarda bu
lunacağını gazeteler haber ve
riyorlar. 

Metaksas 
Giride gidiyor 

Atina 5 (Yeni Asır)- Gene
ral Metaksas yarın Giride gide
cektir. Girid balkı, memleketi 
dahili sükuna kavuşturan baş
vekili karşılamak üzere büyük 
hazırlıklar yapmıştır. 

Türk - Yugoslav 
anlaşması 

Belgrad, 5 (Yeni Asır) 
Türkiye ile Yugoslavya arasın
da 28 ilk Teşrinde An karada 
imza edilen ticaret ve klearing 
anlaşması bugün gazetelere 
tebliğ edilerek aynen neşredil
miştir, 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
kendımize mahsus bir usulümüz 
var ki bunu diğerler:nden üstün 
tutarız. Ancak hiçbir devletin 
dahili iş'erine katışmak iste
meyiz.Rusyanın muhasarası bize 
Almanyanın muhasarası kadar 
az cazibesi olan bir lekedir. 
Ne komünist, ne nazi telakki
lerine karşı bir haçlı seferi 
açmağa niyetimiz yoktur. Ye
ter ki kendimiz yaşayalım ve 
başkalarını da, kendi istedik
leri gibi yaşamakta serbest 
bırakalım. Şu şatala ki onlar 
da sakin dursunlar ve dünya
nın diğer kısımlarını serbest 
braksınlarl,. 

Sir Austen bundan sonra 
Göring ve Gobels tarafından 
verilen son iki nutukla Von 
Ribbentrnpun dostluk teminatı 

arasında bir tezad görmekte
dir. Bunu şöyle anlatıyor: 

" General Göring lngiltereyi 
bir numaralı millet düşmanı 

olarak gösterdi. Von Ribben
tropbuna acaba ne diyecektir 
ve Almanyanın hakiki sesi 
hangisidir? Von Göring'in 
sesi mi, yoksa Von Ribbentrop
un sesi mi? ,. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

TAYYARE SiNEMASI 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

TELEFON : aısı TELEFON : 3151 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• ·····································~ 

BUGÜN iki senedir medhini 
. . . ... . . 
ışıttıgımız ŞAHESERLER ŞAHESERİ 

MAYERLING 
Charles Boyer,Danielle Darrieux ve diğer yüksek Fransız artistlerinin yaratıh sinema alemine hediye ettikleri bir san' at abidesi 

...... Ayrıca : Paramunt ( Dünya havadisleri - Agustos Böceği ( Renkli Miki ) 
•••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••r••••••••••••••••••••••••ıııeııııııısııııııı•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••ıııııııııııııı•ııııııııı•ııııııııııııııııııııı•• 

SEANS SAATLERi : 
Hergün 3,15 - 5,15 - 7,15 - 9,15 

Cumartesi ve Pazar günleri 1,15 ilave seans 

FIATLER: 
30 - 40 - 50 kuruştur 

Cumartesi 1,15 - 3,15 talebeye tenzilat 



Sabite.-. 

_Son görüşmelerin akisleri 

Bulgaristan Balka 
antantına g · recek m ·? 
Yunan gazeteleri böyle radikal bir 
değişikliğe ihtima • 

vermıyor ar 

Kıal Boıis ve zevcesi .. Avtupa 

Atina, 4 (Hususi) - "Elef
teron Vima,, gazetesi yazıyor: 

Yugoslavya başvekili Stoyadi
noviçin Ankara ve Sofya se
yahati münasebetiyle Bulga
ristanın Balkan antantına gire
ceğinden ve batta bu lıususta 
Stoyadinoviç ve Köse lvanof 
arasında müzakereler bile ol
duğundan bahsedildi. Bu ha
ber, tahakkuk edecek olsa, ya
rım adamızda ve Avrupada çok 
mühim bir hadise olabilir. Zira 
Balkan antantında Bulgarista
nın yeralmaması kendini daima 
hissettirmiş ve antant azası olan 
devletler b~ komşularmın !loş 
kalan mevkiini birgün işgal 

edeceği ümidini ilandan geri kal
mamışlardır.Fakat realist olmak 
zaruretile şunu itirafa mecburuz 
ki Bulgaristan tarafından ilk 

andanberi Balkan antantına iş-
tirakinden imtina için ileri sü
rnlen sebebler bu hükümet ta
rafmdan geri alınmış değildir. 

KÔSE iV ANOFUN 
SÖZLERi 

Köse lvanof, muhabirimize 
beyanatında memleketin bazı 
piıikolojik sebeblerle Balkan 
&ntanbna girmesinin imkansız 
olduğunu. fakat buna rağmen 
komşularile en iyi münasebet-

ler tesisini ihmal etmiyerek 
yarımada milletleri arasında 
Balkan şuuru ve tesanüdü fik
rinin husulüne yardımdan geri 
kalmadığını bildirmiştir. Bu 
" pisikolojik ,, sebebler de 
malumdur. Bulgaristan Bal
kan paktının sözde kendi
sini tecrid için yapıldığı zan· 
nında olduğunu miikerreren 
iddia etmiştir. Bu iddiaom se
bebi, pakt ile balkan devletle
rinin toprak tamamiyetinin zı-

seyahatinden son dônıişünde 

man altına alınmış olmasıdır. 
Bulgaristan balkan devletleri
nin budutlarmı henüz kat'i ola
rak tanımış olduğunu göster
miş olmadığından, yukarıdaki 

şayia~ara inanmak çok güçtür. 
"ELEFTERON VIMA,, GA

ZETESiNDEN: 
Stoyadinoviçin Ankara seya

hati yalnız Türk - Yugoslav 
dostluğunun değil, ayni zaman· 
da Balkan antanta tesanüdünün 
bir tezahürü olmuştur. Balkan
lar hariç olmak üzere bütün 
Avrupada diplomasi vaziyet 
son derece teblükeli bir safha
dadır. Almanya yanında şimdi 
ltalyanm da yeraldığı Alman -
Rus husumeti, Lokarno paktı
nın tahdidi güçlükleri, Belçika
nın bitarafhga dönmek kararı, 
Avusturya meselesi, Akdeniz 
hakimiyeti için lngiJiz - ltaJyan 

rekabeti ve bilhassa ispanya 
hadiRelP.rİ ve bunun neticeleri 
bütün Avrupa meselelerini 

gergin bir vaziyete sokmuş ve 
yakın bir istikbal için endişeler 
uyandırmıştır. 

Fakat bütün bu tebdidler 
arasında Balkanlar, evvelki 
kötü şöhretleri hilafına olarak, 
emniyet hissini ve diğer bir 
sahada harb olsa bile kendi 
mıntakalarında sulhün muha
faza edileceği kanaatini mu
hafaza etmektedirler. Bu his 
Ankara görüşmelerinde de ha
kim olmuştur. 

Yunanistan Türk Cumhuriyet 
Bayramı şenliklerini kardeşçe 

bir alaka ile takibetmiş ve ilk 
Türk - Yunan antantının Bal
kan antanta içinde bugünkü 
genişliğini ve bundan ileri ge
len ehemmiyeti kazanmış ol· 
masından dolayı memnundur. 

, .......................... .__. ........... mama' 
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Şimdi ikisi de blrblrlerlnln gözleri içine bakıyor 
ve yanaklat"ı alevler içinde yanıyordu •• 

Blak Mina'nın tarif ettiği SAN ŞUNUN ÖLÜMÜ 
yeri gözleri önünde canlandı· Bfok ayrıldıktan sonra Cava 
rınca benzi kül gibi oldu. ve Nora bir müddet San Şu-
Çünkü burası şimdi Cava, nun başı ucunda oturdular. 
Nora ve San Şun'un bu!un· Omuzunda açılan yara gittikçe 
duğu yerdi. Derhal geri döoüb zavallı kaza büyük bir ısh-
dönmemek hususunda tered· rab veriyordu. Bu vaziyet 
düde düştü. Bir an evvel gi- karşısında Noranın adeta 

gözleri yaşarmı~tı. Burada 
dib Cava'yı bu işden haber-

kınn başında San Şun'a ne ya-
dar etmek lazım idi. Aksi pabiJirlerdi? Ne bir ilaç ve ue 
takdirde mücevher elden de bir doktor tedarik etmenin 
gideceği gibi onların hayatını imkanı yoktu .. Nora kendi en-
da tehlükeye düşürüyor de- tarisinin ucunu yırtarak yara-
mckti. Fakat ya Osterdik ile nan yerini değiştirdi. ve San 
adamları oraya denizden daha Şuna teselli verici sözler söy-
evvel varırlarsa herşey altüst lcdi: San Şun bir aralık göz-
olacaktı. !erini acarak: 

~ENi ASIR -
Başve ili 
Stoyadi oviç'i 

te gr aflarına 

• 
iZ ve 

ceva 
- Sonu 1 nci say/ada -

Dost ve müttefik memleket
lerimizi birbirine bağlıyan sar
sılmaz dostluğun bu yen\ mü
şahedesi milletlerimizin refaht 
için en emin garantiyi teşkil 
etmektedir. Türk milleti için 
candan refah ve saadet dilerim. 

'Bayan ismet lnönü hakkın
daki hürmetkar tazimatımla 
birlikte en dostane hissiyatımı 
kabııl buyurunuz aziz dostum . ., 

Başbakan ismet lnönü aşa
ğıdaki telgrafla Dr. Stoyadi
noviçe cevab vermiştir. 

"Ekselansınız•n telgrafı Türk 
Yugoslav dostluğunun ve itti
fakının bunları akteden iki 
büyük milletin kalbinde de ne 
derece büyük bir yeri olduğu
nu bir lcere daha bana gös
terdi. 

Türkiyede size gösterilen 
hüsnü kabul aziz başkanım ve 
dostum, ziyaretinizin daha 
ziyade alevlendirdiği derin his
siyattan doğmuştur. 

Memleketinize selametle av
det hakkındaki temenoiyatımı 

arzederken bu fırsattan bilis
tifade şahsi temasımızdan ne 
derece mesud olduğumu ve bu 
teması tekrarlamanın benim için 
ne kadar şayanı memnuniyet 
olacağını bildiririm. 

Refikam ve ben Bayan Sto
yadinoviçe hürmetkar ve çok 
dostane hissiyatımızı arzederiz . ., 

HARiCiYE VEKiLiMiZE 
ÇEKiLEN TELGRAF 

Ankara, 5 (A.A) - Yugos· 
lavya başbakanı ve Dış işleri 
bakanı Dr. Stoyadinov:ç Tür
kiyeden ayrılırken Edirneden 
dış işleri bakanı Dr. Tevfik 
Rüştü Arasa aşağıdaki telgrafı 
göndermiştir: 

Güzel vatanınızı terkelmeden 
evvel Türkiyede bana karşı 
gösterilen hararetli hüsnü ka
bulden dolayı ekselansınıza te-
şekkür etmek isterim. 

Bayan Stoyadinovjç ve ben 
bu seyahati hiçbir zaman unut-

"'3 ....... 

( 

$ 4 

ekili • z 

mıyacağız. Bayan Rüştü Arasa 
karşı olan hürmetkar lazima
hmla birlikte size karşı olan 
çok dostane hissiyatımı kabul 
buyurmanızı rica ederim, ekse· 
lans ve aziz dostum.,, 

1 
Dr. Tevfik Rüştü Aras, Dr. 

Stoyadinoviçe aşağıdaki tel
grafJa cevab vermiştir: 

11 Sizin burada bulunuşunuz-, 
dan mütevellit büyük zevki 
yenilemiş olan telgrafınız bende 

ifadesinden aciz bulunduğum 

bir memnuniyet uyandırmıştır. 

Memieketlerimiz arasında dost
luk ve ittifakın tam ifadesi olan 
şahsi dostluğumuza daima sa• 
dık olarak ekselansınızdan Yu
goslavyaya selametle dönmeniz 
haklnndaki en bar temenniya
tımı kabul buyurmanızı rica 
ederim. 

Refikam ve ben sizin için 
şahsi muvaffakıyetler ve çok 
zarif dostumuz bayan Stoyadi
noviç için de saadetler dileriz.,, 

ITALYAN 
itbaınlarına karşı. 

Paristeki görüşmeler BLı\LKAN 

Erkanı harbiyeleri 

- Bastara/t / inci sahi/ede -
dinin oldukça şiddetli bir mü
dahalesinin kaydedildiği zanne
diliyor. ispanyada Madrid hü
kümetioin emri altındaki kuvp 
vetlere Sovyet vapurları vası

vasıtasiyle harb malzemesi na
kil ve temini hususundaki Al· 
man ve ltalyan ithamları bir
birine oldukça benzemekte-
dir. Bu iddialara göre ispan-
yada kadın ve çocuklar 
ıçıo yiyecek ve giyecek 
eşyasiyle dolu o'arak Rus-
yadan yola çıkarılan vapurlar· 
da boş bırak1lmış bazı yerler 
vardı ve bu kısımlar silah ve 
mühimmat nakli ıçin kullanıl· 

mıştır. Sovyet delegesi bu id
diaları reddetmiştir. 

SOVYETLERIN CEVABI 
Londra 5 ~ Ö.R) - Sovyet 

sefiri Maiski gazetelere beya• 
natında ltaJyan ithamlarına kar
rı şiddetli bir ifade kullanmış 
Te bu arada şunları söylemiştir: 

'
1ou mülahazalardan hayrete 

düşmü~ değilim, zira ltalya 
mümessilinin nasıl bir naıari-
yeyi temsil ettiğini bilirim. Bu 
nazariyelerin vahşiyane, menfur 
ve hakaretli bir manzarasa 
vardır. ilk defa olarak harbın 
gövlere çıkarıldığını ve insan 
ıstırablarıoıo tamamile istihkar 
edildiğini görüyoruz . ., 

Rusya sefiri Kuban ve Neva 
Rus vapurlarının Barselona 
silah çıkarmış oldukları habe
rini bir defa daha tekzib et
miştir. 

