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~ SO'>(,~ • Bir hava llclası 

HAKKI OCAKOGLU ! Londra, 9 (Ö.R)- Müthiş bir hava 
felaketi oldu. Londra·Amıterdam hava 
münaka1Ahnı yapan tayyare 14 yolcusu 
ile düşerek parçalandı.Ölenler arasında 
eski lsveç başvekili Vildman da 
vardır. 

1 .A.EIC>~ Ş:E:R...A.İT.İ \ 

Devam mUddetllTürkiye için,Hariç için 
Sentlık . • . . • . . 1300 2500 
Altı av/Jk . . . . . . 700 1300 

f ~L~i=ON : 2es7 

Flatl " s " kuruştur. Cu'!!lıl_!riyetit'...Je Cıımlmriyet Eserinin Bekçisi, Sabahlar• Çtkar Siyası Gazetedi,. Yeni Asır matbaasında basıfmışbr. 
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Cenevre 
Hakkımızı 
tasdik edecektir .. .. 

Satıcak nıe..~clesi, milleller 

cenıipetinin önümüzdeki fev· 
kaldde toplmıtısmda görfr

şiileceldir. Hariciye t1ekili
mfo bu maksatla aym oa 

dördünde Cencvrcclc buluna· 

ca1ı·tu-. 

Üzerinde derin hassasiyetle 
durduğumuz bir davanın müs· 
tacelen ele alınmasını memnu
niyetle lcarşılarız. Sancaktaki 
vaziyet o hale gelmiştir ki müp· 
ht!miyetin bir gün daha fazla 
ndevamı yakın şarkın sSkfınu 
namına bir tehlüke teşkil ede-

bil'r. Sergüzeştçi unsurlar harc
rekete geçmişlerdir. Fırsattan 
istifade ederek Türk halkına 
saldırıyorlar. Mi!Iettaşlarımızın 

hürriyet ve emniyetleri namına 
birşey kalmamıştır. Hadiseler, 

mahalli Fransız otoritelerinin 
bütün tasaddilere karşı aciz, 
lakayt kaldıklarını göstermiştir. 

Hudutlarımızıo dışına çıkarıl· 
mış olan fesatçılar, elleri bin 
bir habasetle kirlenmiş olan 
insanlar Türk Sancağın başına 

beJa kesilmişlerdir. Bu kadar 
kötü şartlar içinde kıvranan 

Sancak Türklerinin mukaddde· 
ratına lakayt kalmamıza imkan 
var mıydı? Milli vicdanı tırma· 
lıya facialar davamızın müsta• 

celiyet kazanmasını zaruri kıl
mıştır. Sancak bir dakika ev
vel zulmun pençesinden sıyrıla
rak istiklaline kavuşmalıdır. 
Böyle bir netice hem bir hak 
ve hürriyet davasını yıpran· 
maktan koruyacak, hem de 
Fransa ile dostane münasebet
lerimizin kararmasına mahal 
vermiyecektir. 

Türkiye milletler cemiyetine 
revizyonist olarak gitmiyor. Biz 
mevcud muahedelerin, itilafların 
tadilini değil, tatbikini temin 
için milletler cemiyetine gidi
yoruz. Fransa ile aramızda San· 
cağın istiklale kavuşmasını 

reddedilmez bir bak şekline 
koyan itilaflar vardır. Şimdi 
Fransa bu itilaf lan bizim dü· 
şilndüğümüzden bambaşka bir 
şekilde tefsir etmek istiyor. 
Milletlerin hür ve müstakil ya· 
ıamak haklarını bir mugalata 
çerçevesi içinde kaybetmeleri 

iycap edecekse insanlığın yarı
nandan cidden korkmak lizım
d1r. Tezimiz sarihtir. Beyaz ki
tap, arsıulusal münasebetlerde 
hakim olması lazımgelen fikri 
ve ruhi kelime oyunları içinde 
hırpalanmıyacak şekilde sara· 
batla tesbit etmiştir. Dün ya· 
pılan vaadları, deruhte edilen 
teahhütleri sun'i bir vaziyete 
uydurmak için demagojiden is
tiane etmekte beyhudedir. Or
tada dünyanın bildiği bir haki
"at vardır: Sancak Türktür. 
Millettaşlarımız Halayda kat'i 
bir ekseriyete maliktirler. Maal· 
eaef bu hakikati yalnız Fransa 
'11Dumi efkarı bilmiyor. Çün}<ü 
Fransız gazeteleri kasten ha· 
ldkatleri tahrif ediyorlar. Fik· 

- Sonu 2 nd say/ada -

,L~ZK;'QN!/u~mr~~ ŞiMDiYE KADAR 2400 EV YIKILDI ~~~~~~ 

Seylip feliketine uğrayan halktan bir fert bile açıkta 
kalmadı. Yapılan yardımın genişletilmesi kararlaştı . 

Yugoslav, Yunan halkı da milletimizin teessürlerine iştirak ediyor. Adann belediyesi birçok başsağlığı telgrafı aldı. 
Memleketin heryerinde yardım listeleri açıldı. Adanada kadın kolları muhtaç olanları himaye ediyor. 

Adana 9 (Yeni Asır muha· 
birinden) - Günler geçtikçe 
seylap felaketinin elim netice
leri meydana çıkmakta devam 
ediyor. Seylaptan yıkılan ev
lerin sayıst iki bin dört yüzü 

~ bulmuştur.Bununla beraber bükü 
metimiz, Kızı lay cemiyeti kana
liyle açıkta kalanlara yardımını 
uzatmıştır. Açıkta kalanlar ba· 

N rındırılmış, maddi ve manevi 
yardım genişletilmiştir. Açıkta 

kalanların hepsi de başlarını 
birer yere sokmuşlardır. 
Hadalıktan korku!duğu için 

Sıhhat ve içtimai muavenet 
vekaletince icabeden sıhhi ted
birler alınmıştır. Sıhhat ve iç-
timai muavenet vekili Dr. Refik 

-Sonu 3 ü11cD sahifede- Adanadaki su baskıni Jtl6kdindtn intibalar 1 
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Biz, tezimizin dostça konuşulmasını istedik Bal Kantonund - •••••••••••••••••••••••• 

Onlar hududumuza askeri tahkik heyetleri, Nazi şefini 
Öldüren Musevinin 

muhakemesi çok 
alakalı oldu 

kamyon dolusu zabit ve süvari bölükleri gönderdi. 

lstanbul, 9 ( Yeni Asır mu· 
habirinden ) - Sancaktan alı
nan son haberler düşündürücü 
bir mahiyet taşımağa başladı. 

Hatay halkının gösterdiği hüs· 
nüniyete rağmen tazyik art
malda d~vam ediyor. 
Şamdan Iskt:nderuna binbaşı 

Kolen'in kumandası altında taze 
kuvvetler gönderildiği bildirili
yor. Beş kamyon dolusu Fran· 
sız küçük zabiti, toplar, tank
lar sevkedilmiştir. Reyhaniye • 
Hacılar yoluyla şimal hududu
na iki süvari böJüğü tahşit 
edilmiştir. Başıbozuklardan mü· 

- Sonu 2 nd say/ada --

Ortada bir çevirme hare keti mi var? 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

llalep!eki }'erli süvarilN ve Fra11samn Swiye fevkaldde komiseri Ko11t Marlcl 

Paris, 9. (Ö.R) - Bu saba 
saat 10 da lsviçrenin Bal kan 
tonu mahkemesi 4 şubat1936d 
bu kantondaki Alman Na 
partisi reısı Gostulofu öl 
düren Yugoslavyalı yahu 
Frankforter'in muhakemesin 
başlamıştır. Cani, Gostulofu 
evine giderek karısı tarafın 
dan kabul edilmişti. Gostul~ 
çıkınca cani hemen onun üze 
rine ateş etmiş ve derhal ö 
dürmüştü. Bir dakika sonr 
polise teslim olmuş, kurbanı 
tanımadığını, suç ortağı olm 
dığioı ve Afmanyada yahud' 
lere karşı yapılan tazyıkı pr 

- Sonu 4 üncü savfada -
.......................................................................................................................................................................................................................... 