- Nora Nora diye inledi. 
Cava öteye beriye koştu. 
Lakin bir damla bile su bul
manın imkanı yokt.u. Derhal 
ağaçlardan birine hrmaoarak 
en olgun meyvelerden bir ku
cak !opladı ve getirerek San 
Şunun önüne yığdı. N ora mey
velerin kabuklarını soyarak 
San Şuna yedirmeğe çalıştı. 
Biraz sonra basta uyudu •• Ca
va ile Nora hastayı orada yal
nız bırakarak sahildeki bü
yük kayalardan birinin üstü
ne çıkıp oturdular. Akşam 

oluyordu. Güneşin artık san· 
laşmağa başbyan ışıklan de
nizde tatlı panltılar yapıyor, 
dalgalar uzaklardan akın alun 
sahife doğru hücum ederek 
kayalara çarpıyordu. 

ikisi de bir müddet hiçbir 
şey konuşmadan durdular. 
Cava başını kaldırarak Noranın 
akşam güneşinin bir kat daha 
güzelleştirdiği yüzüne baktı. 
-Bu ada bir cennet Nora de
di. Bu deniz. bu aq.açlar ve bu 

- Baş taıajı / ind salıiJede -
Bratianonun organı olan 

Miscarea gazetesi nutkun bü
tün tahminlerden çok başka 
olduğunu kaydederek demek
tedir ki: 

Roma şunu iyi bilmelidir ki 
Romanya hududları içinde ra
hat bırakılmasım arzu etmek· 
tedir. 

Viyana, 6 (A.A) - Ô~renil
diğine göre dip!omasi mehafili 
yakında Viyanada akdedilecek 
olan konferansta Macaristaoın 

vaziyeti meselesinin ortaya atıl
masını arzu etmektedir. 

Hariciye müsteşarı Guido 
Şmit gazetecilere beyanatta bu
lunarak Tuna havzasındaki dev~ 

letferin bu mesele hakkında bir 
uzlaşma zemini bulmalarını arzu 

etmekte olduğunu ve bu me
selenin Viyana konferansından 
sonra diplomasi yolile yapıla

cak müzakerelere mevzu teş
kil edeceğini söylemiştir. 

Umum\ intiba Mussolininin 
söylemiş olduğu nutkun tama· 
men ltalyaya müteallik siyasi bir 
nümnyiş olarak telakki edil
mesi ve Viyana konferansının 

bir mukadd~mesi addediJmesi 
lazımgeldiği merkezindedir. 

Galiçyada 
Glzll bir cemiyet 

Varşova 4 (A.A) - Doğu 
Galiçyasında gizli bir cemiyete 
mensub 22 Ukranyalı hakkında 
mahkemece hüküm verilmiş ve 

gurub nerede bu'unabilir? 
Nora güzel gözlerini Cavaya 

çevirmişti: 

- Bir cennet! Bilhassa iki
miz yanyana olduktan sonra ... 

Cavanın kalbi heyecanla 
atmağa başlamıştı. Elini N'Ora
oın ışıklar altmda yanan saç· 
farına götürdU: 

- Seni çok seviyorum Nora .• 
- Hayır sen San Şun'u se-

viyorsun. 
Cava itiraz etti: 
- Bu çocukça laflan bı

rak Nora .. Beni daha anlıya
madın mı? Ona karşı sevgim 
başka türlüdür .. San Şuna da
ima hürmet ederim. O benim 
için hayatını feda etmekten 
çekinmedi... Eğer San Şun 
olmasaydı belki ben şimdi dün
yada yoktum. Yani senin sev
gilin Cava... Sana sevgilini ka
vuşturduğu için San Şunu sen 
de sev ve ona hürmet et ... 

- O seni çok seviyor Ca
va.. Şu muhakkak ki San 
Sun .• sc~ . . ıev~ii:~ _i_ç!n kur· 

Baştaıa/t beşinti sahifede 
teatisiyle geçti. Akşam üzeri 
Romanya harbiye na7.ırı üç 
devlet erkanıharbiye reislerini 
resmi bir ziyafete davet et• 
miştir. 

Sofya, 5 (Yeni Asır)- Muh· 
temel bir tccavilz karşısında 

alakadar Balkan devletlerinin 
hudutlarda alacakları ihtiyat 
tedbirleri etrafında Bükreşte 
toplanan Balkan antanta büyük 
erkanıharbiyeleri görüşmeleri 
tam bir fikir anlaşmasiyle ne
ticelenmiştir. Gazeteler bu hu
susta fazla bir malümat verme
mişlerdir. 

Habeşistan da 
Elçlllklerl ganeral kon
soloslar lstihlif edecek 

Londra 4 (A.A)- Daili He
rald gazetesi ltalyan - Habeş 
harbı esnasında Adis-Abebada 
bulunmuş olan logiliz sefiri 
Habeşistana dönmiyecektir. Fil
vaki lngiltere ve Fransa hü· 
kümetleri arasında son günler
de yapılan müşaverelerden 
Adis - Abebadaki sefirliklerin 
kaldmlarak konsul generallik
ler ihdas edileceği ve bu su
retle muz'iç itimadname mese
lesine hitam verileceği anlaşıl
mıştır, denmektedir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
iki elebaşı ölüm cezasına mah
kum edilmiştir. Hüküm sonra
dan müebbet hapis cezasına 
çevrilmiştir. 

tarmak istedi •• Çıldırasiye sev
miyen bir insan hayahoı baş
kası için nasıl feda edebilir? 

Cava hiç cevab vermiyordu. 
Nora Cavaya doğru biraz daha 
sokuldu. Şimdi ikisi de birbir· 
terinin gözleri içine bakıyorlar 
ve yanakları alevler içinde ya
nıyordu •• Cava Nora) ı kendine 
doğru çekti. Şimdi artık tabi
atın yaptığı en güzel bir 
manzara ve güzelJik içinde, 
kayaların üzerine iki insanın 
yarattığı bir aşk sahnesinin 
akisleri vuruyordu .. 

Bir müddet sonra Aıağı 
indiler ve San Şunu bıraktık
ları yere doğru ilerlemeğe baş
ladılar. Genç erkek elini Nora
nın omuzuna koymuştu. Birbir· 
lerin\! çok yakın yürüyorlardı •. 
Fakat San Şunun bulunduğu 
yere yaklaşınca, Cava derhal 
elini çekti ve sanki h:ç birşey 
olmamıı gibi kendine çeki dü
zen verdi. 

Zeki kız derhal meseleyi 
kavramısh: 

Madride yedi buçuk 
kilometre yaklaşmış 

bulunuyorlar 

r 
Madridin panoranıa• 
sını seyrediyorlar 
OIUler, yarahlar ve bir 
alay harb fecayli vardır 

- Baştaıaf ı ı üzd salıi/ede -
tın merkezine iyi nişan alınmış 
birkaç obüs göndereceğiz. Mi· 
lis kuvvetleri o vakıt bunu 
istedikleri gibi izah etsinler.,. 

Alkorso' dan hareket eden 
üç asi kolu dün sabah saat 
7,30 da faaliyete geçmişlerdir. 
Mutad hilafına olarak ancak 
piyadenin ilk hücum dalgaları 
ileri atıldıktan sonradır ki top· 
çu kuvveti basım mevkilerini 
bombard&man etmiştir. Fakat 
bu bombardıman son derece 
şiddetli olmuştur. Milislerin 
topçuları da bu ateşe muka
bele etmişse de ellerindeki 
vasıtaların daha az olduğu 
belli olmuştur. 

Milisler Villa Aleksiyozada 

en şiddetli ve kanlı bir muha: 
rebeye tutuşmuşlar, fakat ik• 
saat çarpıştıktan sonra çekil
meğe mecbur kalmışlardır. Bu 
sırada ric'at hattı asi topçusu· 
nun manga ateşile kesilmiş ol-

duğundan milisler çok aR-ır ıa· 

yiata uğramışlar ve 400 ölü bı· 
rakmışlardır. Saat 11 de 3 kol 
iltisaklannı temin etmişlerdir. 

Anlaşıldığma göre bu saba· 
da milisleri bütün müdafaa sis· 

temi bilhassa hücum arabala· 
rma ve tanklara dayanıyordu. 
Bu tanklardan 4 tanesi milis· 
ler tarafından sağlam olarak 
bırakılmıştır. Milli kuvvetlerin 

hüçumu ve tanga karşı hususi 
topların ateşi karşısında 3 saat 

muharebeden sonra tanklar 
çekilmek mecburiyetinde kal-

mışlardır. Salahiyetdar maba~ 
lin fikrince bu mantakada 50 
milis ve 30 hücum arabası tab· 
şid edilmiş bulunuyordu. 

Paris, 5 (Ö.R) - MadriddeO 
gelen haberler şehir etrafında 
muhare-belerin şiddetle devanı 
ettiğini gösteriyor. Hüküınet 
milisleri bazı mevkileri tabliye 
etmişlerdir. Tayyareler ınillicİ'" 
lerin tahşidatını bombardıoıaP 
etmişlerdir. Siera cebhesinde 
şiddetli topçu düellosu oıoıur 
tur. Guadaramada asilerin bli .. 
cumu püskürtülmüştür. 

Hususi kaynaklardan geleD 
telgraflar ise Setasey aJoıakla 
millici kıt' alarm Madride onbef 
kilometre mesafeye geldikfe• 
rini teyid etmektedir. Bununla 
beraber milisler payitahb m~' 
dafaa için adım adım mücttde e 
azmindedirler. ~ j 

-----~ 

- Anlıyorum Cava.. Ani•' 
yorum, dedi. San Şunu oıiite' 
essir etmemek için değil ıni?" 

Öteki başını yere eğere 
cevab yerdi: 

- Zavallı kız.. Şimdi 000 

üzmek hiç de doğru değil .• ... 
Ağaçlardan meyva kopar 

rak San Şunun yanına geldiler· 
Cava c:lile San Şunun saçlar10

' 

okşadı: . 
- San Şun.. Aç göıletiP 1 ·: 

Bak sana Nora ile meyva toP 
ladık •• 

Hiç ses yok .. 
Nora yere egw iterek eli le 5ao 

"' lılc 
Şunun alnını tuttu ve bir çıg 
kopardı; .. 1 

- Eyvah.. San Şun öhn~?. 
C - ı . b' • jçıO avanın goz.erı ır an 

de yaşla doldu: 
- San Şun ! San Şun !. 
ikisi de ayağa kalkarak b:t~ 

çıkardılar ve Tanrıya clua ·ıe 
tiler. Cava gözlerini deP' f( 

d w • d' G" batıP' ogru çevır ı. uneş 

üzere idi. 
- Bilmedi -
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Eski bir Italyan nazırı 

unanistanın Faşist 

Bütün dünya Ruzvelt'• 
. , olmasını temenni ediyor 

lknşlıyor 
Ruzvelt, yeni kabinede tadilat yapacak. Dün 

meseleleri için bir konferans ·to lanacaktır 
~~~~~~~___;;;;__~~~~~~~~~ .. 

a 

Fransız başvekili bu parlak neticeden merikan mil etine dolayı · 
bir zaferdir ,, hitab 

New - York, 5 (Ö.R) 
Reis Rur.veltin yeni kabinede 
bazı tebeddüller yapması muh
temeldir. Ticaret, Posta, har
biye, deniz, hariciye ve adliye 
nu.ırlıklarma başkaları g~tiri
lecektir. 

Reis Ruzveltin tekrar intiha
bı borsalarda çok iyi bir tesir 
yapmış ve mali kıymetler yük
selmiştir. Amerikada hakiki 
bir kredi enflasyonu bekle· 
niyor. 

DÜNYA KONFERANSI 
Paris 5 ( Ö.R ) - Ruzvelt 

dahili siyasette istediği ıslaha
tı yapmak için son temin etti
ği ekseriyeti bekliyordu. Öğ
renildiğine göre harici siyaset
de mühim değişiklikler yapı
lacaktır. Bitaraflık kanuniyle 
mütecavize ve tecavüze uğra
yana karşı ambargo koyma şe· 
killeri de tadil edilecektir. 

Beynelmilel müzakerelere 
girişilmesine intizar ediliyor. 
Siyasi ve ticari bütün dilııya 
meseleleri için bir konferans 
toplanacağı zannediliyor. 

INGILIZLER MEMNUN 
Londra. S ( Ö.R ) - lngiliz 

gazeteleri Ruzveltin iş başında 
kalmasından memnuniyetlerini 

bildiriyorlar. Meksika ve Ar
jantin matbuatı da bu neticeyi 
büyük sempati ile karşılamış
lardır. 

FRANSADA SEMPATi 
Paris, 5 (Ô.R)- Bütün F ran

sız gazeteleri Rooseveltin za-

ferini seJamlıyorlar. "Depeche 
de Taulouse,, bunun sebebini 
şöyle izah ediyor: 

Roosevdt en şiddetli bir 
buhran ortasında başa geçmiş 
ve cesaretle işe koyularak en 
cür'etkarane bir tecrübeye atıl
mıştır. Fransa bu zaferden 
memnun olabilir. Harici saha
da demokratlar ve Roosevelt 
beynelmilel anlaşmaya ve Av
rupa ile ekonomik anlaşmaya 
Landondan daha fazla tema· 
yüldürler. 

"Dernieres Nouvelles,, gaze
tesine göre Roosevelt Ameri
kanın istiklalini korumakla be· 
raber sulhu bütün milletler için 

I!!!!: 

Yazan : Tok Dil 

anberler içmeğe, yaz va· 
kitlerinde bile samur kürk· 
ler, samur minderler, sa· 
nıur yataklar yaptarmağa, sara-
kın oda duvarlarını samurla 
aplatmağa koyuldu. . • Allah 

Rşkına. siz söyleyin, ağalar ! 
urnelı'de hal nice idi; Girid-

~~ hal nice idi; Boğazlarm 
ıçıncle düşman gemilerinin nü· 
lllayişi nice idi. .. 

Şu aksakalımın üstüne yemin 
b~i.Y?rum, oğlun bunlaran hiç
ırısınden haberdar değildi, 

vur P~tlasın, çal oynasın, cami 
llaiiezzınlerini bile AIJahekber 

etti. '' Bu demokratik 

Ameukada intihabat mücaddelrsıne Old bır intiba 
müşterek bir iyilik diye mü
dafaa etmiştir. Zaferi demok
ratik memleketlerin tezini kuv
vetlendirmektedir. 

"Petit Provençal" Roosevel
tin Amerikayı buhrandan kur
tardığını, bu sebeble siyasetinin 
parlak şekilde tasvib r.dildiğini 
kaydediyor. 

"Lynu Republicain" Roose
veJt tecrübesinin icabeden 
t;ıdilatla Fransada da muvaf
falnyet vereceğini ümid ediyor. 

MÜDHIŞ EKSERiYET 
Paris, 5 (Ö.R) - Amerika 

intihabında verilen reylerin tam 
tasnlfi henüz bili bitmemiş 

olmakla beraber bu dakikaya 
kadar toplanan rakamlar cum
hur reisi seçimi etrafında yapı· 
lan büyük mücadele hakkında 
şimdi kat'iye yakın bir fikir 
verebilecek mahiyettedir. lpH
da her namzedin kazandığı 

reylerin mikdarına bakalım: 
Bu saate kadar sayılan rey

ler demokrat Ruzvelt ıçm 
24,631,000, rakibi cumhuriyetçi 
Landon için 15,423,000 dir. 
Bütün reyler toplanmış olunca 
iki namzedin kazandıkları rey
ler arasıoda nisbetin hissedilir 
derecede değişmesi ihtimalden 
uzaktır. Bunun için şimdiden 
tahmin edilebilir ki Ruzvelt 
tarafından elde edilen rey!er 
27 milyon ve Landon'un 
kazandığı reyler de 17 mil~ 

Tefrika No: 30 

demekten susdurdu. Artık 
bıçak kemiğe dayanmıştır. 

Beyhude müdafaa fazladır. 
Şehvet, rüşvet, hile, gaflet 
senin oğlunu~ başında esen 

yellerdi, biz mi bu padişaha 
itaat edib tamyacağız? Bırakın 
Allahaşkına da yapışalım ya-

kasmdau ... Torununuz şehzade 
Mehmed var, gerçi yedi yaşın
da amma, idaresini niyabeterı 
siz temin ettikten,• terbiyesini 
siz verdikten keri devlet ıslah 
edilmiş olur, onu sultanlığa ge· 
çirelim •• 

yon etrafında olacaktır. Böylece, 
dün tahmia edildiği gibi, Roo· 
sevelt 10 milyon reye yakın 
müdhiş bir ekseriyet kazanmış 
olacaktır. 

47 EKSERiYET 
Namzedlerin ekseriyet ka

zandıkları devletlere gelince 
Roosevelt dün tahmin edilen-

bir fa zlasiyle 46 devlette ek
seriyet kazanmıştır. L•ndon 

ise, dünkü tahminden bir nok
saniyle, ancak iki devlette ek-

seriyet temin etmiştir. 1932 
senesinde Cumhuriyetçi Hoove

re rey vermi~ olan altı dev!et• 
ten dördü bu defa Roosevelte 

tarafdar olmuşlardır. Bunlar 
arasında Comeeticut ve Pan· 
sylvania gibi cumhuriyet parti· 
sinin kalesi sayılaa iki devlet te 
vardır. 

MÜDHIŞ ZAFER 
Cumhurreisi intihabım yapa· 

cak olan delegelere gelince; 
Ruzvelt 523 delege kazanmış· 
tir. Ancak 8 delege Landona 
rey verecektir. Bu rakamlar 
Ruzvelt tarafından kazanılan 
zaferin emsalsiz azametini gös
termcğe yeter. Buna kıyas ka · 
bul edeceK bir zafere tesadüf 
etmek için 1820 senesindeki 
reisicumhur intihabına kadar 
çıkmak lazımdır. 

BLUMUN BEYANAT! 
Paris, 5 (Ö.R) - Ruzveltin 

Valde Sultan gözleri yerde 
Muslibiddinin sözlerini dinle
dikten sonra başını kaldırdt. 

- Peki! Böyle oldu~unu ka
bul edelim, fakat tahttan onu 
indirmiyelim, halini ıslah etmesi 
için kendisine nasihat edelim, 
bir daha istenilen tarzda sul
tanlığı ele alsın. 

Anadolu kadılığaodan azledil
miş Hanefi efendi atıldı: 

- Bırakın Kösem bu müda
faaları, bizi beyhude sözlerle 
oyalayıb vaktı geciktirmeyin, 
bir saat evvel bu iı yerine gel
aia.. Riiıvetle halkın canını, 

dedi 
nefis zaferi f ransıı: umumi ef. 
k5rımn ekseriyeti tarafından 
şevkle selamlanmıştır. Başvekil 

Leon Blum, "Associnted Press., 
Amerikan ajansına yaptığı be

yanatta bu takdirlere iştirak 
etmiştir. Bugün yüzlerce Ame

rikan gazetesinde intişar eden 
bu beyanatın metni şudur : 

DEMOKRASi ZAFERi 
Reis Ruzveltin muznffercn 

ve tckr~r seçilmesinden çok 
~emnunum. Evveli şu sebeble: 

Zekası, cazibesi herkesce tak· 
dir edilen bir devlet adamı iş 

başında kalıyor. Fakat ayni za
msnda şu sebeble ki bu zafer 

demokrasinin bir muvaffakıye
ti gibi tefsir edi'ebilir. Gerçi, 
bilirim, bütün Amerika milleti 

demokrasi prensiblerine bağlı
dır. Bütün Amerikanlar hürri

yete aşıktırlar ve hepsi sulh 
istcrJer. Fakat bu yeniden İn· 

tihabda bu halk iradesinin en 
kuvvetJi bir tezahürüdür. Böy

lece bütün beynelmilel umumi 
efkar görecektir ki serbest bir 

memlekette fikir cereyanlan 

maniayı aşacak kuvvettedir. 

Bu itibarla Ruıveltin h::krar 
seçilme•i beynelmilel demokrasi 

için bir ümid ve bir teşviktir. 
Zira serbest Amerikan milleti· 

nin ve demokrat hükümetinin 

bağlı oldukları adalet idealinin 

bir zaferidir. Umumi bakımdan 

da bu hadise memnuniyete şa

yandır, zira insanlar bir ada
mı görmeden de onun eserine 

bağhbk hissedebilirler. Bu iti
barla Amerika milletinin kendi 
isikbaline ve mukadderatma 
emniyetini bu kadar parlak bir 

şekilde göstermiş olmasından 

memnun olmamağa imkan yok
tur. -· -Havalanan altınlar 

Paris 5 (A.A)- ispanyadan 
Fransız bankasına 1015 kilo 

altın getirmekte olan bir ls
panyol tayyaresi fırtına dola
yısiyle OrJean civarında yere 
inmel!e mecbur olmuştur. 

malını, ırzmı satan, satmağa 
alet olan, alemin ırzına, namu
suna göz diken bir delinin pa· 
dişah olması Allah indinde caiz 
değildir. Bırakın delinin yaka
sma yapışıb tahttan atalım, 
varsıo anber kokuları arasında 
sarayJn bir köşesinde kadın
ların kucağında can versin 
amma, devletin başında bulun
.masm .. Kadın sözüne, fitnele
rin iğvasma uyan bir adam 
saltanat süremez. Buna asla ce
vaz verilmez. 

Hanefi efendinin sözlerini 
de dinliyen Valde sultan : 

- Be hocam, yedi yaşında 
bir çocuk nasıl devlet sahibi 
bir padişah olur. 

Dedi. Müftü: 
- A! Sultani Size, ôef'atla 

söyledim, aklı bozuk bir ada-
mın idaresinden ziyade akh 
düzgün bir sabi'nin padişahlığı 
makbuldür. 

Müftünün bu sözüne Valde 
suitan cevab vermeğe kalma· 
dan, Kara çelebi zade Ab· 
düliziz aizanı a(h ve ahldı: 

Blatsl ltalyan ve Yunan milletleri 
arasındaki ruhi benzerlikten bı hsetti 

Atina, 4 (Husu· 
si) - Eski ltalyan 
nazarlarından, şim

di faşist sosyal 
öngoru enstitüsü 
reisi Biatsi Atina· 
ya gelmiş ve ltal
yan, Yunan millet
leri arasındaki ru

hi benzerlikten ga
zetecilere bahse
derek demiştir ki: 

- Akdeniz o 
kndar büyüktür ki 
sahillerinde yaşa· 
yan milletleri ayı

racak yerde bir· 
Alntiırı propaganda ı a"lll Oocbels Akıopolda 

leştirir. Y unanista- apzı pıopa.tandalaı ı ı•apmış ı 
nın da, her medeni milletin adam inceliğine ve asker nü-
istcdiği refah ve hakiki terak- fuıuna maliktir. Halkı sosyal 
kıya kavuşacağına em"nim. eserlerle kazanmak ve bütUn 

Sonra Faşist sisteminden söz vatandaşlarla devlet ara~ında 
açarak bunun bir "ihraç me- bnkild bir birlik tesis 
taı,, o:madığım, fakat Yuna· etmek zaruretini an'amışbr. 
nislanın bu sistemden kendi Azimkar ve geniş bir sosyal 
hususiyetlerine ve ihtiyaçlarına siyaset, Yunan kudretinin im-
uygun gelen kısımlan almasını kanlariyle mahdud o'sa bile, 

temenni ettiğini söylemiş ve 
Yunan hükümet reisinden şöy
lece bahsetmiştir: 

- Hükümet!niıin eserini ltal
yada hususi bir alaka ve ha-

raretli muvaffakıyet temenni
siyle takibettik. General Me
taksasın şahsı ltalyada tamn
mışbr ve kendisi orada bir ço!~ 
dost ve takdirkarlar bırakmış· 
lır. General Metaksas, siyasal 

devletin ve devlet nüfu7.unurı 

istikrarı için elzemdir. Yunan 
hükümet reisinin asker~ik men· 
şei ve askeri nüfuıu dahili ni· 
zam ve disiplin gibi diğer he· 
deflere de varılmasını mümkün 
kılar. ltalya Yunanistamn ga· 
yelerinde ve hareketinde tam 
bir muhtariyet içinde inkişaf 

ederek Avrupada bir nizam, 
terakki ve sulh unsuru olma-
sını memnuniyetle görmektedir. 

Amiral Hort.inin Roma ziycıretine 
büyük ehemmiyet veriliyor 

Peşte, 5 (ô.R> - Macar kral naibi Amiral Hortinin Romaya 
yapacağı Zİ}·arette başvekil Daraoyi ile Macar hariciye nazırı da 
hazar bulunacakttr. Amiral Horti Romada dört gün kalacakhr. 

Prens Umberto paskalya yortu)arından önce Amiral Hortinin 
ziyaretini Peştede iade edecektir. 

Yugoslavya, Fransa ve lngiltere ile 
ticaret anlaşmaları yapıyor 

Belgrad, 5 (Yeni Asır) - Yugoslavya lngiltere arasında 
yapılacak ticaret nnlaşması müzakerelerini idare etmek üıere 
bir Yugoslav heyeti Londraya hareket edecektir. Yugoslavya -
Fransa ticaret anlaşması müzakerelerine bu hafta BeJgraddan 
başlanacaktır. Fransız heyeti Belgradda bekleniyor. 

Fransa Balkanlarda ticari münasebetlerini inkişaf ettirmek 
üzere bazı teşebbüslere girişecektir. 

Kral Sekizinci Edvard işsizlik 