Işıklar köyünde bir cinayet Heyetimiz Ankaradan ayrıldı 

Bağ kulesinde bulunan cesedin başı Sancak işi 
ezilmiş, 25 yerinden yaralanmıştır celsesinde 

konseyin b 
konuşulaca 

Hadise yerinde bazı izler bulundu 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

iyi bir netice alınacağına inanıyor 
Dün öğle vakti jandarma içyüzü tahkikat sonunda mey· 

telefonu mütemadiyen işliyordu: dana çıkacak •. 
"Işıklar köyfi civannda harap Hidiaeyi adım adım takip 

bir bağ kulesinde bir ceset ediyoruz •. 
bulundu.. Cesedin bulunduğu Bağ kulesini çeviren dört 
yer kan içindedir. duvar, yüzlerce kan lekeleriyle 

Bir taraftan Jandarma bölük ö~tülü.. Hatta kulenin zemi~i 
_ . bıle kanlara bulanmış .• Bu vazı-

kumandanlıgı badıse yerinde tt l ı k" k 1 • 
f 

. .. ye en an aşı ıyor ı, u en10 
aalıyete ~eçerken. ote taraf- içinde maktulle meçhul şahıslar 

tan da ad.~ıye,. hadıseye elatı- arasında bir mücadele geçmiş-
yordu. Muddeıumumi muavini tir. Ve hadisenin mahiyeti 
Şevki Suner ve adliye doktoru şüphe getirmiyecek şekilde, 
hadise yerinde tahkikata baş- bir cinayettir. Hem de feci 
lamışlılar bi ~ e.,. şartlar içinde işlenmiş bir ci-

~arşılaşılan vaziyet şudur: nayel. 
Üç ay evvel terkedilmiş bir Cesedin yanıbaşında bir çi-

bağ kulesi.. Bir tarlanın orta- vi.. Belki de 30 • 35 santim 
sında, tek odadan ibaret .• Ku- boyunda var.. Çivinin ucu hı· 
lenin içine girildiği zaman, or· çak gibi keskin •• Bunun yan.-
tada yan yatmış 37 yaşlarında baımda kanh bir de demir 
bir erkek ceaedi giirnlllyor. Talılıi/uJla eı atan Müddeiumumi parçam bulunuyor. . . 

Tev/ık Rüştü Aıas 

Ankara, 9 (Yeni Asar-T eJe
fonla )-Dışişleri bakanımız Dr. 
Tevfik Riiştü Aras, beraberin· 
de Riyaseticumhur umumi ki
tibi ~uan Rıza, Ha!iciye Ve· 

Menemencioğlu ve 
müşavirler bulunduğu 

bu akşam Cenevreye müteve 
cihen hareket etmişlerdir. He 
etimizi Ankara istasyonund 
Başvekil ismet lnönü, vekille 
ve mebuslarla halkımız har 
retJe teşyi etmişlerdir. 

Milletler Cemiyeti ruzname 
sine alınan lskenderun sanca .. 
meselesinin konsey tarafında 

tetkiki esnasmda noktai naz 
rımızı müdafaa edecek ola 
heyetimizin, başta şefimiz o 
duğu halde bütün Türk milJ 
tinin üzerinde durduğu mesel 
nin muvaffakıyetle neticele 
dirileceği ve Türk milletini 
endişelerini tatmin edecek b 
surette bir hil hulunaca 
ümidi kuvvetlidir ve Türk mille -
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Cenevre 
Hakkımızı 
tasdik edecektir 

·-· - Baş tarafı ı inci sahi/ede -

rimizce bu işte aldanan yine 
Fransadır. Bu neşriyat, bu faa· 
liyet tarzı, Yakın Şark mem· 
lektlerinde, Fransanna lhlli rea
Jiıl l>ir olitika ta\ip etmekten 
uzak :ıduğu ze abını uyandır
m ışbr. Omit e4eriz ki kouey
deki müzakereler, "Fransa ile 
Türkiye arasında münasebatm 
lıi~bir zaman bug nkü kadar 
dostlukla mütemayiz olmadı
ğmı,, söyJiyen Leon Blumun dü
şüncelerindeki samimiye-t dere• 
cesini gösterecektir. Yani Fran
sa nihayet davamızdaki hassa
siyetimizin doğruluğunu anla
mış görünecektir. Bu kadar ıs
rarla müdafaa ettiğimiz bu 
meselede en kuvvetli hukuki 
delillere malik bile olmasaydık 
yalnız bugün karşılaştığımız 
manzara, Suriyedeki akalliyet
lerin izhar ettikleri endişeler, 
Antakya ve lskenderun Türk· 
]erinin mukadderata için de 
pek tabii bir endişenin mah· 
sulü olarak ayni müddeiyatı 
serdetmemi7.e kafi gelebilirdi. 
Nerede kaldı ki, varmak iste· 
diğimiz netice zaten Fransanın 
ahdnamelerle, itilaflarla temi
nini kabul ettiği bir neticedir. 
Mürahhasfarımızın Cenevreden 
bize Montrö zaferi kadar par· 
lak ikinci bir zafer daha götü
receklerine eminiz. Bu zafer aynı 
zamanda hakkın haksızlığa za
feri olacaktır. 

Şevke1. :Bi.1gi.n 
•••••••••••••••••••••••• 

Ticarethanenin 
hatası yoktur 

Jiro ticarethanesi tarafından 
Iskenderiyede iş limitede gön
derilen 1500 torba kadar incir
Jerin aslak çıktığı mahallinden 
Türkofis müdürlüğüne bildiril
miş ve alakadarlar bakkmda 
tahkikat yapılması istenmişti. 
Türkofisin iş'arı üzerine alaka
darlarca yapılan tahkikat neti
cesinde mezkür müessesenin 
bunda bir sun 'utaksiri bulun
madığı ve ıslanma keyfiyetinin 
vapurda vaki olduğu anlaşıl-

.. 
•• 

• • 
•• 
•• 
•• 

Yapağılarımız 
hakkında 

Almanyada yün, yapağı ve 
tiftik ithalatını kontrol eden 
dairenin Alman itbalatçılanna 
gönderdiği çok mühim bir ta
mımın örneği Türkofis Berlin 
şubesinden lzmir şubesine gön
derilmiştir. 

Bu tamimden anlaşıldığına 

göre bundan böyle Almanyaya 
ithal edilecek yün, yapağı ve 
tiftiklerimiz bazı kayıtlara tabi 
tutulmaktadır. Ancak bu ka
yıtlar, mallarımı%ın sürümünü 
artlırmağa h izmet edecektir. 

Zabıta vak'aları 
azaldı 

Birinci Teşrin avının ilkinden 
sekizine kadar 70 meşhut 
suç müddeiumumiliğe gelmiştir. 
ikinci Teşrin ayının ilk günün
den sekizine kadar ise 50 mu
ameleli evrak gelmiştir. Kanu· 
nun tatbikine başlandığı üçün
cü ayın ilk haftasında, yani 
Birinci Kanunun ilk gününden 
sekizine kadar 32 iş gelmiştir. 
Bu rakamlar gfü;teriyor ki meş
hut cürümler kanunu tat bil-- a 
konduktan onra vak'alar bariz 
şekilde azalmıştır. 

Kumarcılar 

KatipoğJu caddesinde 28 sa
yılı aile evinin bir odasında 
oturan Avram oğ u Yako Es
kinazi, odasında mP.nf ant mu·· 
kabilinde kumar oynattığı ha
ber almarak Salamon oğlu 

Avram, Rişaya oğlu İsak, Miz
rahi ve Mişon oğlu Salamon 
adındaki kimseler zar ite ku· 
mar oynadıkları sırada suç üstü 
yakalanmışlardır. Oyun masa
sında 275 kuruş para, bir deste 
iskambil kağıdı ve bir çifte 

mıştır. zar elde edilmiştir. 
•••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Biz, tezimizin dostça 
konuşulmasını istedik 

- Baştaıa/ı bil ıncı sa/ıif ede
rekkep o!an bu bölüğün başın
da yüzelliliklerden Recep kap
tanın bulunması çok şayana 
dikkattir. 

lstanbul 9 (Yeni Asır)- Ha· 
her verildiğine göre Suriye 
ordusu kumandanı, Cezire ku
mandanı ve cenup ordusu ku
manclaniyle erkanıharbiyeleri 
Türk hudutları yakınında bir 
tetkikten sonra Halep!~ top
lanmışlardır. 