meselesinden hiç bahsetmedi 

Londra, S (A.A) - Daily Mail gazetesi kralın gelecek 
yıl Hindistana bir ziyarette hulunm:.k kararma hususi bir 
ehemmiyet atfediyor. 

Daily Herald gazetesi kralın daima ayni ehemmiyeti muha
faza eden işsizlik meselesinden bahsetmemiş oldukunu tees· 
sürle kaydetmekte ve nutkun dış siyasa bakımından lıarb 
tehlükesini bertaraf etmeğc matuf hiçbir teklifi ihtiva et· 
medı{lini bildirmektedir. 

- Bre Kösem Sultan! Oğ
lunu müdafaa etmeğe çalışır
ken sen de gülünç oluyorsun .. 
Nere de bize verdiğin s6ı, gön
derdiğin haber, nerede bu sa
ray koridorundaki yalancı mn
dafaaların.. Bırak ta. oğlunu 
tahttan indirelim.. Katırcıoğ· 
Junu ~önderdin,maksadın nedir 
bilmiyoruz, oğlun fahişelerle, 
rüşvetle, işli işretle meşgul de
lilerin delisi bir rezildir. Bir de 
durmuşsun da onu yalandan 
müdafaa ediyorsun.. Kızlarını; 
kahpelerin ayaklarında bademe 
yapan, ellerine su döktüren oğ
lunun, seni saray saray sü
ründüren bir kepaıcnin bili 
müdafiliğini yaparsan, senin 
hakkmda da eyi düşünce bes
lenmez, yalancılık yapma! Özün 
ne ise sözün o olsun, bırak bizi. 
Sakalına inci dizen, devleti ka· 
dm ellerinde bırakan oğlunu 
müdafaa edeceksen onu barem 
dairesine götür, o ancak kadın· 
Jara hüküm ıürıün.. Erkeklere 
ve millete değil, hadi bakalım 

çekil karşımızdan! Yoksa Ka
tırcıoğluna İmdad diye bağırı
rım şimdi! 

AbdUlizizin bu son tehdidi, 
Kösem sultana kar etti, betini 
benzini atarak, bir müddet 
sustu: 

- Peki! varm ne haliniz 
varsa görünl Bende? Torun umu 
giydireyim! Sarığını sarayım, 
karşınıza çıkarayım! 

Diye ayrıldı. Bütün ağalar 
deli lbrabimin taht odasına 
koıtular, fakat müftü &nlerine 
geçti. 

- Ağalar nereye? dedi. 
- Deli sultanın yanınal 
- Yahu sizde mi .delirdiniz? 

Peki padişaha karşı bir defa 
biat edelim, merasimini tamam
hyalam da, ondan sonra 
keyfiyeti kendisine bildirib 
tahttan hıdirmeğc bakalım •• 
Usulü de mi unuttunuz? 

Müftünün bu ihtarı üzerinl! 
oldukları yerde; Valde sulta ı 
beklemeğc başladılar. 

- Sonu var -
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IRAN iNKILABI 

Türk inkılibı gibi 
köklü _bir inkıliptır 

Iranda artık mersiyeler sustu 
kazma kürek sesleri duyuluyor 

lraa tarihi tedkik ediline 
girilir ki birçok ~••İmlerin 
hlldmiyet ve inkırazını, cihan• 
girlerin iıtili Ye ric'abmg lren, 
topraldannda dinJer doğub ba
tan, &zerinde bir takım ihtiras
lar çarpıpn Iran ve IranWar bu 
içtimai fırtınalara rağmen ikide 
birde ayaklanmak suretiyle var
hldarmı saklıyabilmiılerdir. lra
Dlerin iradeıi ara ıtra gevte· 
alİf, fakat Iran ruhu ölmemiı, 
birkaç asarda bir daima tecelli 
etmiftir. 

Meseli: bir arab olan Dah· 
IMakin aleyhine lranlıları ayak
ladaran lsfahanh demirci Ga· 
veain isyanı milli bir düşünce
den baıka birıey değildi. Iran· 
hJarm iradelerinde-ki zaaf ve 
arablann iradelerindeki kuvvet 
yiblnden lran ordulan mağlub 
Ye koca Suaniyan imparator
... bir avuç arabın eliyle 
~tii. Fakat çok geçmeden 
Arab illparatorluj11au Emevi
leria eliaclen alarak billfeti 
Abbalilere intikal ettiren Eba 
-.......ı Horuani bu hareketi 
tlial tefnnktan ziyade Iranhhk 
·-- ,..,.._,, ıiyul bir ha
reketti. Zaten Abı...i devleti 
de •-en hemen bir lran h&
•ımeti delil mi idi? Arab n&
fmmdm kurtulmak ve Iran 
•u--1um Jeniclen tetia 
RIMlll_ lcla s.ta.11 kalaJCI Le

.... abh Safraryaa ail-
ıiJesini kurmadı mı ? Mogol iı
tila.n aonJannda SafeYiJerin it-
11apu seJmeıi zahiren meme
•t. fakat hakikatte ıiyaıf bir 
IEIJMI deiiJ mi idi? Merkez 
ale11üae bat kaldıran Afganh
ların iıtili ve hücumu zama
amcla ela Nadir Şahın 'meyda
•• pklflDI ılrlyoruz. 

Vellauıl blylk fellketlerden 
...,. ba koca illkelerinin içüa-
d• iz eyJAdJanndan kurtana
lar çıkmııtar. Hatta Fir-
dewl de bir aahib zuhardur. 
Safmlerin kafa ile, Nadirin 
hlmcla yapbiJnı FirdeYıi de 
kalemle ,.pmlfbr. Buglnktl 
hum makadderabnı idare eden 
S. M. Şehinph da bunlardan 
L.!.....!..I! 
UDJUır. 

lran inkıllbının tohumu Naı
re4'1in 1&h zamanında ahlmağa, 
üilmete bqlanmıth. Meseli 
Nureclclin pbın ıadrAzamı 
Fralaaah Minatki Hanla Kız

Mina Hlaeyin Ha mli-

Yazan: Yakub Necef 
- M•ıallim -

firiddeYle Ye Ma::afferiddin Şa-
hın maarif nazın Mirza Ali han 
Eminiddevle milletin ihtiyaca
bnı ve unn icababnı gözönün
de ~tarak Iranı Ye lranhlan 
maddeten ve minen y6kaelt
mek için epi itler gördüler. 
Lakin bunlardan birincinin bir 
suikaıde kurban olması, ikinci 
ve üçüncünün azil ve vefatlarile 
iıler yüzüstü kaldı. Onların 
zamanile Peblevinin zuhuru 
araaında aşağı yukan yanm asır 
vardar. Ali Hazret saltanat 
mevkiine çıktığı zaman, yani 
bundan tam (16) sene evvel 
Iran ve lranlılar ne halde idiler? 

~ Bu noktayı bir kere düşünelim: 
Vabideddinin bir lngiliz harb 
gemisine ilticası gibi Mehmed 
Ali Şah da Tahrandaki Rus 
sefaretbanesine sığınarak onla
nn himayesi alhnda dış illke
lere kaçmıfb. Onu iıtihllf eden 
otlu' Ahmed Şah da vatanmı ve 
milletini unutarak Avrupada 
hayat sürüyordu. Aşiretler 

isyan etmiıti. Derebeyler hükü· 
met merkezini taD11Dıyorlardı. 
Devlet hazinesi tam takar, ordu 
darma elaiındı. Vatanın birçok 
k111mları ecnebi iatillsı altında 
bulunuyordu. Harbı umumi 
lraa lehine iki bll)'lik netice 
dojmclu. B•nlardan birincisi 
R..,a ilatiWi, İkİNÜİ ele Tiir
)d,_' ... ,.,.._ ....... inkı-
llbla Osmanlı hanedanının 16 
yıl önce P.ehlevi Tabran'a gir
dili uman yıkıllDlf bulunma
udır. Asırlardanberi Arab 
ilalülerinclen batka birıey ipt
miyen zavallı lran'b, ilk defa 
olarak Tahran sokaklarında 
bir milli mart dinliyordu. Ata
tlrk'le Pehlevi sanki bir ağız· 
dan ufuklara biri Tlrkiyenin, 
ltekiai lran'ıa bly&k iatikbal 
ve istiklAI tarihini r.kuyorlardı. 
Şehinphın vaziyete hlkim ol
duklan gün bütün lran koca 
bir tekke halinde idi. 

Mollalar ve Aboacllar lran 
miletiai esiyorlar•. Her ba
cakta bir tlrbe Ye her k6fede 
koca aarakh, ukala kınalı bir 
vliz tilremifti. Her damda bir 
deniı mOnacat okur · ve her 
adım batında yetil kutaklı bir 
seyyid uzun c6bbeaini ailrök
liye alrllkliye "Ben peygamber 
evlAcbyım" diye adamı• yaka-

' her bbbe altıacla 
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h•J•I beklr itti- kaz olarak 11.._,. ve 
lhUrarlamır• lkerer verdi 

"'-8 o zaman aldığı tozun 1 
-~etini ve kudretini anla
...... O, ne babasma oluna 
.ı.un, bayahnda hiçbir zaman 
kokain kullanmama;a karar Yer-

• ı· • ... ı. 
• •• 

MEKTUBLAR: 1 
Glzel Nuıin; 
Vi1anadan selimlanm ve 

aYıilerini getiren mektubunu 
MJ8k bir haz ve 1eYinçle al
clail. Beklediğinden daha çok 
•Yindiğimi ıöylersem, inana• 
ajlnı samnm. Büjük auenin 
g11111ıa1 haberi de beai IODIUZ 

• •WİDÇ iciade bırak_.ı .... 

Sana, aeYinece;in bir haber 
vereyim. Semih din akpm 
Sof1adan dindi. Bana ba ıa
bah haber verdiler. Heniz ba· 
na uğramadıt- we plecep 
de duymadıtım için kencliıini 
aramak niyetinde depim. Bu 
haberim için Maden deYamlı 
bir öpiiclik bekler Ye baau ala
ca~ heaabuta ka1dederim. 

Şimdi. ıeninle biraı daha 1 
açık konaturaam beni mazur 
görebUecekmmn N...-.. Benim 
kavgacı kızlardan olmadtğımı 
yakından bildiğin için, bu ko-
nutmamızda fazlaca teblüke de 
yokt•. 

YENi ASIR • Te,rınıea11ı 1ea• 

Dünya Karanlıklara gidiyor Belçika 
Büyük devletler, akıllara durgunluk Askerlik--müdde· 

verecek şekilde silihlanıyorlar e!!~~'· ~!~1~c:.~ ze-
Harh silahları 

korumağa 

Londra - 8onıe,rln 
~ ~ -· ----· 

Dünya harbe hazırlanıyor. 
Kerçe merkezi Cenevrede ol
mak &zere ıulhün muhafaza-
11na matuf gayretler de eksik 
değildir. Fakat zamanımızın 
huıuaiyeti olan harb ha&11hğı 
sulh aleyhindeki tehdidleri her 
gln daha ziyade teksif t:tmek
teclir. Ayni zamanda milletlerin 
nlhu emniyette •ymaktan 
Y .. eçtilderi anlaphyor. 

1933 den, yani Hitlerin Al
manyada zaferindenberi Anu
pa ve d6n7a istikbaldenn en
diıededir. 1933 den itib" e .ı 
deYletlerin bldçeleriDde harb 
maaraflan tiımeye yol tutmuş
tur. Milyon dolar olarak bu 
masraflar flyledir: 
DEVLE1LER 1933 1984 1935 1936 
JapoRya 230 300 350 650 
Birleş. devldler 725 800 1500 1200 
s. s. c. 8. 580 600 900 1()()0 
lnei/ltre 535 560 1000 1200 
fransa 455 140 900 950 
Allllanya 350 450 650 1000 
ita/ya 250 350 500 1500 

Olayanın bu en mühim dev-
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•ya Ha.eyin" sadalan duyu
lurdu. 

Arbk lranda derviı yoktur, 
zabit ve muallim vardır. Arbk 
Iranda tekke yoktur,, mekteb 
Yardır. Mersiyeler 11U1tu, kazma 
klrek aadalan duyuluyor. 
Şehinşahm zuhuriyle bathyan 

inkılibı ve yap.tan itleri ikinci 
makaleme bırakıyorum. 

Yakub Necef Zade 

Nadl'ya tamyacak11n, Nutin
cijim.. Hani Arnavudkiy kol
lejinde iken katlariyle, gizle
riyle alay ederek bol bol eğlen
diğimiz Bulgar kıza •• Hatırladın 
tabii.. Din ondan bir mektub 
aldım. Semihte• evvel lzmire 
plen mektab benim &zerimde 
en afak bir tesir barakaut de-
pclir. 

BiHyorum, blyle ıeylere me
rak edenin.. Daha fena• sen 
merak etmesen de ben anlat
ma11D1 severim... Ne olursun, 
biraz kafanın tif1Desine razı ol 
ela beni dinle.. Nadi bana, 
lrendi aldınca ~ir tehlikeden 
bahsediyor ve Semihi elden 
ll•çarmam ibtiD.a.lini haber Ye· 
si7or. 

Y abaız bu kadar deji).. Se
mihle birlikte, Sofyada eylen-
celer tertih ettiiinizi de ha
ber veri1or. Ben keneli laea .. 
bıma, Semihin seninle alaka-
dar olarak, yabancı bir mu· 
laitde ıeai yalaız barakmaclağı 

- ı ......... ~ 

için snrfedilen milyonların, 
matuf olduğu da söyleniyor 

sulbü 

Sullı ınsan/alı /1111ba ltarşı hazulamyorlar 
Jetlerin askeri blldçeleriy a be
raber askeri kunetleri de aynı 
mikyasta artmıfbr. Bir zaman
danberi daimi harb vaziyetin
de bulanan Japonya Aayaya 
m&mklln olclatu kadar da
ha derin olarak girme;e 
çahf1Daktadır. Hazeri ord111unu 
500,000 ıllnglJe, ihtiyatlarını 
da iki buçuk milyona çıkar
mlfbr. Birlefik Amerika cleY· 
Jetleri ele hazerl kanetlerini 
120,000 den 175,000 ahgiiye 
ve ilatiyatlan 500 bine çıku
ll!lftar.111'. SoYyetler baıerf or
dulannı 560,000 elen 11raaiyle 
680,000, 940,000 ve 1,!00,000 
nefere çıkarmıılardır. 

Son umanlarda, 12 Aptos 
emirnamesiyle, Sovy~t Raya
nın sallı zamanmdaki kuwvesti 

t. daha 300,000 ılngii artbnlmıt 
{ve bu makaadla ukerlik çağı 
21 den 19 JAflna indirilmiıtir. 
Hiç ıllbhe yoktur ki Moıkova 
harbı içtinabaız telikki ederek 
buna hazırlanmaktadır. RU1ya 
harb halinde 15 milyon asker 
çıkarabi&r. 

lngiltere, m&ıtemlekeleri Ye 
yer& askerleri hesab edilmek
Wzin ordusunu iki misline, yani 
100 binden 200 bin nefere çı• 
karmıtbr. Ayni zamanda Hind 
filosunu 20 kraiaa6rle ve 
1-tind bava orduaunu da 
2500 tayyare ile tllkYiye et
miftir. Bilhaıu AJmanyamo ha
•• h&cummıclan korkmakta 
elan 1 "ltere · ati mlnhası-

Şeker Nutin •• Benim kıskanç 
bir kız olmadı;.mı, blyle py
lere fazlaca ehemmiyet vermi
JCC•jimİ takdir edenin tabii. 
SOnra, Semihin temiz l:tir aile 
çocuiu oltlajanu bildiiim için 
•n• kur yapmaktan hoflanmı-
1ecatm: da zamaediyona. A•d 
glclme giden, neden •kt•
b,..da Semihe rastlacltianı an· 
latma)'lllndar .. 

Ne eliyordum,. Yakanda yaz
cLjım ubrlar içinde bir cümle 
bile lıakikate uygun delildir. 
Hepıi de, benig1 çok sevdiiim 
NÜtine kar11, mektubumu biti
rirkeıı ıelim yazma11 ihmal 
ettirecek kıymette değillertlir. 
Bol bol yuaklarmclaa; iperim, 
NutiD •• 

TEKTUB: 2 
Çok iyi t,abacıfun, 
Kızın una fena 1aalde 8'1-

cen•eye karar Yerdi. .:Banan 
sebebini ne kadar diif&nsea 
bulamazsın. Mektubundan bah-
1etmek iıteriDI. Bilhl tsa · fU 
abrler Mai &M Wcle mlteea-

1 
ran deniz Ye hava filolanna 
çeYirmiıtir. Geçen May11tan 
beri tanare fabrikalannıa is-
tihsalini iki misline çıkanmı ve 
bunlarıa faaliyetini ordu Ye do
nanmaya inhi•r ettirerek di
ğer devletler hesabına ruhaat
uz liparit ve kabul& menet
mittir. lnsiltere acele olarak 
yer yldncle Ye Jeralbnda ye
ni tayyare brarglhlan kur
maktadır. Talim prmlt ihti
yat kuneti bir buçuk milyon 
tah•in ediliyor. 

Alman hilama k.orkaa al
baela JaflJD Fnua ordUlllllu 
540.000 den 680.000 aefere 
çıkarmak mecburiyetinde kal
llllfbr. Huclacllanm tahkim et
miş, tayyarelerini arbrmlf ve 
askeri kıt'alar•• motlrlettir· 
mittir. Talim glrmilf ihtiyatlar 
5 milyondur. 

Venay muhedeai ahkAmını 
çiğniyerek Almanya hazari 
ordus•u 100 binden 500.000 
silnglye pkarauftır. 20 YAflll
dan itibaren bittin se•ri• 
it taburlarında hizmetlerini de 
mecburi kılmıfbr. Geaçlltin 
aıkerlik taHmile, mnhteJif Wm
ler tap,.n birçok tqekk8Uerde 
mefgul olmaktaclarlar. Alman
yanın harb aanayii memle-
ketin harb malzemesi ihtiyat
lan içinde hararetle çahtayor. 
Almanyaoın talimli ihtiyatları 
üç milyon aBgnldlr. 

Habefiatanda hlll barb ha
linde olan ltalya ba aebeble 

'Mr ettt Diyorsun ki : 
' -- • Somurtkan çehreden 
hotlanmadıtmaı, bapm ine efe
rek somurtan kızlardan zerrece 
hoılanmadıjamı bilirdin. Du"
gunlajıma hiçbir sebeb te 
yoktur. Eter bana yazmacbğın 
i.izlilikler vana onmaa meaele 
cleiifir." 

Bu aatadarı yaZUJD be.im 
babam oldujunu duysalar seni 
fena halde ayıplarlar babacı· 
jım.. Sen neden diğer babalar 
gibi ciddi, çatık kqlı ve biraz 
m~ğrar dejiuin. Artık beniaı 
epeyce bayld&ilmO ve fiyle 
blyle evle~~cek bir çağa gel
diğimi glrli,.ıaan. Blyle oldu· 
ğu halde ciddi bir luz ohıilak 
karanma ıed çekmek .imyor
sun. Şuraya kaaar yazclaldanm 
y&zde yüz lltifedir. Şimdi eıa
aa girelııiliriz. 

Semih geleli. Hem de haber 
Yenlle•en ve mektubanda tek 
Mbda ba laidİleJi laeber ver-
meden seldi. Gelifi ~ iJi 

1'lcla diJ--... Fakat 

ıand parlamento ordu encü
meninde beyanatta bulunarak 
BelçiL.anın müdaf aaıı için 18 
aylık aıkerlik zaruri olduğu 
noktai nazaranda ısrar etmiştir. 

Komisyon Azaıından birçok· 
ları buna muhalefet etmitlerdir. 

Van Zelandın askeri kanun· 
ların heyeti umumiyesi hakkın· 
da itimad meaeleıini ileri sü· 
receği teeyylid etmektedir. 
Maamafih batbakan bazı tadi
lata tedkikden imtina etmiye• 
cektir. 

Zaferin yıldönUmU 
kutlandı 

Roma, S ( A.A ) - Yirmi 
bin eski muharip; birçok bay
raklarla donablmış olan Vene
dik meydanında soplanarak 
zaferin yddönümünü tes'id et
mişlerdir. Bu esnada pek ziya
de alkışlanan Mussolini kısa 
bi hitabe söylemiştir. 

Para düşünce 
mallar pahal&nmış 

Paris, S (A.A) - Jurnee 
lndüstriel.ee gazetesi paranın 
sukutundan beri yerli mallar 
üzerinde yilzde 7 ve ecnebi 
mallar lizerinde de ylzde iki 
buçukluk bir fiat tezayilcll 
hllll olduğunu yazmaktadır. 

Muharebe 
insanileştirilecek 
. Londra, 5 ( A.A ) - Rami 
mehafil cleaizaJb muharebainin 
. ·ı...:riJm . . k b 1 edi maanı,.... e11nın a a -
leceğilü talunin etmektedir. 

Yunan-Yugoslav 
silah arkadaşlığı 

Selbik, 5 (Yeni Asır)-Se
Jlnik civannela zeJti•lik mev· 
kiindeki mezarbkta yapılacak 
aıkeri meralİtDde bir Y ugoa· 
lav ukeri heyeti bulunacaktır. 
Merasimde Yugoslav - Yunan 
silib arkaelaflıjı hakkında nu
hıklar .&ylenecektir. 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
daimi ordaıunu 1,500,000 ne-
fere çıkarmak mecburiyetinde 
kahmfbr. Buna mti•azi olarak, 
milttefilderini takib eden k&çiik 
devletler de ordularmı arbr
mıflardır. Lehiıtan daimi or
duıunu 250 binden 350 bine, 
Yaıoslavya 150 binden 200 
bine, Romanya 300 bine ve 
Çekoalovakya 195 bine çıkar
mıflardır. Bu rakamlar devlet
lerin harb teıkillh hakkmcla 
az bir fikir vermekle beraber 
sulhun muhafazuı için de pek 
Dmid bırakmıyorlar. Meğer ki: 
• Si Yia pacem para bell- • 
cllaturu d "ru olıunl 

timi de senden gizliyecek de
;ilim ya •• 

iki gh ince eviqaizde beni 
"reımen,, ziyaret etti. Resmen 
diyorum. Çlnk6 iyle ciddi ko
nuıuyorda ki •• Sofya seyaba
ti•clen, oraela Nutin'e rutla· 
cbjıadan, iyi bir teaadtif eaerl 
olarak Goapone Nadlyle ta· 
n..-ak te'refine nail olduğaa· 
elan bahsetti. Nadlnın çok p· 
yanı dikkat bir kız olduğuna, 
tam bir Bulgar kım olduğuna, 
aık huauunda hiç de bizim 
gibi dütllnmediğini de iJAye 
etti. 

Ziyareti tepu topu ou d•ki· 
kayı geçmedi. Aya;a kalkb, 
ayrılıyordu galiba.. Bana bira• 
mtiltehziyane: 

- Şimdilik mnıaade ede
cek misiniz, Semiha.. Dedi. 
Billhara .W daha uzun bir 
ziyaretimle ticiz eder, bol bol 
16rlşlirilz. 

Kendisini &Jkmak istemedim: 
- Glle glUe Semih, dedi ... 

lapallala glrft,..k nuib olllt. 
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ı k 
- Bir af talebi için mi ? teşebbüste bulunmadığına ben 

dı·r. Pamuk pı·yasasında duw:gun u etmiştir dedi. kefilim. Eğer bu istirhamım 
& ' - Yahud bir adalet iste- kafi gelmezse bizzat Na var 

incir rekoltesi yeni seneye kadar kamilen tükenecek 
Üzü~ piy~a_s_as_ı~h_u~g~ü~n_k_ü~s-ev~i~y~e~si~n-i_~~u~h_a~faza edecek 

Bakla stokları gündengüne dır. Borsa neşriyatma göre lzmir Ticaret ve Zahıre bor· 
sası tarafından 28-10-936 tari
hinden 3-11-936 tarihine kadar 
olan bir hafta müddet içinde 
neşredilmiş olan gündelik satış 
listeleri münderecatının icmali 
neticesinde son hafta iç.inde 
borsada aşağıda isimleri yazah 
ticaret eşyasının karşılarında 
işaretli mikdarı, yine hizaların
da gösterilen fiatlerle ahnıb 

azalmakta olduğundan herhangi haftalık incir satışları nevi ve 
kuvvetli bir taleb karşısında fiat itibariyle şu suretle tasnif 
fiatlerin tereffü edeceği ümidi edilmektedir: 
kuvvetlidir. Nev'i Çuvalı Fiati 

satıldığı anlaşılmıştır: 

Eşya isimleri 
Satıla11 mikdar 

Çuval Haftalık fiati 
Asgari Azami 

Buğday mub. 6980 4.25 5.75 
Arpa muhtelif 840 3.625 3.75 
Bakla 1082 4.75 4.75 
Kumdarı 530 3.625 5.25 
Burçak 8 4.50 4 50 
Fasulya 18 8. 8. 
Araka 10 8. 8. 
Mısırdarı 7 4.50 4.50 
Yulaf 189 4.25 4.25 
Pr.Pamuk (bal 060 45.50 46. 

,, çe.(ki 210500 3. 3. 
Ka. ceviz (ki 13841 14.50 15. 
Ceviz içi (kilo 401 42. 42. 
Ku.deri kırkık1200 a 65. 65. 
Palamut (ken 3416 300. 480. 
incir 11581 5.125 18. 

Pamuk 
Son hafta içinde borsa tara

fından yapılmış olan neşriyata 

göre hafta içinde borsada 
45,5-46 kuruş arasında fiatlerle 
935 balye Bursa birinci hazır, 
46·46,5 kuruş arasında fiatlerle 
de 125 balye Bursa birinci 
vadeli pamuk satışı olmuştur. 

Pamuk fiatlerinde son hafta 
içinde tereffü meyilleri görül· 
müş ise de işlerde hararet mü
şahede edilmemiştir. Piyasa 
vaziyetinde geçen haftaya nis
betle bir tebeddül yoktur. Bu
nunla beraber önümüzdeki haf
ta içinde pamuk fiatlerinde 
değişiklikler görülmesi ihtimali 
mevcud gibidir. 

Palamut 
Son hafta içinde borsada 

yapılan palamut işleri nevi ve 
fiat itibarile aşağıda gösteril
miştir: 

Nevi Kental Fi at 
asszari 

Çe. üzüm 12607 7.50 22.875 . T k 1 809 460 
R k .. . 14 9 50 23 ırna pa am. 

aza ı uzüm 113 . . • ' Tım~klı " 104 380 

azami 
480 
380 
390 torba K b " 2503 300 

Siyah üzüm 237 11. 13. a a 
3416 Yekun . BU ğda y Piyasada her neviden ihti-

yaca tekablil edecek mikdarda 
mal mevcuddur. Şimdiye kadar 
ecnebi piyasalardan kuvvetli 
işler alınmadığı tahmin edilmek-

Yukarıda işaretlediğimiz haf
talık buğday satışı yekünu nevi 
itibarile aşağıda gösterilen sa
tışlardan terekküp etmiştir: 
Nevi Çuval haftalık fiat 

asgari azami 
U. buğ. ekstra 23 5 75 S 75 

" yumuşak 2160 4 25 5 625 
" sert 2385 4 75 5 625 
" eski sahş 754 S 125 5 625 
.. karışık 1658 4 75 4 75 

Yekön 6980 
Son haf ta buğday fiatlerinde 

geçen haftayı\ nisbetle haf;f bir 
tenezzül görüldüğü gibi geçen 
sene ile busenenin ayni haf
taları fiatJerinde göze kuvvetle 
çarpan bir değişiklik vardır. 

Geçen seneki fiat tereffüü 
rekolte azlığından ileri gelmekte 
idi. Buseneki fiat vaziyeti ise 
istihsalin normal bulunmasından 
ileri gelmekte olub piyasamız
<!aki alıcılar elinde oldukça 
kuvvetli stoklar bulunmasına 
rağmen yeni mevrudat olması 
Yüzünden fiatlerde gün ıeçtikçe 
tenezzül meyilleri görülmekte-
dir. Son hafta fiatlerinin gös
terdiği tenezzüle karşı ekmek 
fiatlerinin yeni bir tedkike tabi 
tutulması icabetmektedir. Piya
sada bugün için de tenezzül 
hleyilleri görülmekte olduğu 
söyleniyor. 

Arpa 
h Boraa neşriyatına göre 1100 

afta içinde borsada çakır 
- n . d ev.n en 840 çuval Uşak ar-

Pası 3,625 ile 3,75 kuruş ara
;•nda satılmıştır. Geçen hafta 
U6S-3,625 kuruştan 640 çuval 
uşak arpa, 3,625 den 50 çuval 

1 
fak çakır arpa ve 3,875 den 
37 çuval D.yaribekir mal arpa 

muamelesi o!muştu. 

Bakla ~ 
s.?n hafta satışı yukarıda 

görulmüş olacağı üzere 1082 
~uvaldan ibaret olub kilosu 
•75 kuruştan muamele gör

lllii$tür. 

tedir. · 
Maamafih palamut rekolte

mizin busene gerek kemiyet 
ve gerek keyfiyet noktaların
dan arzeylediği vaziyet müna
sebetiyle yakm günlerde ecne
bi piyasalariyle kuvvetli işlere 
girişileceği kanaatini vermekte 
ve bu yüzden fiat meselesinde 
kat'iyyen endişe edilmemekte· 
dir. 1şler şimdilik normal bir 

· halde devam ve cereyan et-
mekted r. · 

Zeytinyağı 
Hafta içinde borsada zeytin 

yajlı muamelesi yapıldığına dair 
borsa listelerinde bir kayda te
sadüf edilmemiştir. Vaziyet ge
çen hafta da ayni merkezde bu
lunmuş ve geçen senenin bu 
ralarmda yine borsada zeytin 
yağı işi olmamıştı. Borsa hari
cinde perakende işler yapıl
maktad,r. lktasadi mıntakamız
da zeytinyağı istihsal ve alış 
verişile alakadar birçok müs
tahsil bulunduğu ve bunların 
zeytinyağı piyasasile yakından 
alakadar olduklar• nazan dik
kate aboarak bariçde tah
kik suretile olsun zeytinyağı 

piyasası bakında elde edilecek 
malumatın borsa bültenlerinde 
yer alması bir ihtiyaçtır. 

Bunu odanın ve borsamızın 
himmetinden bekleriz. 

iNCiR 
Cumhuriyet böyramı müna

sebetile borsa 28 - 10 - 936 
öğleyinden 30 - 10 - 936 akşa
mına kadar iki b.uçuk gün miıd
detle kapalı bulunmuştu. 

Son satışlarla beraber mev