Toplantı dört gündenberi de
vam edlyor. Bir haftadanberi 
Halepte, erkaoıbarbiye daire
sinin bulunduğu solraktan halk
tan hiç kimsenin geçmesine 
müsaade edilmiyor. 

ÇEViRME HAREKETi Ml? 
lıtanbul, 9 (Yeni Asır• -

Öğrenildiiine göre Frf\nsanın 
Suriye fevkalade konıUeri 

Martel, Cebelidfirüıii Suriyeye 
ilhak fikrindedir. Komi.serin bu 
iş üzeriode uğraştığı söyleniyor. 
Böylece MıUctlcr cemiyeti çer· 
çeveıi dahilinde tezimizi konq· 
mak hususundaki arzumuza bir 
çevirme hareketi yapslmak iı· 
tendiği hissi uyanmıthr. 

T AHKIK HA YETi 
GÖNDERiLECEK 

htanbul, 9 ( Yeni Asır ) -
Gazetele-r, Suriye fe9kalide 
komis~ri l..ont Martelin ve 
Fransanın Sanc•ktaki mümcı
sili Doryonun yakında değişti-

riJeceğini, Sancağa bir tahkik 
heyetinin gideceğini yazıyorlar. 

SANCAK iŞi 
lstanbul, 9 (Yeni Asar) -

Havas Ajansı, konseyin bu top
Jantrsında görüşüleceği mevzuu 
bahsolan Sancak işinin, ilkba
har toplantısıoda görüşülmesi 
ihtimalinin galip olduğunu ileri 
sürüyor. 
NE ZAMAN GÖRÜŞÜLECEK 

Paris 9 (Ö.R) - Paris ve 
Ankara arasında filtir teatile
rine mevzu olan lskeoderun 
sancağı meselesinin ilk içlimaını 
yaran öğleden sonra yapacak 
olan milletler cemiyeti konseyi 
ıuzoamesine yazılması mümkün 
j.{Örülmektedir. 

Pariı 9 (Ô.R)- Hariciye na
zırı Delboauo 10 ilk kinunda 
toplanacak olan Milletler cemi
yeti fcvkalide celıeıindc biz
zat hazır buluomıyacağı ve 
Cenevreye gitmiyeceği teeyyüd 
etmektedir. Diğer birçok ha
riciye nazırlara Cenevreye git 
miyeceklerinden Delboı da bu 
karan vermiıtir. Franıa hariciye 
müatetan Vieanot tarafından 
temail edilecektir. 
Konıey biJba11a lıpanyol bü

kümeti taraftndan pakhn 1 lnci 
maddesi ileri ıürüJerek yapılan 
müracaatla meşgul olacaktır. 
Sancak mesele~inin de bu dev 
rede müzakere edilip edilmiyc
ceai henüz malum dei?ildir. 

Çarşılarda f aaliye var 
Toptan ve perakende iş yapan tica
retaneler bundan müstefit oluyorlar 
Yapılan satışlar 

ihracat 
Bir haftadanberi çarşılarda 

gözleri çekecek kadar bariz 
bir faaliyet vardır. istisnasız 
her madde üzerine iş yapan 
ticaretanelerde, geçen sene
lerle kıyas edilemiyecek kadar 
bereketli işler oluyor. 

bilhassa giyim 
faaliyeti de çok 

eşyası üzerindedir 
yerindedir 

iş hacmının genişlemesi ve 
eskiden olduğu gibi, satıcıyı 

sevindirecek işlerin başlaması, 

hükümetimizin muhtelif iktısadi 
sahalarda aldığı isabetli tedbir
lerin tabii bir neticesidir. Her 
geçen gün zarfında bunun te-

ı 
yortuları münasebetiyle lngil
tere, Mııııır ve Almanyaya bazı 

maddelerin ihraç faaliyeti art-
mıştır. 

ihraç ve ithal faaliyetin in hız-

lanması yüzünden, g ümrükte 
araba sıkıntısı bile çekilmek
tedir. 

pt77'ZZT/.ZZU"_/;;&'o:;ry,;/g-'.LZ:C'LJ' 

fq Bayram 
Kutlu olan bayramın ilki 

önümüzdeki salı günü o!a
cağmı sayın ulusa bildiririm. 

l::ımir müftüsü 
Raltmetullalı 

\.~7V17..r.7T.r./7.T.TLT./r/7Z/J'!J, 

Bayram gezileri 
Şehrimizden bazı muaJJim 

gruplara bayramda Bergama, 
Selçuk "e ilet arabelerine 

giderek 1etkik1er yapacaklar
dır. Bir muallim grubu da De
nizlinin Pamukkale harabele· 
rine g idecektir. 

Giimrüğü ödennıiyen 

ıneyvalar 
Bazı eşhas tarafından güm

rüğe getirilen ve gümrük res
mi ödenmediği için müsadere 
edilen muz, portakal, mandarin 
gibi meyvaların Kızılay cemi· 
yetine teslimi kararlaşmışhr. 

Bunlar ce:niyet tara fından fa
kir çocuklara tevzi edilmek 
üzere mektep lere dağıtılacaktır. 
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Oümıük bmr.sı 

Faraza geçen yılın aynı ayın- sirlerini daha kuvvetle görme· 
da ve aym günlerinde yapı an miz mümkün olacaktır. 
işler yalnız pernkendecileri Toptan iş yapan tacirler, 
memnun ediyo:du. Halbuki e1deki stoklan tüketmek için 
busene " Angro " iş yapan tedbir almışlardır. Toptancı ve 
müesseseler de iyi işler yap- perakendecıJer arasmda 60 ve 
mağa başlamışlardır. 90 gün vade!i büyükçe satışlar 

Bundan en ziyade istifade olmuştur. Bu, bilhassa derici-
edenler giyim eşyası sataolar-

leri ve manifaturacıları, alaka· 
dır. Ayakkabıcılar, elbiseciler, dar etmektedir. Takas sure-
manifaturacılar ve tuhafiyeci-
ler tahminin fevkinde iş yapı· tiyle memlekete g ;ren ve bir 
yorlardı. nevi takas primi ödiyen tacir-

Bunu, yalnız bayram günle- ler, yüksek fiate satın aldık· 
rine ve bayram ihtiyaç larına ları malları, son ithalat rejiminin 
münhasır farzetmek do~ru ola- tatbiki günlerine kadar tüketmi· 
maz. Bu yıl köylümüz üzümü- ye karar vermiş bulunuyorlar. 
nü, incirini, zeytinini ve diS?er Şimdilik, yeni rejimin tatbik 
istihsal maddelerini değer fia- edileceği günlerde ithal edil-
tiyle sattığı için eline para mele üzere yeni yeni siparişler 
geçmiştir. Köylünün kendi ih· yapılmaktadır. 
tiyaçlannı vaktü zamanında Gümrükteki kontenjanlı mal-
temin edecek bir vaziyete gel· farın da ihracına devam edil-
mesi, şüphe edilemez ki, her me~te ve mevsim icabı ihra-
sınıf baJk üzerinde niabi bir cat faaliyeti de bu günler de 
tesir yapmışhr. hızlanmış bulunmaktadır. Noel .......... 

Kadın kavgası j Zorla iş olur mu? 
Karaman sokağında Mustafa Burnavada Hüseyin oğ!u 

karısı Cennet ve Halil luzı Mustafa kendisini işe alması için 
Zehra, bir alacak .mes_elesinden ismet Ioönü caddesinde 13 
Mehmet kızı Nefıse ıle kavga sayılı evd t A 'k . . e o uran merı an 
ctmı1jflerdır. Zehra nalınla Ne- tu"t'u'n kum d' kt" ·· .. 
f . · b d 1 panyası ıre orunun 
ısenm aşın an yara amıştır. . t 

. evıoe aarruz ve tehdit etti-
Cennetın de Zelıraya yardım g-inden yak~I t 
etmiş olduğu iddia olunduğun- E~~~Rır. 
dan yakalanmışlardır. 

Hapishanede 
Müddeiumumi muavjnlerin

den Cevat hapishaneyi teftiş 
etmiştir. 

Elhamra 

Sipahi pazarmda Ömer oğlu 
Hüse.ynin üzerinde üç gram 
esrar bulunmuş ve kendisi za· 
bıt&ca yakalanmıştır. 