sim başmdan son tarihe kaôar 
3639 çuvalı hurda olmak üzere 
166543 çuval muhtelif incir sa-

. t1lm1şhr. 
Busene geçen seneye nisbet

le 16778 çuval incir ve 6218 
uval hurda noksan ıabt var• 

Süzme 2777 
Elleme 7010 
Paçal 830 
Naturel 73 
Hurda 891 
Yekun 11581 

asgari 
11 25 

8 
7 
6 75 
5 125 

azami 
18 
12 50 
11 

7 
5 125 

Son hafta inc;r piyasasında 
geçen haftaya nisbetle hiçbir 
tebeddül yoktur. Fiatlerde ge
çen haftadan biraz daha can
lılık görülmüştür. Stokların 

günden güne azalmakta olması 
elde kalan mevcudun daha iyi 
fiatlerle satılabileceği kanaa
tini vermektedir. 

lzmirde mevcud incir hanla
rımn bir kısmı son hafta bida
yetinde faaliyetlerine nihayet 
vermişlerdir. iş vaziyeti onu
müzdeki seneye kadar incir 
mevcudunun tamamiyle ihraç 
edileceğini göstermektedir. 

Çekirdeksiz üzüm 
Borsa neş~iyattna göre son 

hafta içinde borsada 12607 
çuval 41 torba çekirdeksiz üzilm 
satılmıştır. Geçen haftaki sahş 
mikdarı ' 27413 çuval ve 85 
torba olarak toplanmış ve, ge
çen seneni~ bu baftasmCla 
2190~ çuval çekirdeksiz üzf 
muamelesi olmuştu. 

Son hafta satışları gündelik 
itibariyle aşağıdaki surette cer
yan etmiştir: 

Fin ti 
Tarihi Çu. To. az çok 
28-10-936 6691 9,50 22,50 
31 ll .. 3087 26 9,25 22,875 
2 " " 1182 2 7,50 21 
3 " " 1647 3 7,50 21,50 
Y ekün 12607 41 

Bust-ne mevsim başından 
son tarihe kadar borsada sa
tılmış olan çekirdeksiz üzümün 
mikdarı 321639 çuval ve 1797 
tarha ol•rak toplanmaktadır. 

Cumhuriyet bayramı dolaya
siyle borsanın iki buçuk gün 
kapalı kalmış olması dolayısiyle 

haftalık satış yekunu geçen 
haftaki raddeye vasıl olamamış 
ise de fiatlerde geçen haftaya 
nisbetle bir mikdar tereffü bi
sıl olmuştur. 

Hafta içinde üzüm fiatleri 
hayli mütemevviç olarak geç
mış ve hafta nihayetinde itbu 
temevvüç geçen haftaya nis
betle 30 para ile 1 kurut ara

Handin kabinesi!lde /la/vaya 
müzalıen:t eaen Pol Boııkur 

Paris 5 (Ö.R) - "Temps,, 
gazetesi Bardony imzasiyle 
Fransız-Italyan dostluğunun ak
saklıklarını tahlil ediyor ve 
dostluk havasının bozulmasın
dan Fransanın mes'ul olamıya
cağmı böylece kaydediyor. 
Habeş meselesinde Cenev

reye karşı taahhüdlerine bağlı 
olan Fransa bunun hilafına 
hareket edemezdi. Fakat Fran
sa bir uzlaşma zemini bulmak, 
zararları tahdid etmek ve mü-
cadeleyi tasfiye etmek ıçın 
her şeyi yaptı. ltalyan umumi 
efkarı tarihi bir hadiseyi bil
miyor: Frasanan Habeş mese
lesinde Italyan siyasi yardımı 
o kadar mühimdir ki Alman
yamn ekonomik yardımın
dan hiç· aşağı kalmaz. Bu 
yard·m bilhassa Fransamn Ro
ma Fransız - lngiliz protoko
luna bağlı gizli mektublı.n, 
Romanın talebile, neşretmeme-
sidir. Fransa bundan fazlasını 
yaparak harb hareketlerini ha
zırlamış, Cenevreye ihanet et
miş, Habeş istildalini zıman al-
tına alan 3. tarafh muahedeyi 
bozmuş olmak ithamı altına 
düşmeği kabul etmiştir. Hal
buki neşrinden içtioab edilen 
gizli mektublar, bilakis askeri 
harekat yerine Italyanan ekono
mik hulülünü tazammun etmekte 
idi ve ltalyamn yeni tezini za
yıf düşürecek mahiyette idi. 
Duçenin talebiyle bu mektubu 
neşretmemekle Fransa Habeş 
ilhakını mümkün kıldı. Daha 
ileri gidemezdi. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
eline intlkal etmit olduğundan 
üzüm fiatlerinin bugünkü sevi
yesini kuvvetle muhafaza ede
ceği kat'iyyeo umulmaktadır. 

Hulasa: Çekirdeksiz üzüm 
piyasası şimdilik sağlam olub 
mevsim sonuna kadar bu şek· 
lini muhafaza edeceği ümidleri 
çok kuvvetlidir. 

Sair zehair ve hububat 
sında bir yükselme şeklini al- Yimeğe yarayan zehair ve 
mışhr. , hububat işleri mevsım dolayısile 
SATIŞ KEYFiYETiNE biraz haretlidir. Fasulya, nohut 
GELiNCE: bezelye gibi eşya isteklidir. 
Bundan evvelki tarihlerde Darı, burçak, yulaf piyasaları 

kuvvetli bir yekun ile kapanan normaldir. ihracat işleri · olma-
gündelik satışlann bilba11a dağından fiatlerde istikrar 
2 ve 3-11~936 da düşk6n ra- vardır. 
kamlarla kapanması aybaıı mil- Pamuk çekirdeği fiatlerinde 
nasebetile ihracatçıların müba· geçen haftaya nisbetle 0,10 
ye al arını gevşetmiş olmaların- santimlik bir tereffü kayde-
dan ileri geldiği anlaşılmak- dilmiştir. Daha fazla yOkselme 
tadır. ümidleri de mevcuddur. 

Buna karşı gerek üzüm ku- Kuru yemişler üzerine yapı-
rumu ve gerek inhihisarlar lan alış verişler günden güne 
idaresi hafta içinde kuvvetli inkişaf etmektedir. Busene ba-
mübayaatta bulunmak suretile dem mahsulü az olduğundan 
piyasa vaziyetini takviye et- piyasada kuvv~tli iıler olma-
mişlerdir. Esasen satış yekii- makta ise de kabuklu ve iç 

'""nunun ifade eylediği son ra- cevizlerde. istekli alıcı vardır. 
kamlardan da anlaşılmış ola- Sair eşya . ve m~vad piy-~sa· 
cağı üzere busene istihsalitın lannda kayde şayan ehemmi-
nasfından fazlası bugiln .rençber yelli fevkaladelikler yoktur. 
ve mtı.tahail elinden tliccar ABDI SoKUİ..LU 

mek ••• Dostlarımdan birini tev- kı alının bu aziz refikim için size 
kif ettiler. Madam, bir dost, ricada bulunacağına da eminim. 
bir kardeş 1 Pek fedakar ve Fakat ümid ederim ki madam 
pek sevimli bir jantiyom zeki, temenn yatam ... 
haluk, ince kalbli, son derece - Hakkınız var aziz kon-
cessur bir adam... tum; sizin bu sözünüzde Navar 

Kraliçe kemaliheyecanla : kralınınki kadar haizi ebem-
- Yetişir kont ! Size karşı miyettir. 

beslediğim hissi muhabbet bu Gayet açık bir ifade He söy-
dostunuz hakkmda da besle· lenilen bu sözler Mariyakm 
mem için bu kadar tavsifin:z k&:lbindt! biiyük bir hüsnü tesir 
kafidir... Bu dostunuzun ismi husule getirdi. 
nedir ? Sözlerini söyledi. Kraliçe tokmağile zile vara-

- Heyhat madam 1 Bu adam rak : 
iki defa sizin nefretinizi lca- - Nansey diye bağırdı: 
zanmak felaketine duçar ol- Derhal maiyet askeri kuman1 
muştur. danı odaya girdi.Kraliçe sordu: 

Birinci defa, tahta köprüdeki - Nansey; şövalye dü Par-
hanEde sizi tanımak şerefine dayan isminde bir delikanlının 
nail olduğum salonda aranızda tevkif edildiğinden haberin var 
vukubulan mülakatta! ikinci mı ? 
defa da Luvr sarayında kral - Evet madam; bu; evvelce 
hazretlerinin odasında... bir kerre daha tev~if edilerek 

Katerin gururlu sadasiyle: Bastilden firar eden delikan-
- Kont, beni sinirlendiren lıdır. 

birçok kimseler vardır. Fakat Katerin kaşlarını çatarak : 
ben hepsini unuttum.. Beni - Kim emir verdi, dedi. 
daha eyi tanıyanlar mucibi in- - Haşmetlu kral hazretleri. 

Zannedersem bu delikanlı asi· 
fialim olmaktan masundurlar, 

likle müttehemdir. iki defa kradedi .. 
lın askerlerine karşı koydugw u Mariyak kraliçeye hiddetle 

bakarak: malumdur. 

- Bu adam Şövalye dö Par- Mariyak: 
dayandır, cevabını verdi. - Ab Madam, bunlann da 

ne gibi tesirahn ilcasiyle vu
Kraliçe bu ana kadar zih-

kua geldiğini şimdi arzedece-
ninde birşey arıyormuş gibi ğim! diye bağırdı. 
görünerek birdenbire ellerini Kraliçe: 
birbirine vurdu: - Sus!.. Pekiiliil Nanse1

1 

- Ahi Evet Hizmetime da- dedi. Nanaey odadan çıktı. 
bil olmak için müracaat retti- O vakıt kraliçe söze başladı. 
ğini şimdi hatırladığım bu de- - Aziz evlidJm ... Şimdi size 
likanlıyı çoktan unu\muştum... oğlum Hanri ve Fransovaya 
Onu tevkif mi ettiler de(Hniz? karşı gösterdiğim hayırlı; his-

- Evet madam, kendisini siyatımm nişanesini ibraz ede-
serbest bırakmalara için sizden ceğim. Avdetime kadar burada 
rica etmeğe geldim. Şövalyenin kalanız. 
gerek kral hazretleri ve ge- - Bitmedi -........ ,.. 

Madrid bölges1nde harb 

Asiler V amdemoroyu 
terke mecbur oldular 
Madrid, 5 ( A.A) - Havas 

ajansından : 
Hükümet kuvvetlerinin Mad

rid bölgesindeki mukabil taar
ruzu şiddetle devam ediyor. 
Kabinedeki tadilat istikbal için 
bir birlik vadeden şekilde te
lakki edilmektedir. Havas ajan
sının muhabiri hükümet cebhe
Hini ziyaret etmiştir. Muhabir-
gö.oderdiği telgrafta önden ve 
arkadan hücuma uğrıyan 4ıile
rin Vamdeuıoroyu terke mec
bur kaldıklarım bildiriyor. Pinto 
köyünün iki kuvvet arasında 
muvasalas!z kaldığı anlatıl
mıştır. 

Paris 5 ( A.A ) - Eko Dö 
Pari gazetesinin kaydettiğine 

göre, Marksistlerin işgali al
tında bulunan lspanyol toprak
larındaki muhtar hükümetler 
şunlardır: 

Madrid hükümeti: Marksist, 
Komünist. 

Baraelon hükümeti: Anarşist, 
Komünist. 

Bujapaloz hükümeti: Anar
şist, Köylü. 

Santander hükümeti: Anar
şist, Maı ksist. 

Valence hükümeti: Anarşist, 
Marksist. 

Bilbao hükümcti; Marksist, 
Separatis. 

Malaga hükümeti: Komünist. 
Madr.id 5 (A.A) - Matbuat 

, tarafından ortaya atalan davet 
ıu şekildedir: 

Herkes silih basına, yenmeli 

veya ölmeli. Asilerden mürek
keb grublar, payitahtm kapıla
rında karargah kurmuşlardır. 
Top sesleri varoşlardan mü· 
kemmel surette işitilmektedir. 

Yeni talimatlara göre Madrid 
saat 22 den itibaren karanlrk 

içinde kalmaktadır. Yalnaz si

lahla milisler nöbet beklemekte 

ve devriye gezmektedirler. 
Paris, 5 (A.A) - Bayondaa 

Havas ajansına verilen bir ha-

bere göre son günler içinde 
Markisist kıtaat için sekiz biti 
ton bomba karaya çıkarılmışhr. 

Lizbon, S (A.A) - Nasyo· 
nalist menabiden haber veril
diğine göre Getaje şehri ve 
tayyare istasyonu General Va
rela kuvvetleri tarafından 
zaptedilmittir. General gazete
cilere demittir ki: 

- Madridin bu hafta içinde 
zabtedileceğini biltüa dünyaya 
bildirebilirsiniz. -Bir lngiliz 
Amiralı öldü . 

Londra 5 ( A.A ) - Amiral 
John Kelly 65 yaşında olduğu 
halde dün vefat etmiştir. l\ı:u

maileyh harb esnasında Dublin 
kruvazörünün kaptanı iken Ça· 
nakkaleden içeriye girmek .ı:.u· 
retiyle kendisini kurtarabilen 
Gobenin takibine iştirak ct
miıti. 



!:>anıta a 

• Borsa Haberleri 
DUn Borsada 

' Yapılan Satışlar 
~ 

Uzum 
Çu. Alıcı Fiat 
607 S Süleymano 13 625 22 50 
121 inhisar 8 25 10 2~ 

94 P Paci 16 50 16 50 
89 H Alyoti 12 50 12 50 
87 A R Üzümcü13 625 13 625 
85 F Solari 14 25 16 25 
55 Y 1 Talat 11 11 75 
40 S Gomel 15 50 15 50 

35 H Alanyalı 14 75 14 75 

19 K A Kazım 17 50 19 

13 Ç O Nuri 15 50 15 50 

8 Beşikçi Z 16 16 

6 Tevfik Diri 16 50 16 50 

1259 Yekun 
322716 Eski sabş 
'23975 Umumi satış 

incir 
Çu· Alıcı Fiat 
147 A H Nazlı 7 14 

73 L Alharal 6 75 12 
35 B S Alazrakill 15 
27 Tile T IŞir.10 50 10 50 
15 P Paker 8 8 
297 Yekun 

166801 Eski satış 
167088 Umumi satış 

Zahire 
Çu. Alıcı 

1552 Buğday 
131 Mısır darı 

59 Nohut 

Fiat 
5 
4 25 
5 50 

6 375 
4 25 
5 625 

89 ba. Pamuk 46 50 46 50 

9 harar " 
12492 ki. Ka. Ce.14 17 
2963 ki. Ceviz içi 41 45 

•••••••••••••••••••••••• 

Altınlar çalınmış 
Bayındınn Emir mahallesin

den Çolak Hasanın evinin av
lusunda bir küp içinde gömülü 
bulunan bir Fransız altını ve 3 
Türk lira çeyreği, l kulplu 
Türk lirası, 1 gümüş mecidiye 
ve 7 gümüş mecidiye çeyreği 

60 altın lira ile sandığında bu
lunan bir yüzük çalındığı Ba