1 IEE~li!'ııııı.. 

Yarın matinelerden itibaren --n-.-"""'~~·~.----·--
Yalnız cuma, cumartesi, 

pazar ve pazartesi dört gün 
Mazurka'nın unutu!maz yıl
dızı Pola Negl"I ve meş· 
bur Don Kazaklara tarafın
dan harikulade bir surette 
yaratılan 

Moskova-
ŞanghaY 
Atk karfl•mda kadın -

analık hisleri karşı~ında ka-
dan Ruıya saraylannın ih
tiıam ve sefabatlerinden sonra ihtilal maceraları ve Don 
Kaıaklarımn nefis şarkıları. 

AYRICA : Türk donanmasının Yunaniıtanı· ziyareti 
Paramunt urnalda en ıon bidiıeler. 

(. t. 

u~nGZ r o~çlu 

Zaman tuhaftaşh. insanlar 
borçlarından yakala rını kurtar
mak iç'n b:ışırnrmadı ldarr çare 
bırakmıyorlar. Şimdiye kadar 
bin türlü hileler duymuştuk. 

Faka t bu aşağıda nn1atacağı .. 
mı~ şckildekini ilk defa olarak 
iş idiyoruz: 

Varşovada mali vaziyeti an
sızm bozulan bir iş adamı ala
cakhlarının h ücumu karşısında 
kalınca düşünmüş, taşınmış if
lıis etmeden bu yüklen kurtul
mak için çok cüretkarane sa
yıl;ıcak bir karar vermiştir. 

Borçlu derhal yatağına gir· 
miş, karısından da bütün borç~ 
fularına birer birer telefon 

ederek kendilerini çağırmasını 
rica etmiştir. Kadın kocasının 
emrini şu suretle yerine g~

tirmiştir: 

- Kocam ölüm döşeğinde 

yatıyor. Dakikaları sayıJıdcr . 
Hayata gözlerini kapamadan 
borçJarmı ödemek istiyor. Ça
buk gelmenizi rica ederim. 

Böyle bir daveti alan a!acak
lı?ardan hangisi durur. Hepsi 
borçlunun evine koşmuşlar ... 
Yalancı hastanın iniltileri ara
sıuda : 

- Size olan borçlarımı an
cak yüzde kırk nisbelinde 
ödeyebileceğim. Dediğini duy· 
muşlar ve bu teklifi derhal 
lrnbul etmişlerd i r. 

Ertesi sabah makbuzlarını 

hazırlıyarak gelen alacaklılar 

bu sefer de gözyaşları arasında 
kendilerini karşahyan ve : 

- Kocam ö ldü. 
Diyen bir kadını karşılarm

da bulmu~lardır. Kadın kocası
nın metrukatı yüzde yirmiden 
fazla tediyeye imkan bırakmadığı 

nı söyleyince alacakhlar buna da 
razı olmu~l&:r ve makbuzlarını 
verdikten sonra ölüye son hür· 
met vazifesini ifa etmek iste
mişlerdir. Filhakika borçlu 
ölüm döşeğine uzanmış, hare
ketsiz duruyordu. 

Bir kaç gün sonra alacaklı
lar öldüğünü zannettikleri ada· 
mı çarııda pazarda dolaşır 
gorunce hayı...i.i.cn hayrete 
düşmüş:er, nasıl bir dolaba 
girdiklerini anlamıılardır. Şimdi 
bu dava, Varşovanın en heye
canlı bir davası olarak devam 
ediyor. 

LUHen sUkOt ••• 
Eıtrccdeki büyük İngiliz 

stüdyolarındaki mesai, tayyare· 
!erin gürültüleriyle müşkülata, 
arızalara uğramakta idi. Stüd· 

yo direktörü S tüdyo çahiarı 
üzer ine foyyareden görillebile
cek şekilde beyaz ha rfle 11 Lüt
fen sesi kesiniz. ,, cfım lc sini 
yazd ırmıştır. O gündenberi t ay
yare sesleri azalmnk şöyle dur
sun çoğalmıştır. Buna sebep te 
harflerin mutat uçuş irtifaın
dan okunamıyacalc kadar kü
çük olma1arı ve onu okumak 
için de tayyrc?erin daha aşa

ğıdan uçmağa mecbur kalma
larıdır. 

Saadet reçefesl 
Amerika hakiınlerinden biri 

vatandaşları arasında günden 
güne çoğalan talak vakalıırm
da a endişeye düşerek bir çok 
tavsiyeleri ihtiva eden bir saa
rtet reçetesi hazırlamıştır. Ha
kim yeni ev!ilerden kadınlara 

şunları tavsiye etmektedir: 
"Garip, delişmen tabiatlı ol

mayınız. Evinizi temiz tutunuz. 
Kocalarınıza her gün hizmetçi 
hikayesinden bahsetmeyiniz. 
Nefsinize olan itinanızı kaybe
derek kocanız üzerindeki ca
zibenizin azalmasına mahal 
bırakmayınız. Başka erkek
lerin nazarı dikkatini celbet
meğe çalışmayınız. ,, 

Hakimin erkeklere de tav· 
s iyeleri şunlardır: 

" imkan nisbetinde civan
mert olunuz. Ev iş lerinf' ka
rışmayınız. Karınıza kur yapı· 
nız. Ona çıkışmayınız. Neş'eli 
olunuz. Zira bir kadının yor
gun sinirleri üzerinde kocası

smın neş 'esi kadar müessir 
hiçbir ilaç olamaz. 11 Fakat bu 
reçetenin de eksik bazı taraf· 
lan olacak ki, Amerikada ta
laklar hala devam ediyor •.• 
Hem de eskisinden daha fazla 
olarnk ... ..... , •••••...................••...•..•.• ~ . 

Saadet reçetesi : ~ 

Ba ar çiçekleri ~ 
Bahar ç;çekleri zamanın : 

poırmaklari!e dökülürken yo- • 
lumuzda ne~eyle devam ede
lim... Güzel bir kı~ ta bir 
bahara muadildir. 

( Drsllll'!flS ) 

Hayatm kıtmda her küçlik : 
• saadet ışığı rubumuıu min· -: .. 

neltarhkla doldurur. : 
( E. Va11ıod ) : 

loan bana ... Göz yaılanoa, E 
ölüme, mücadeleye ve ısta- : 
raba rağmen bayat sonuna a 
kadar güzeldir. Bazan ak· ~ 
şamların beyaz ve neşeli bir S .. 
şafaktan daha hulyalı cazi- : 
liesi vard;r. S 

( R11. Emrst - /?,<Jt1!mi:lı I S 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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iZ MiR 
PamukMensucatı Türk 

Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası : lzmirde Halkapınardadır. 
Y _!:trll Pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, 

Degirmen, Geyik ve Leylak markalarını havi hernevi 
Kabot bezi imal eylemekte olup maUarı Avrupanın ayni tip 
mensucatına fa\ktir. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Bayrak lzmir 

~ . 
Bayramın en değerli 
hediyesi eczacı başının 
l{o]on ya, Esans, Pud
ra ve Krenıi ile olur. 

Yeni forma, zarif şişelerini 
görmeden başka birşey alma
yınız. 

1'4erk.ez "Depo 

S. Ferit 

························~· .. ··•············•······················•···· • • 
s SIHHAT BALIKYAGI i 
• • 
E Norveçya bahkyağlaranıo en haliaidir. Şerbet gibi ~ 
S içilir. lki defa aüz&ilmüttir. ~ 

~ Hamdi Nüzhet Çançar 
z . 
1 Sıhhat Eczanesi 

BAŞ DURAK 
B67lk s.ı. bç oğlu hanı kar~sında 

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

Çif ç· ve ayvan 
sahiplerini na
zarı dik atına 

Türkiye 
: Kızı]ay Kurumu 

e9 

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· 
liode küspeleri emrinize amade bulundurmaktadır. 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazınıs~zlığa karşı en iyi ve 

Hayvanlanoıza (Öküz başı) markalı Turan mamulab 
küspe yedirerek onlann şayanı hayret derecede semiz .. 
leyip kuvvetlendiğini ve ineklerinizin verdiği sütün fazla 
mikdarda çoğaldığını göreceksiniz. 