yındır kaymakamlığından bil
dirilmiştir. 

Zabıtaca hırsız aranmaktadır. 

Bayındırlık direktörlüğü 
Üçüncü umumi müfettişlik 

bayındırlık işleri müşavir mua
vini mühendis Tarhan vilayeti
miz bayındırlık işleri müdürlü
ğüne, vilayet bayındırlık işleri 
müdürü Asım Tarhaoın yerine 
tayin edilmişlerdir. Mühendis 
Tarhan şehrimize gelerek yeni 
işine başlamıştır. · 
Asım birkaç güne kadar 

Trabzona j?"idecektir. 

=COzlle~mi 
MİTAT OREL 

Adres - Beyler Numan 
zade sokağı Ahenk mat
baası yanında. 

Numara: 23 
Telefon : 3434 

(229) 
r.azz///.ZLZ.OG!Zt!:ıırz;i!ll:lsz:ııir.ı~ı~ 

KJN AK OL KıK~na 
cevheridir. Tştihasızlıkta,zaif
likte, sıracada, eski sıtmada 
bire birdir. . . . . . . 
~ .... ~azım hapları 

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

J 
/ 

' 

TENa ASIR 
s 

' . . ~ . .-

Bütün mütahassısların 
teslim ettikleri acı 

bir hakikat 

Çürük ve bakımsız dişler insanı çok 
çabuk ihtiyarlatır 

Genç vUcudler sağlam dı,ıere ne kadar muhtaçsa 
dlşlerln de RADYOLIN'e o kadar ihtiyacı vardır. 

···çn;;kü''iiAö'YöLiN'';ı'iŞÇi'ıik'i'ı~·i~i~·ı~;b'~iti;diği'b'iltü;;'b~~:·-
saıara maliktir. Dişlerin çürümesini meneder, dişleri beyaz
latır ve güzelleştirir. Diş etlerini takviye eder, nefesi tatlı
laştırır. Diş ve ağız hastalıklarını tedavi eder. Ağızda 

mevcud bütün mikrobları % 100 öldürür. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

il 

~AIDY()L~N 

, 

, 

Saç Eksiri 
Saçların dökülmesine ve kepeklenmesine mani olur. Komojen 

saçların köklerini kuvv~tlendirir ve besler. Komojen saçların 
gıdasıdır. Tabii renklerini bozmaz, latif bir rayihası vardır. 

Komojen Kanzuk saç eksiri maruf eczanelerle ıtriyat mağazala
rında bulunur. 

lzmir Muhasebei Hususiye Müdür
lüğünden: 

Bulgurcalı Halı! oğlu Molla Halil ve Kavgacı Osman oğlu 
Halil ve Cemal oğlu lsmail ve Kürt Hasan oğlu lbrahim çavuş 
ve Sancaklı köyünden Süleyman oğ!u Ahmedin müterakim vergi 
borçlarından ötürü haczedilen Bulgurca çiftliği içinde on odalı 

bir otel bir kahvehane bir bakkal dükkanı ve bir evin tama
mının 21 gün müddetle satılığa çıkarıldığından pey sürmek 
istiyenlerin Izmir Muhasebei hususiye tahsilat komisyon kalemine 
gelmeleri. ~-6-10-13 1039 (2116) 

.... · .. ~ :~ .. . _,. .......... ~···'!: -J; •• • · · ./" •• -~. 

Doyçe Oriyantbank 
DRESDNER BANi{ ŞURESI 

IZMiB. 
.MEHKKZl : BJ,RJ,IN 

Alman11ada 175 Şubesi Mevcuttur 
8t•ı maye ve ılıtıyat akçeıı 

165,000,000 Hıtyb~ınark 
Tiirkiyetle ~nheleri: l."TAXBUL ve lZMIR 

.l\lı8ırJn Şulıeleri: KAHiRE ve 18KENDER1YE 
Her tiirlii hanka mnaıoeliitnı ifa ve kabul eder 
• ALl\JAılYAJ>A aeyabat, ikamet, tabıil ve ıaire için 

~lınn ~~rn i tlıı RT:O TSTRR '\!ARK satılır. • (1)-h 

Hırsızlık 
Eski mahkeme 6nünde Se

lıinikli Mustafa oğlu Emin 
furunundan ekmek almakta 
olan lbrahimin yanına giden 
Hüseyin oğlu Salibin yankesi
cilik suretile 120 kuruş para
sını çaldığından yakalanmışbr. , ., 

Dr. BAYTAR 

Rauf Tolunay 
Beygir, Kedi, Köpek iç has

talıkları tedav:cisi 
Karataş Tramvay caddesi 

karakol yakınında No. 248-1 
1-13 (2118) ,;.: ... ====~~ 

Satılık motör 
ve prese 

1 - Crosley mRrka 55, 65 
beygir kuvvet;nde soğuk 
kafa maa teferrüat mazotla 
müteharrik kuvvetli ve yeni 
bir motör. 

2 - Ayrıca 12 incezlik 
madeni Italyan marka 3 
aded prese maa tulumba. 

3 - Ayrıca granit zeytin 
ezmeğe mahsus taş. 

Pazarlıkla satılacaktır. Al
mak istiyenler Ödemişte avu
katbay Faik Gürsü'ye müra-
caat. H - 2 1-8 ( ) 

u:f 8~sin T aö 
Diş tabibi 

Muayenehanesini 2 ıncı 

Meyler So. Hamam karşısın
da 37 No. ya nakletmiştir. 

Telefon: 3774 
(1924) 

ir2111'J!:DCi'77'TfL7T.l'Z/T./75!:zA;cz:i:ırii 

Kiralık ev 
Karantinanın en güzel ye

rinde, tramvay caddesinde 625 
numaralı çok kullanışlı ve mü
kemmel bir ev ucuz fiatle ki
ralıktır. Görmek istiyenler her 
gün mahalline nıüracaat ede
rek evi gezebilirler. 

1-4 (2133) 

•• 
Oksürenlere : 

4 
·"' 

2 ve 20 komprimelik ambalajlarda bulunur. 
~ . l 1 

Ambalaj ve komprimelerin üzerinde halis• 
• -..r-

EB.:.markasını arayını: ... 
•• _j ~ - • • f. , ,., • • • : ,,. 

BBISTOL 
BEYOGLUNDA 

Bristol Oteli 
••••••••••••••• 

SiRKECiDE 

Osmaniye 
OTEL 1 
••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteciri 
Türkiyenin en eski otelcisi 

BAY OMER LÜTFiDiR 
••••••••••••••• 

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

Otellerinde misafir kalanlar, 
kendi evlerindeki rahatı bu
lurlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten 
fiatlar müthiş ucuzdur. 

KATRAN HAKKI EKRE 

------------- . 

·• 

IZMiR YüN Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

• 

- uma~ a n a~ı 
1'arafından mevsim dolayısile yeni çıkardığı kumaşlar: 

SAGLA1fl ----- --- :z ABIF -------
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

================== SATIŞ YERLERi •••••••••••••••••• 
7".///LZT/.//1 

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

•••••••••••••••••• •••••••••••••••••• 
• • ••••••••••••••••• f// / ./7' .// ./ ./L /J . :::::::::::::::::: 
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Birinci Kordonda 186 Numarada 

ŞARK HALI T. A. Ş 
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Fratelli Sperco 
Vapur Acentası 
ROYALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
AGAMEMNON vapuru el

Yevm limanımızda olub 10 ikinci 
teşrine 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 alacaktır. 

TRiTON vapuru 15 ikinci 
teşrinde gelib 21 ikinci teşrine 

kadar Anvers, Rotterdam,Ams
terdam ve Hamburg limanları 
İçin yük alacaktır. 
SVENSKA ORlENT Lınıen 

VIKINGLAND motörü el
Yevm limanımızda olub Rotter
dam, Hamburg, Bremen, Go
terburg ve Baltık limanlan için 
yük alacaktır. 

GUNBORG motörü 13 ikinci 
teşrinde beklenmekte olub 
Rotterdam, Hamburg, Bremen 
Goteburg ve Baltık limanlan 
İçin yük alacaktır. 

Servici Maritim Roumain 
Kumpanyası 

ALBA 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 alacaktı r. 

Daha Fazla tafsilat için ikinci 
kordonda Tahmil ve Tabliye 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acentalığına 
müracaat edilmesi rica olunur. 
N avlunlardaki ve hareket ta
rihlerindeki d ... ğişikliklerden 
acenta mesuliyet kabul etmez. 

Telefon: 2004-2005-2663 

Paris takültesinden diplomalı 
Diş tabipleri 

~I uza (fer Eroğul 
Kenıal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan başlıyarak 

Beyler - Numan zade S. 21 
numralı muayenehanelerinde 
kabul ed rler. 

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 10 a 

{adar memleket hastanesinde 

., • Doktor - ()peratör 

Arif N. Yurcu 
Merkez Hastanesi Operatörü 

Hastalarını pazardan başka 
her gün ikinci Beyler sokağı 
Müzayede salonu karşısında 
78 numaralı muayenehane
sinde kabul eder. 

°fELEFON: Muayenehane 3393 
Evi 4042 

Ev adresi : Karantine köp
·/ÜPe Berat apartımanı No. 5 

·1----....ı--
Doktor 

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

Zee & Co. 
DEUTCHE LEV ANTE LINIE 

. G. m. b. H. 
A THEN vapuru hilen !ima· 

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. 

• 1 dl• 

American Export Liues 
EXMINSTER vapuru hilen 

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 
için yük alacaktır. 
EXAMELİA vapuru 26 ilk 

teşrinde bekleniyor. Nevyork 
için yük alacaktır. 
~ 

Pire Aktarması Seri Seferler 
EXETER transatlantik va

puru 6 son teşrinde Pireden 
Boston ve Nevyorka hareket 
edecektir. 

EXCAMBION transatlantik 
vapuru 20 son teşrinde Bas
ton ve Nevyorka hareket ede
cektir. 

•• C!O •• 

Den Norske Middelbavslinje 
BOSPHORUS motörü balen 

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

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

Armement H.Schuldt-Hamburg 
AUGUST LEONHARD va

puru 11 son teşrinde bekleni
yor. Rotterdam ve Hamburg 
için yük alacaktır. 

Johoston Varren Line Ltd 
Liverpool 

JESMORE vapuru 24 son 
teşrinde gelip ayni gün Burgas 
Varna, Köstence, Sulina, Ga
laç ve Brailaya gidecek~ir. 

•• 181 •• 

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

Budapest 
DUNA motoru bilen li

manımızda olub Belgrad, No
visad, Budapeşte, Bratislava, 
Viyana ve Linz için yükliye
cektir • --•-IB!ICOOllJlill_.... __ 

Service Maritime Roumain 
Bükreş 

DUROSTOR vapuru 25 2 ci 
teşrinde bekleniyor. Köstence, 1 
Sulina,Galatz ve Galatz aktar
ması olarak Belgrat, Novisad, 
Budapeşte, Bratislava, Viyana 
ve Linz için yük alacaktır. 

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

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 ·------.. DOKTOR 

YENi A:;ıR 

Yalnız birkaç 
Dakikada 
Sabit olan 
Hakikat 

GRiPiN 
En şlddetll baş ağrllarını 

derhal keser 

Gripin bütüu ağrı, sızı ve sancılan dindirir. Nezleye, gripe, 
diş, bel, sinir, adete ağrılarına, romatizmaya, üşüt:neden müte• 
vellit ıshrablara karşı bilhassa müessirdir. 

GBiPiN 
kimyagerleri 

Bu sene iblamur 
azdır kışlık ihtiya
cınızı şimdiden te
min ediniz. SALEB 
ADAÇAYI, PA
PATYA'nın yenisi 
geldi , 
ARTİ kumaş bo

yalarını, firmamızı 

taşıyan çeşitlerimizi 

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

Karpit, çivit, al
kol, çiçek, saç, sa
bun, tahta boyaları, 
traş bıçakları, diş 
macunları, krem, 
podra V.s 

Telefon 

Krep Jorjet, Nergis Nuvar 
Revdor Ferit, Leylak Blan 

4 ayrı ayrı koku bankası 

ve S. Ferit eczacı başının son 
yaptığı şaheserler. 

Sabit, latif hakiki çiçek ko
kuları. 

Benzeri yapılamaz. 

Um. Depo 

S. Ferit 
• 

1 
ECZANESi 

Hükümet sırası 

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

SIHHAT BALIKYAGI 
Norveçya balıkyağfarının en halisidir. Şerbet gibi 

içilir. iki defa süzülmüştür. 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞDURAK 

• . . -

SahUe 9 

Olivier Ve Şii. 
,,, _______ "' 

Diş hekimi lİMİTET 

Vapur Acentası 
İRİNCİ KORDON REES 

BiNASI TEL. 2443 
ADJUTANT vapuru 28 bi

rinciteşrinde gelip 29 birinci 
teşrine kadar Londra için yük 
alacaktır. 

ANDALUSIAN vapu ı u 2 
ikinci teşrinde gelip 5 ikinci 
teşrine kadar Londra ve Hull 
için yük alacaktır. 

Liverpool Hattı 
ALGERIAN vapuru 30 birinci 

te~ r 'nde gelip 4 ikinci te şrine 
kadar Liverpool ve G !a~gov 
için yiik alacaktır. 

FLAMJNIAN vapuru ikinci 
teşrin 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
retlerinin değişikliklerinden me 
suliyet kabul edilmez. 

1936 -1937 
Taze bir asit! i 

ekistra ekistra 

Balık 
Yağı 

ECZACI 
KemaY 

Kamil 
Aktaşba
lıkyağıdır 
Gıda kuvveti yük 
3ek, içmesi hafif 
bir şerbettir. 

Hilal 
Eczanesi bu yağı 
hiçbir yere ver
miş değildir. 

Kendi sat 
maktadır 

t1 

A. Naci 
Hortaçsu 

Muayenehanesini Birinci 
Beyler sokağı 36 numaraya 
nakletmiştir. HlStalarını müs· 
!akil olarak kabul ve tedavi 
eder. 