Meccani numune ve tarifname için fabrikalarımız ma• 
mulih bmir ve civan umum acenteliği Nef'i Akyazılı 

ve j. C. Hemsiye müracaat ediniz. 
Gazi bulvar No.25 

Posta kutusu No. 224 
Telefon - lzmir 3465 

sabit daima 

şifalı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

Tilkilik yeni lzmir eczanesi TELEFON : 2067 
.......... ~"'5'aPJ.a!l!llJll9l91111111.l•~• 

DAIMON 
l.\larl-:alı bu fenerler iki ve üç 

pil!idir. iki yüz elli ve üç yüz 
metre mesafeyi tamamen ay
dınlatır, ayarlıdır. 

Bu fener ucuz olması itiba
rile çok satılmakta ve takdir 
edilmektedir. Geceyi adeta gün

düz yapan bu fenerlerden çok 
istifadeler yapılmaktadlr. 

Bu fenerlerle canlı bir mah
lu ~rn diri diri tutmak mümkün· 
dür1 çünkü ziyası gözdeki has
seyi kamaşhrır. 

Tavsiye ederiz. 

GÜNÜN 24 SAA TiNDE HASTA. 

Baş ağnlanna karşı 

GRiPiN 
/· kaşelerini kuUannu:ı ! 

Juvantİn -S3Ç boyaları Orlpln : !!~~~ar~ğ~s:~ı ve 

INGILIZ KANZUK eczanesi laboratuarlarında hazırlanan Ju- Grlpln : En şiddetli baş ve 
vantin ıaç boyalan muzır ve zehirJi maddelerden tamamen ari diş ağrılarını sür-
olup saçlara tabii renklerini bahşeder. atJc dindirir. 

juvıntin taç boyaJarını kumral ve siyah olarak iki tabii renk 
üzerine tertip edilmiıtir. Gayet tabii ve sabit olarak temin edi- Grlpln : Neıle, grip ve ro-
len renk yıkanmak, terlemek hatta denize girmek suretiyle de matizmaya karşı 
çıkmaz. En ciddi ve emniyetli markadır. çok müessirdir. 

Eczanleerde ve ıtrıyat mağazalarında arayınız. ORIPIN kaşelerinin 10 tanelik yeni ambalajlarını tercih ediniz 
==========================~~~~~~~~~~~,.:.._~__;:;...._~~~~....;_~~~~~~~~~~~~~-=-~~~ 
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Ittorio-Bilbao yolu üzerinde asiler teslim oluyorlar 
--~~~~---~~~~~~~~~~~~ .. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ransız sefa et tayyaresi düşürüld •• 

Asiler bunu düşman tayyaresi sandıklarını söylüyorlar 
insan hakları cemiyeti lspanyol ficiası hakkında bir beyanname neşretti 

3 - SovyetJer ilk noktanın 
kabulünü, yu1'arıda ismi geçen 
üç devlet tarafından ikinci 
noktanın kabulüne bağlamış
tır. Tali komite her hükümet-
ten gönüllülerin yazılmasını ve 
hareketini meniçin ne gibi ted
birler aldıkları hakkında ma-
lumat istemiştir. 

ASiLER BiR FRANSIZ 
TAYYARESIDÜŞÜRDÜLER 

Paris, 9 ( Ö.R) - Madrid
den bildiriliyor : Madrid Fran
sız sefaretinin postasını taşı

mağa memur hususi Fransız 

tayyaresi bu sabah saat 10,15 
de Madrid'den hareket ettik-

Roma 9 ( Ö.R ) - lngilte
re ve Italya arasında bir cen
tilmen anlaşması ihtimali hak
kında Parise gelen haberler 
Fransı:ı umumi efkarını olduk
ça alakadar etmektedir. u Vic
toire ,, gazetesi mevcut ema
relere göre yakında akdedile
ceği tahmin edilen bu anlaşma 
tahakkuk ederse, lngiliz ve 
ltalyan siyasetlerinin realizmini 
ıspat edeceğini yazıyor. Fran
saya da ayni şekilde ltalya ile 
münasebetlerini normal bir şek
le sokmasını tavsiye ediyor. Bu 
gazete, lngiliz - ltalyan anlaş
masının bilhassa Akdenize ait 
olacağını kaydetmektedir. 

Roma 9 ( Ô . R ) - Hava 

teslihah humması bitaraf dev
letlerede ulaşmıştır. Isveç harp 
tayyareciJiğini mühim mikyasta 
inkişaf ettirmek niyetindedir. 
Bu memleketde şimdi Ameri
kan ordusunun en son model-
lerine göre askeri tayyareler 
yapılmakta ve işçi takımları bu 
inşaatın çabuk bitmesi için ge
celi gündüzlü çalışmaktadır. 

Prag, 9 (Ö.R)- "Narodni" 
gazetesi Blum'un harici siya
set hakkındaki beyanatını 
memnuniyetle karşılamakta ve 
şunları yazmaktadar: • " Paris 
vaziyetin vahametini tamamiyle 
anlamakta ve buna cesurane 
karşı koymak kararını besle
mektedir. Blum'un ihtiyat ve 

soğukkanlılık siyasetinin iyi 
meyvalar vereceği ümit edile
bilir. Bu siyaset Fransanın In
giltere ile birleşmesıne ve bir 
felaket halinde Amerikaya da 
güvenebilmesine imkan ver
mektedir. Fransa böylece, 
umumi harp olursa, küçük an-
tant devletlerinin ve Leliistaoın 
harp mes'uliyetinin hangi ta• 
rafta olduğundan şüphe ede
miyecekJerine kani bulunmak
tadır. 
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e 
e aketine uğrayan 

halktan hiçbir fert 
açıkta kalmadı 

- Baştaıa/ı 1 inci sav/ada -
Soydamın, yardım şeklini biz
zat tetkik etmek için Adanaya 
gelmesi muhtemeldir. 

lstanbul. 9 ( Yeni Asır mu
habirinden ) - Adana fela
ketzedelerine şehrimizde de 
yardım listesi açıfdı. Yapılan 

yardım genişliyor. Genç, ihti
yar herkes bu felaket önünde 
yardıma koşmaktadır. Bugün 
Ermeni Patrjği, Adana felaket
zedeleri için şahsen 25 lira 
teberrü etmiştir. 

SULAR ÇEKiLiYOR 
Adana, 9 (Hususi) - Seyha

nın suları çekilmeye başlamış
tır. ilk günlerin heyecanı zail 
olmuştur. Şimdi tuğyaoın sebe
biyet verdiği korkunç facianın 
genişliği daha iyi görülmekte
dir. Adananın hamiyetli kadın
ları kollar halinde camileri, 
felaketzedelerin iskan edildik
leri yerleri gezerek kendilerine 
çamaşır dağıtmaktadırJar. 

Ticaret mektebi yıkılmak 

üzeredir. Maili inhidam olan 
bir çok dıvarlar ve binaların 
tehlükelt:rini izale için hükü
metçe ve belediyece tedbirler 
alınmaktadır. 

Ovadan gelen haberler feca
atin korkunç mahiyetini gös
termektedir. Felaketzede köy
lere yardım kolları gönderilmiş
tir. Memleketin bertarafından 
Adana belediyesin~, parti teş· 
kilitına derin teessürü bildiren 
telgraflar gelmektedir. Adana 
Kızılay teşkilatı umumi alaka
nın genişliği nisbetinde yardım· 
larm da geniş olacağını ümit 
etmektedir. Evleri yıkılanların 
meskenlerini en kısa bir za
manda yaptırmak için bütün 
tedbirlere başvurulacaktır. 

YUGOSLA VY ADA 
Belgrad 9 ( Yeni Asır ) -

Adanadaki seylap hadisesi, 
Yugoslavyada der;n bir teessür 
uyandırmıştır. Yugoslav halkı, 
bu hadisede Türk balkının 
teessürüne iştirak ediyor. 

Gazeteler Adanadaki fela
keti ilk sahifelerinde tebarüz 
ettirmişlerdir. 

YUNANISTANDA 
Atina 9 (Yeni Asır)- Ada

nad::tki su baskını hadisesi Yu· 
nanistanda büyük bir teessürle 
karşılanmıştır. 

Ankara, 9 ( Yeni Asır ) -
Kızılay cemiyeti Adana fela· 
ketzedelerine daha geniş su· 
rette yardımda bulunabilmek 
için icabeden tertibatı almıştır. 
Adana saylavları, intihap dai
relerine gidiyorlar. 

An a 
Asker" kordon 

altında .. 
lstanbul, 9 (Telefonla) -

Antakyada tazyik devam edi
yor. Antakya şehri askeri kor- ' 
don altına alınmıştır. Sokak
larda askerler nöbet bekleşi· 
Yorlar. lskenderunda bir çok 
Türk vatandaşları hudut hari
cine çıkarılmışlardır. 

e 

iZ 

e na 
rete • yor 

bir lngiltere Italya arasında 
Anlaşma hafta sonunda 

anlaşma ya ılmış ... 
ilan edilecektir 

lstanbul, 9 ( Telefonla) - Londradan gelen ilan edilecektir. Öğrenildiğine göre lngittere 
malumata göre lngiltere ile Italya arasında Ak- hükümeti, Akdeniz meselesinin müzakeresinde 
deniz meselesinin müzakeresi iyi bir safhaya da- diğer Akdeniz devletlerinin durumlarını ehem-
hil olmuştur. Bu hafta sonunda İtalya başvekili miyctle nazarı itjbare almıştır. Bu müşterek 
Mussolini ve lngiltere başvekili Baldvin'in imza-

notada Türkiye, Yunanistan ve Yugos1avyanın lariyle müşterek bir nota neşred ilecektir. 
Bu notada Akdeniz meselesinin geniş bir Akdenizdeki menfaatlerinin tamamen gözönünde 

şekilde gözden geçirilerek iki devlet ara- tutulduğu ve Ingiltere tarafından kefalet allına 
sıoda Akdenizde bir anlaşma hasıl olduğu alındığı zikredilecektir. 

Dona ma a ç 
__ __, ____________________ ...., __________ .... ____________ ll':9m ____ ..,,, ________ _ 

Çanakkale halkı do a a 
retle karşılad .Ge.ce bir ziJ a 

Yunan matbuatı filomuzun ziyareti münasebetiyle 
hala dostane makaleler yazıyorlar 

Çanakkale, 9 (Yeni Asır 
Muhabirinden) - Şanlı donan
mamız bu sabah Çanakkale 
sularında halkımız tarafından 
hararetle karşılanmıştır. Bir çok 
kimseler sandallar ve motör· 
lerle donanmamızı açıklarda 
karşılam1şlardır. 

Yavuz, yarın sabah gelecek- , 
tir. Geceleyin donanma erkanı 
şerefine bir ziyafet verilmişt_ir. 
Donanmamız Cuma sabahı Is· 
tanbula hareket edecektir. 

lstanbul, 9 (Hususi) - Şanlı 
filomuzun Akdeniz seyahatine 
çıkışında lstanbul halkı iste
diği şekilde parlak bir uğur· 
lama programını tatbika tama
men muvaffak olamamıştı. Dün 
toplanan bir heyet, filomuzun 

lstanbula muvasalatında lstan
bul halkının denizcil~rimize en 
derin sevgisini ve hayranlığını 
izhar edecek şekilde istikbali 
için bir program hazırlamıştır. 
Halk Akay ve Şirketihayriye 
vapurlariyle filonun istikbaline 
çıkacaklardır. 

Alimi 9 ( Hususi ) - "Elef
teron Vima ,, gazetesi yazıyor: 
Türk filosunun ziyareti müna
sebetiyle Atinaya gelen Türk 
gazeteciler grubu burada bu
lunduğu müddetçe gerek hü
kümet tarafından, gerekse Yu
nan meslekdaşları ve Atina 
halkı tarafmdan e11 hararetli 
bir kabule mazhar olmuştur. 
Türk meslekdaşlarımız böylece 
kendilerini hakiki bir aile mu
hiti içinde bulmuşlar ve Yunan
hların yeni Türkiyeye karşı 
duygulart ve Yunanistanın te• 
rakkileri hakkında Türk umu
mi efkarını tenvirden ibaret 
olan vaıifelerini en iyi bir şe
kilde yapabilmişlerdir. Gazete-

lerine gönderdikleri yazılar,Yu· fakına bütiin Yunanlıların ne 
nan milletinin ortasında gör- kadar bağlı olduklarının en 
düklerini ve işittiklerini hakki- kuvvetli delilidirler. 
le göstermektedir. Türk bahriye zabitlerine karşı 

Bedihidir ki Yunanistanda da bütün Atina haJlu ve bil-
topladıkları intibalar Türkiyede hassa muhacirler şevkli ve he-
derin bir tesir yapacak ve bu- yecanlı dostluk göstermişlerdir. 
nun neticesi olarak iki milletin Az zaman evveline kadar Türk-
mukareneti Lir kat daha sık- lerle Türkiyenin sabık Rum 
laşacaktır. Fakat Türk ffiuhar- ahali i arasmdaki husumetin 
rirlerini mütehassis eden şey, 'Son derecede olduğu ve 
hareketlerinden az evvel mu- iki devletin münasebetlerini 
hacirler mahallesinde kendil~- güçleştirdiği düşünülürse, mu-
rine yapılan çolt sıcak kabul- hacirlerin nümayişleri iki mil· 

·dür. Orada tam manasiyle açık le ti birleştiren dostluk duy-
kollarla ve en dostça duygu- gulamun derinliğini açıkca gös-

terir. Yine b1t nümayişler mem
larla karşılanmışlar v~ Türk 

leketlerimizi birleştiren ittifakın 
Yunan dostluğunun Yunan ne kadar sağlam olduğuna ve 
milletinin bütün sınıflarında beriki taraf da halkın ruhuna 
ne kadar derin izler bıraktı- nasıl yerleştiğine· delildir. Bun· 
ğına kani olmuşlardır. Esasen, dan anlaşılır ki müessif ve iki 
iki millet arasındaki uzun mü- taraf için o kadar yıkıcı olan 
cadelelerin kurbanı olan muha- bir mazi artık kat'i olarak zi-
cirler bugün Türkiyeye karşı binlerden bile silinmiştir. Bu 
gösterdikleri riyasız dostlukla yalnız iki milJet için değil, bü-
Y unanistamn Türkiye ile itti- tün A nupa için bir kazançtır. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Sancak işi 
celsesinde 

- Bnşfata/ı ı İIUl salıifede -

buna inanmaktadır. Ayın on 
dördünde Cenevrede buluna
cak olan heyetimiz, Konsey 
ruznamesine alınan Sancak 
meselesinde Milletler cemiyeti 
paktmın on birinci maddesine 
istinat etmektedir. • 

konseyin bu 
konuşulacak 

Hariciye vekilimizin kamu
tayda, Fransız başvekilinin de 
Fransız parlamentosunda söy
ledikleri gibi, en iyi dostluk 
münasebctlerile birbirine bağ
lanan iki memleket arasındaki 
bu meselenin görüşülmP.sİ iyi 
bir neticeye bağlanabilecektir. 

s· em 
TELEFON 3151 

Bugün saat 10 - 11 - 1 de son defa olarak 
BERLiN OLIMPIY ATLARI 

Büyüklere 20 talebeye 10 kuru~tur . 

BUGÜN 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••• 
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Sineınası ıda ., 

FiLİNi BİRDEN BÜYÜK 

MERİKA İHTİLALİ 
DOKTO OKRAT 

Donanmamızın Yunanistanı ziyareti 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Filomuzun istikbal töreni .. Kahraman bahriyelilerimizin 
geçit resmi - Yavuza yapılan ziyaretler - Amiralimizin meç
hul asker abidesine çelenk vazı ve. s. 