Telefon 2946 
1-26 (2101) ·--------............ , 

Doktor 

Kemal Sa~ir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane: ikinci Bey
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Evi: Köprü .;apur iskelesi 
Berat aparhmanı No. 6 

Ev, Telefon No. 2545 
• • 

senesının 

Çiftçi ve hayvan 
sahiplerinin na
zarı dikkatına 
Hayvanlarınıza pamuk çekirdeğini olduğu gibi yedirerek 
mide cihazlarını ve nesçlerini bozmayınız. 

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

Hayvanlarınıza ( Öküz başı ) markalı Turan mamulatı 
küspe yedirerek onların şayanı hayret derecede semiz
leyip kuvvetlendiğini ve ineklerinizin verdiği sütün fazla 
mikdarda çoğaldığını göreceksiniz. 

Meccani numune ve tarifname için fabrikalarımız ma
mulatı lzmir ve civarı umum acenteliği Nef'i Naci ve 
J. C. Hemaiye müracaat ediniz. 

• 

Posta kutusu No. 224 
Telefon - lzmir 3465 

.· . . • -;~ ,.. . .- ~ ~ ~ . . .t:: , . -: . . .• ~ Ceva~ KULAK. BOGAZ 
M BURON ŞEFİ ...................................................................... 1 L A N 

er kez hastanesi ikinci Beyler sokağı Beyler •• d 0 
•• h ") J • b k 

Operatörü hamamı lrnrşısında No. 41 1 o emış musta Si erı iti ar oope-

Büyük Salebçioğlu hanı karşısında 

t Hastalarını bergün saat 3 Telefon Numarası: ratifı" bankasından·. 
sen 6 ya kadar ikinci Beyler Muayenehane : 3686 Borsa idaresinden: 
d
okakk şerbetçi karşısı No. 81 Ev : 2505 Bankamız binasının satılması hakkında müzakere Yapılmak 
e ab ı d Borsa için kalorifer ocaklariyle motör işlerinden anlıyan bir ·· 1" ·k· · · 936 b d o·· ' · 'f u e er. Hastalar hergün saat üç- uzere o ı ıncıteş~! n çarşam a günü saat on a .ıemışte 
elefon muayenehane 3315 

1 
k d makiniste ihtiyaç vardır. isteklilerin. 10 ikinci teşrin 936 gününe kain Kooperatif üdemiş incir müstahsilleri ortaklığı bi nasında 

il Telefon evi 3203 l!.iı!t~e!nSi!aEil!tı!i!!yll!a!il!l!a25!a1!!r.5!!!~2!!0::!!2!6~::!!!!~~k-a~d-ar_v_e_si_k_a_ıa_r-iy-le_b_e_r_g~u-·n_b_o_r_s_a_ı_d_a-re:s:in:e:m~iı~·r_a~ca:a:t~la-r~ı.:::~~B:a:n~k~a:m:ı_z:ın:u_m:u:m:i:H~e-y-e-t -to-p-l-an-t-ıs-ı-y-a-p~ıl~a~ca:~~ı-n_d_a_n_o-rt_a_k_la_r_ın __ J 3-6-9 1044 (2114) !şerifleri ilin olun\11'. (2132) 
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1 
Almanya 800 bin neferlik bir orduya sahihtir 

vv ,e tahşi e ılmiştir 

•• uze 
·oda i istihkim hattına derhal 

e 7 00 mily9n frank sarf edecektir 
Paris 5 ( Ö.J{ ) - Ordu ko- büdçesinde ayrılan krediler birler alınacak ve bilhassa yon Frank ayrıl~ıştır. 

misyonunda harbiye nazırı Da- hakkında izahat vermiş, hü- kücük subayların ( asteğmen ) Bazı suallere cevab veren 
ladier Almanyada askeri mü- kümetin yakında meclise ye- rütbesine çıkmaları temin edi- harbiye nazırı ne mahiyette 
kellefiyet müddetinin uzatılma- ni bir takım milli müdafaa Jecektir. olursa olsun siyasetin orduya 
sının neticelerinden bahsetmiş- tedbirleri teklif edeceğini söy- Yeni silahlanma programın- hululünü asla kabul edemiye-
tir. Nazmn verdiği izahata gö- }emiştir. Bunlar mecburi bir daki harb siparişlerinin tesli- ceğini ve herkesin dini, siyasi 1 
re : Almanya bu sayede şimdi askerlik öncesi hazırlık tesi· minde hiçbir gecikme kabul veya ahlaki te)akkilerini milli 
hazeride 800 bin neferlik bir sine, meslek halinde daimi ola- edilmiyeceldir. Nihayet bükü- müdafaanın ihtiyaçlarına tabi 
orduya sahibdir. F2kat bu or- rak siJUh altında kalacak bazı meti hudut istihkam hatlarının kılmasını istiyeceğini söylemiş, 
dunun kadroları için elinde an- kıt'a'ar '-P,.,·c;:ııe , milli müdafaayı tamaml~nmasmı temin edecek- bu teşkilatın memlekete her 
cak 18 bin zabit vardır ki bu ihtimale karşı koymak imka-
da kifayetsiz bir rakamdır. mm verdiğini ve bunun da sulh i 

Na11r Alman ordusunu mo- · · · · t k"l tt' t ıçın en ıyı zımau eş ı e ı-
1 

törleştirmek ıçın sarfedilen ğini ilave eylemiştir. 
gayretten de bahsetmiştir. Al- HALK CEBHESI 
manyada şose ve demiryolları SAGLAMDIR 
şebekesi gündengüne daha Paris, (Ö.R\ _ Parlamento-
ziyade ıslah edilmektedir. Ve 
bunlar umumiyetle garb hudud- nun yeni devresi münasebetile 
lan istikametindedir. Esasen "Humanite11 gazetesi halk ceh· 
Almanyada silah altında bulu- hesinin daima sağlam olduğunu 

ve mürtecilerin tahmin ettikleri 
nan kuvvetlerin yüzde sekseni 
Holanda, Belçika ve Fransa ayrılışların ortaya çıkmadığını 

kaydediyor. Komünist gazetesi 
hududlar1 boyunca yerleştiril- bundan sonra bu yeni devrede 
miş olup bu da ani bir hücum girişilecek ıslahatı şöylece 
imkanlarını ortaya çıkarmak- hulasa ediyor: Kırk saatlik iş 
tadır. Fakat şu takdirde Le- haftasının bazı sanayie tatbiki, 
bistanın nasıl bir vaziyet ala· matbuatın temizlenmesi. Baıı 

cağı soruşturulmaktadır. komünist projeleri ayrıca şun-
Daladier Almanyanın silah ları istemektedir: 

masrnHarının üçte ikisini bono --~·~ Büyük servetler üzerine hu-
jJe ödediğini anlatmış ve buna Alman oıdıısıınım en maıtı/ Alman ordıJsıından bir mii/reze Alman ordusu başkumandanı susi vergi, faşist kurumlarının 
mukabil, karşılıklı kuvvetler geneıallerinden Makenzerı alakadar eden fenni araştır· tir. Bu mesele komşu devlet· general Blumbeıg fiili olarak dağıtılması, bir iş-
arasmda bir müvazene tesisi esaslarını tahlil etmiştir. Har- malar için bir yurd yapılmasına )erin vaziyetlerinde husule ge- tutulmaktadır. Şimal hudutla- sizlik yardım sermayesinin te-
için Fransız hüküm~tince ka- biye nazırı gerek büdçede, aiddir. Zabit ve küçük zabit len değişiklik gibi yeni unl!!ur- rındaki istihkam hattına baş· sisi, siyasi ricalin ahlakını tab-
rarlaştırılan tedbir:erin umumi gerekse hususi silahlanma kadrolarını artırmak için ted- )ar hesaba katılarak göz önünde lamak üzere şimdiden 700 mil- kik için bir komisyon teşkili. 
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Ruzveltin 

Demokrat} rı 
çok fevkine 

~a 

b 

Nevyork, 4 (A.A) - Senato 
azasından Borah altıncı defa 
olarak ve kuvvetli bir ekseri
yct:e ldaho devletinde yeniden 
seçilmiştir. 

Nevyork, 4 (A.A) - Ruzvelt 
kendi nahiyesi olan Haydpark 
Nevyorkta mağJfıp olmuş ve 
Landonun kazanmış olduğu 
1233 reye kasşı 1057 rey ka· 
zanmıştır. 

Nevyork 4 (A.A)- Son alı
nan neticef ere göre Ruzvelt en 
az 45 ve hatta 46 devlet için
de ekseriyeti, yani 523 rey ka· 
zanacaktır. Cumhuriyetçiler an
cak Maine ve Vermoutda tutuy 
nabilmektedirlcr. Bu netice en 
nikbin demokratların bile tah
minini geçmektedir. 

Mesela neticeleri daima haki
kate eo yakın bir surette tah-
min etmekte olan Litterary 
Digest gazetesi- dahi bu büyük 
farkı son üç hafta zarfmda ef
karı umu myc-nin birdenbire 
Ruzvelt lehine ccvrilmesi ile 

R11zve/t irıtıhabat 11iimayişltri11de 

izah etmektedir. 
Nevyorkta vali tekrar seçil

miştir. Yeniden seçilecek 32 
valilikten 24 ünü demokratlar 
kazanmışlardır. Cumhuriyetçi-
lerin merkezi olan Philadelphia 
şehri bile ilk defa olarak de· 
mokrat namzedine reyini ver
miştir. 

Nevyork, 5 (A.A)- 122. 782 
hölgeden 57.485 ine aid tasnif 
tamamlanmıştır.Bunlara aid ne· 
tjceye göre Ruzvelt seçim iti
baıiyle Rdzvel 45 devlet içe
risinde her devletin seçim reyi 
emsaline göre 519 rey ve 
Landon da üç devlette oniki 
rey almıştır .• 

Paris, 5 (Ö.R) - Gazeteci
lerin sordukları bazı suallere 
ceval>en hariciye nazırı 

Delbos reis Ruzvelt'in yeniden 
Amerika Cumhurriyasetine se· 
çilmesi dolayısile şu sözleri 
söylemiştir: 

• lerinin 1 

onuyor. 
12 aldı 

Reis Ruzvell'in yeniden inti
bah edildiği haberi bize derin 
bir memnuniyet vermiştir. Bu 
netice Ruzvelt tarafından taki
bediten sulh, vifak ve ekonomik 
ihya siyasetinin en parla~ bir 
şekilde tasvibidir. Seçimden 
sonra Roosevelt med'eni dün
yanın ilk safında evvelkinden 
de daha mühim bir rol oyna
yabilecektir. 

Dclbos Fransa ve Birleşik 
Amerika devletleri arasında 
hakiki ve fiili bir görüş birliği 
olduğunu kaydetmiş ve reis 
Rooseveltin ikinci riyaset dev
resinde Fransız - Amerikan 
münasebetlerinin bir kat daha 
derinleşmesini temenni ederek: 

,. Ruzveltin müdafaa etmiş 
olduğu prensibler Frausada ta
nınmış olan prensiblere müşa
bih bulunmaktadır. ,, Demiştir. 

Paris Soir gazetesinde neş
rettiği bir malrnlede Heryo da 
RuzveJtin methini yapmakta 

Sovyet görüşüyle - Milano nutku 

Bu nutuk, ltalyan k ·· tleleri arasınaaki 
mem uniyetsizliği tatmine matt f uş 

lngilterenin Akdenizden çekilnıesi istenHmiş .. 

Moskova 4 (A.A) - Musso· 
Jininin nutkunu tahlil eden lz
vestiya gazetesi beynelmilel 
hadiseler sütununda şunları 
yazmaktadır : 

Bu nutuk ltalyan milletinin 
büyük kütleleri arasında gitgi
de daha kat'i bir şekilde te
bellür eden memnuniyetsizliği 

tatmin etmek için söylenmiştir. 
Bu itibarla o nutkun taarruz
kar tonu hiç kimseyi korkut
mıyacaktır. 

Tehditkar mahiyetine rağ
men Mussolininin dış siyasa 
hakkındaki beyanatı lta!yanın 
beynelmilel vaziyetinin sağlam-
laşmış olduğuna değil, fakat bi
lftkis bu memleketin gitgide 
ziyadeleşen yalnızlığına bir de
lil teşkil etmektedir. 
........................................... 
ve Amerika birleşik devletle-
riyle Fransa arasında bir ya
kınlaşma ümidini izhar eyle
mektedir. 

ltalvmz gemıLuı Akdmız sula111ıda 
Mussolini Macar tadilcileri

nin isteklerine arka olmak 
mecburiyetindedir. Fakat · bu 
istekler ancak Çekoslovakya, 
Yugoslavya ve Romanya top· 
raklarının zararma o)ara~ ger
çekleşebilecektir. 

Macar tadilcilerinin ·istekle· 
rini himaye etmek Küçük an
tant memleketlerini birbirine 
bağlayan bağları daha fazla 
kuvvetlendirmek demek ola
caktır. 

Roma ve Berlin arasındaki 

mihverden bahsederken Mus· 
solini herhalde Londra ve Pa-
risin uıüdhiş bir korku duyarak 
hemen bütün isteklerini ye!'İne 
getirmeğe çalışacaklarını dü
şünmüştür. 

Akdenizdelti hakimi~·eti hak
kındaki metalibini ileri sürmüş 
olan Mussolini lngiltereye geri 
çekilmeyi leklif etmektedir. in· 
giltere ve F ranraya taarruz et
mekle Mussolini Hitlerle temin 
etmek istediği neticelerin tani 

aksi olan neticeler elde ede
cektir. 

Çünkü Hitler Fransa ile in· 
gilterenin arasına nifak sok'" 
mağa çalışmaktadır. 

Mussolininin nutkuna bakı
lırsa Cianonun Berlinde ika· 
meli esnasında bir uzlaşmaya 
varılmıştır. Bu anlaşma bir sü
varinin atı ile olan anlaşmasın• 
hatırJatmaktadır. Ve bu işte 
Mussolini herhaJde süvari ro· 
lünü oynamaktadır. 

Pravda gazetesi diyor ki: . 
Mussolini medhe def.er bır 

samimiyetle ltalyaıı dış . si
yasasının hakiki manasını ıfşa 
etmiştir. Milletler cemiyetinİ,'1 
ve kollektif emniyet sisteıt>I'" 
nin inkırazı. 

l m·u·taar-MussoHninin nut <U 

rıza karşı müsamaha siyasa~". 
nm kendilerini dünya ınukad : 
ratmın hakiml~ri sanan mode\. 
SezarJarm nasıl dilferini ve ~·r 
lerini çözdüğünü parlak 

1 

şekilde isbat etmektedir. 