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

Olüm • 
erısı 

• 

.zı y 
Türk )usuna 

• ••••••••••••••••••••••• 
Büyük Şefin teessür 
ve yardımlarını haber . 

verıyor 

Sahife :a 

~~~i&1 
Kafeste balık 

•••••••••••••••••• 
Birkaç gün evvel gazeteler· 

de gördüm. Bir zat kafeste 
balık yetiştirmek için vfüi}•ete 
müracaat etmiş. Bu havadisi 
okuduğum zaman ne kadar 
memnun olduğumu tasavvur 
edemezsiniz 1 

Çünkü benim balıklara karşı 
eskidenberi derin bir hıncım 
vardır. Avcılığını ne l<.adar se• 
versem bir dürlü yakalıyamam. 
Sanki mübarek hayvanlar be· 
nim oltama takılmamak için 
ittifak etmiş gibidirler. 

Çok geceler sabahladığım 

sahilJerde bir kaya balı2'ıyle 

olsun döndüğümü hatırlamam. 
Diyebilirim ki bütün hayatım<!« 
avJıyabildiğim ili:i adet yıfan 
balığından ibarettir. Onları da 
bilerek, isHyerek tutmuş deği· 
lim ya1.. Budala mahluklar ken· 
dileri gelip oltaya takılmışlar. 

O vakit bunların ikisi de ke· 
dilere yaradı idi. Fakat bu 
yüzden o sıralarda kediler na
zarında öyle itibar kazanmış

tım ki sormayın!.. 
Daha sepeti elime alıp de

nize doğru yüriimeğe başlar 

başlamaz, bütün mahalle kedi
leri beni takip ederlerdi. Bu 
kafile arkada, ben önde ağır 
adımlarla pür azamet banyoya 

Ankara, 9 ( A.A ) - Reisi- giderdim. 
cumhur Atatürk Adana fela- Meğer insanların büyüklüğe 
keti münasebetiyle Sıhhat ve karşı ne kadar zaafı varmış! 
içtimai Muavenet VekiJi ve Arkadan takip edenler kedi 
Kızılay Cemiyeti Reisi Doktor bile olsa insana yürürken ba-
Refik Saydama aşağıdaki mek- yağı bir gurur geliyor. 
tubu göndermiştir: Şimdi bu yeni keşif saye-

"Seyhan nehrinin taşmasiyle sinde ne oltaya, ne yeme, ne 
Adana ve havalisinde vukua saaHerce banyolarda, deniz 
gelen büyük felaketten çok kenarlarında taşlar üzerinde 
derin teessür duymaktayım. bu mahluklarla uğraşmağa, di-
Acıya uğrayan vatandaşlara her dişmeğe lüzum kalmıyacakl 
zaman olduğu gibi bu sefer de 
cemiyetinizce yapılmakta oldu- Balık kafeste doğacak, kafeste 
ğunu memnuniyetle gördüğüm büyüyecek, oradan elle abnıp 
yardım arasında sarfedilmek tavaya atılacak. 
üzere namınıza onbin lira gön- Hele bir de lisana getirilebi· 
d · lirlerse bu işin zevkine, lrnzan-crıyorum.,, 

Ankara 8 (A.A) - Kızılay cına payan olmıyacak. Artık 
cemiyeti genel merkez reisli- misafirliklerde garip garip ses-
ğinden : ler duyuldukça ev sahiplerinin: 

Reisicumhur Atatürk Adana .. Efendim bizim izmaritler 
seylabından teessürler duyarak ötüyor. " Yahut ,, levreklere 
yardıma muhtaç olanlara mu- yem veremedim, onlar bağ-
avenet için onbin lira tahsis rışıyorlar, gibi sözlerini sık sık 
etmişler ve bunun tevziine 

işi deceğiz. 
Kızılayı memur etmişlerdir. Nihayet anlaşılıyor ki ister 

Kızılay Büyük Şefin bu te-
essürlerini ve yardımlarını Türk hayvan, ister insan olsun, istt:r 
milletine şükranla haber verir- havada uçsun, ister denizin di-
ken kendisinin tavsit edilme- binde gezsin, kafese girmekten 
sinden mütevellit minnetlerini kurtulamıyacak vesselam!. 
de Büyük Şefe arzeder. N. Ozeren 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 

Sosyalist ve Komünistler Blum 
kabinesine itimat beyan ettiler · 

.. Paris 9 ( A.A ) - Sosyalist ve komünist liderlerinin dünkü 
içtimaında bir takrir kabul edilmiştir. Bu takrirde kayd ve şart
sız Blum kabinesine itimad beyan edilmekte ve hükümete tam 
bir müzaherette bulunulacağı ilave olunmaktadır. 

lspanyol mese!esi münasebetiyle komünist liderleri Maikis ta
rafından Londrada yapılmış olan ve ispanyaya gönüllü gönderil
mesinin memnuiyeti de dahil olduğu halde ademi müdahale kont
rolünün takviyesine matuf hl'lunan teklife iştirak etmekte olduk
larını beyan etmişlerdir. 

Komünistlar bu suretle Blum ile Delbos tarafından mebusan 
meclisinde iıah ve teşrih edilmiş bulunan Fransız noktai nazarı
nı kabul etmiş oluyorlar. 

Bayram • • 
ıç n 

I(olonya ve Esanslarınızı 

czac Kema1 Ak.taşın 

Eczanesinden alacaksınız. 

ÇÜNKÜ: 
Gönül, Zümrüt Damlası, 
Bahar Çiçeği, Atınruya, 

MİLTON PARA KRALI FREDRIC MARCH ile ERLE OBERON tarafın- Fulya, yasemin, Menekşe, 
4 - TÜRKÇE dan temsil edilen ve çok beğenilen bu filmin de bugün . Leylak, Sonhatıra 

·3 -
Bunların hepsi son günüdür. Kokuları yalnız orada buiacaksınız. 
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Japonyanın hazlrlıkları 

Uzak Şarkta kim 
hükümran olacaktır? 

Ordu bu dakikada Japonyada biricik söz 
sahibidir. 300 bin nU ·ha basılan ve 
dağıtılan bir beyannamede neler var 1 

Londra ( ilk 
kaoun)- Tok
yodan bildiril
diğine göre Ja
pon hükümeti 
geçen seneye 
nisbetle 43 mil
yon lngiliz li
rası fazlasiyle 
177 milyon ln
giliz lirası tu
tan bütçesini 
tasdik etmiştir. 
Bütçt'de ilk sı" 
rayı tutan harp 
masrafları 82 /apon malıve nazm 
milyon liraya, yani bütün büt- tedir. Rusya Japonyaya karşı 
çenin yüzde 47 sine baliğ ol- maksadına kavuşmak ıçın 

maktadır. Bu masrafın 42 mil- Fransa ve Çekoslovakya ile 
yon lirası ordu için, 40 milyon ittifak etmiştir. İngiltere ile 
lirası donanma içindir. Ja- ticarert ve deniz anlaşması 
ponyanın şimdiye kadar bu yapmıştır ve diğer devletlt'rle 
kadar büyük bir harp büt- ademi tecavüz itilafları akdet-
çesi yoktu. Bu da Tokyo m;ştir. Sovyetler Sibiryada 
hükümetinin temayül ve siyase· müthiş bir ordu tahşit etmekte 
tinin bir işaretidir. Diğer bir ve Japonyaya mesele çıkarmak 
işaret de ordunun 300 bin için Mançuri hududunda karı-
nüsha olarak bastırıp posta ile şıklıklar tahrik eylemektedir. 
ayni mikdarda eşhasa gönder- Rusyadan gelecek tehlükeyi 
diği bir beyannamedir. Bu be· böylece gösterdikten sonra aynı 
yannamede çok ağır harp mas· beyanname Rus ve Çin tesli-
raflannın bütçeye yükletilmesi batının arttığını göstermekte 
zarureti müdafaa edilmekte ve ve Japon teslihatıoın neden bu 
Japonyanın hükümraniyet sahi· kadar geri kaldığını anlatmak-
bi bir devlet halinde tensiki tadır: "Dahili buhran ekonomik 
için milli müdafaanın tamam· güçlükler doğurruuştur ve libe-
lanması lüzumu anlaşılmaktadır. ral fikirlerle zehirlenen umumi 
Diğer taraftan ordunun askeri efkar silahlann tahdidini iste-
bir diktatörlük veya bir faşist miştir.,. Mebusan meclisi ordu-
rejimi istediği tekzip edilmek· nun fikirlerini kabul etmemiş 
tedir. Devlet bir "Milli müda· ve hükümet Çinde lazımgelen 
faa devleti., istemektedir. hareket hattını muhafaza eyle-

Öyle bir devlet ki milletin memiştir. Beyanname şöyle de· 
bütün menabini harp halinde vam ecliyor: 
istifade edilecek şekilde teş· " Fakat şimdi ordu acele si-
kilatlandırsın. Bugün Japonya· liiblanmağı tahakkuk ettirme-
da vaziyete hakim olan askeri ğe karar vermiş ve Rusyanın 
mabafilin resmi fikrini göste- uzak şarktaki taarruz siyaseti 
ren bu beyannamede kayde- sebebiyle diğer devletlerle, bil-
dildiğine göre Japonyanın tes- hassa Rusya ile silAh müvaze-
lihatı, dikkatle takip edilmesi nesi tesisini aklına koymuştur. 
elzem kuvvetli bir hasım olan Zira Rus siyaseti silahlı cebir 
Rusyanın teslibat derecesine ve şiddete müracaat ihtimalini 
çıkarılmalıdır. Çin de şimdi hariç bırakmamaktadır. ,. 
lehlükeli bir hasım olmağa baş- Büyük bir hava kuvveti teş-
lamıştır. Beyanname Uzak kilini, Mançu • Kuo da Japon 
şarkta Japonyaya karşı ve garnizonlarının takviyesini, as-
Avrupada Almanyaya karşı ker alma ve levazım sistemle-
bir "Komünist suikastı" mev- rinin tensikini ve büyük mik-
cut olduğunu iddia etmek- tarda askeri malzeme hazırlan· 

A.ŞK. MACERA ve ESRAR TEFRİKA No: 19 ··D: ....................... Yl"L .. SO'iiRA .... :l 
1 rnJ [Ses v M ~ 
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lngillzceden çeviren: ·······················ziYA''N'EBi''' 
Zarfı yırttıkları zaman içinden iki bin dolarhll 

bir çek çı :. tı. Bunu kim göndermişti ? 

Robert roektubun evvela Şir
leyden geldığini zannetti, fakat 
zarfın üzerinde (şehir dahili) 
yazısını gorunce yanıldığını 

anladı. Bahçe kapısının önünde 
bekliyen Hardi merakla: 

- Hayırdır inşaliab, dedi. 
Kimden geliyor acaba ? 

Zarfı yırttılar. içinden mek· 
tup yerine bir çek çıktı. 

Hardi bir defa daha: 
- Hayırdır inşallah demek· 

ten endini alamadı. Bir çek .• 
Bu nasıl olur.. Mektup filin 
yok mu? 

- Bir yanlışlık olmasın •• 
Zarfın üstüne eyi bak, adres 
doğru mu? 

- Doğru.. Çek'in üzerinde 
de, (biimil,ne iki bin dolar ve· 
riniz) yazı!ı .. 

- imza? 
- Okunmıyor .. 
- Allah .. Allah .. Bu ne bi-

çim iş böyle .. 
- Ne biçim iş falan var mı? 

Bizim paraya ihtiyacımız yok 
muydu.. işte para.. Hem de 
fazlasiy!e •• 

Demindenberi mütemadi-
yen hayudır inşallah diyip 

- --~~---

YENi ASIR 

Köylerdeki su davaları 

Cinayetler dosyasını rrıü
temadiyen kabartıyor 
Ağırcezada yine böyle bir cinayetin 

muhakemesi görülüyor 
Köylerde su davaları biç 

eksik olmaz. Bu yüzden baş 
gösteren cinayetlerin dosyası 

çok kabarıktır. Su meselesi 
laalettayin Şaşal maşal suyu 
değildir... Ya bir köyün orta
sından veya kenarından geçen 
suyun şuna, buna verilıneme

sinden veyahut ta, bir değir

mene iktiza eden suyun başka 
birisi tarafından çevrilerek de
ğirmenin susuz bırakılmasından 
ileri geliyor. 

- Sen bu suyu kesemezsin •• 

- Arazi benimdir, su da 
bana aittir. Sen de bu suya 
karışam37sın ..• 

G ibi laflar ve iddialar ara
sında geçen bir cinayetin dün 
devam eden ilk duruşması, 
mahkeme heyetinin de nazarı 
dikkatini celbetti : 

Cumaovasında bir köy ke
narında cereyan eden sudan 
o civarda bulunanların istifade 
etmesi icabederken : 

- Sen hu suyu kestin, de
ğirmeni durdurdun? 

- Hayır, b~n durdurmadım. 

Şeklindeki abşmalar arasın· 
da bir cinayet olmuştur. 

Suçlular Halille Osman ve 
arkadaşıdır. Suçlular biz Ab
dullahı öldürmedik dedikleri 
b11lde : 

Şahitlerden biri: 
-Vallahi bu iş oldu •. Amma 

nasıl oldu bilmeyorum. Dedi. 
Bir diğer şahit de: 
- Karışıklık oldu, ilç adet 

tüfengin ne yaptığını bilmiyo
rum, dedi. 
Cumaovasındaki kasap Ömer: 

-Vak'a gllnü or:ıda idim. Ci
nayeti yapan budur yollu sarih 

bir iddiada bulundu. Mesele 
çatallaştı ... 

Dava, gelecek duruşmada 
dinlenecek şahitlerin ifadesile 

aydınlanacak ve karar verile
cektir. 
•••ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııs 

Hadisede 
Hırsızlık var mıdır? 

Birinin adı Cevdet, iltekinin 
Mehmet. Birincisi on dokuz, 
ikincisi onyedi yaşında olan 
kibar giyinmiş iki delikanlı 

mevkufen asliye ceza mahke
mesinin ikinci dairesine çıka· 
rıldılar ... 

Dava - Hırsızlık •• 

Cevdet çalmış, beraberinde 
Mehmet te bulunmuJ •• 

iş mahkemeye aksedince 
Cevdet, aldıji:ı eşyaların kıs

men keıtdisine ve kısmen de 
eniştesine ait olduğunu söyle
miştir. 

Mehmet ise: 

- Vakıa eve gidip eşya

ları beraber aldık.. Fakat ben 
hırsız değilim .• Diyor. 

Bu davanın son müdafaası 

yapıldı. Karar bugün verile
cektir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
masını gözönünde tutan yeni edecektir. Zira ekonomik buh-
program 12 senede ve en müs- ran içinde bulunan Japonyanın 
tacel noktaları 6 senede ta- bizzat lüzumlu mali vasıtaları 
hakkuk edecektir, bulma•ına imkan yoktur. 

Japonya bu dakikada bilhas• Ordu bu dakikada japonya-
sa harp meselesile alakadardır da söz saçıyor. Yukarıdaki be-
ve burada mevcut kanaate göre yaı:name Japonyanın Rusyaya 
Tokyonun komünist aleyhtarı karşı koyacak kadar kuvvetli 
paktı Berlin!e imza etmekten olması hakkındaki kanaatini 
asıl maksadı Japon ordusunun ifade etmektedir. Beyanname 
tensikı için gereken malzemeyi şöyle bitiyor: " Japon milleti 
Almanyadan tedarik etmektir. bir ihtiyaç ve fırsat devrine 
Harp masraflarının müthiş artı· vanl olduğuna kani olmalıdır. 
şına rağmen Japon erkanıhar· Artık millet kuvvetlerinin harp 
biyesi kendi harp sanayiinin için, Japon siyasetinin tahak-

kuku için hazırlanması elzem
esaslı bir şekilde tensikı için 

dir. Bu siyaset de şöyle hulasa 
lüzumlu parayı bulamıyacağını edilebilir: Mançu • Ko'nun de-
biliyor. Almanya il.: yaptığı vamlı inkişafı temin edilmeli 
anlaşma sayesinde Japonya Çinle Mançu - Ko ve Japony~ 
müstacelen muhtaç olduğu arasında tam bir ahenk hasıl 
harp malzemesini A lmanyadan olmalı, Japonyanın uzak Şarkta 
kredi ile tedarik edebileceğini biricik sağlam devlet olarak 
ummaktadır. Şunu da ümit mevkii takviye edilmeli ve ordu 
ediyor ki sanay:inin tensikı kuvveti tedricen en yüksek 
için Almanya kendisine yardım derecesine çıkmalıdır. " 

duruyorum, demek boşuna 

ağız yormamışım .• Lakin Çek'i 
gönderen kim acaba? 

- imza okunmıyor, dedimya. 
Herhalde bu Çek buraya, 
kendi lıendine ayaklanıp gel· 
medi. Onu gönderen birisi var. 

- Bankadan sorarız. 

- Vazgeç.. Sonra belki bir 
şeyden şüphelenirler de parayı 
vermek istemezler .. 

Hukuk ve ticaret işlerini 

üniversitede gayet iyi bellemiş 
olan Robert, cidcli bir tavır 
takınarak: 

- Nasıl vermezlermiş! Dedi. 
Üzerinde hamiline yazdıktan 
sonra, buna imkan yok •. 

- Hangi bankanın? 
- Mişigan Universal.. 
- Derhal gidip tahsil edelim. 
Sırtlarında ta Şikagoya ka

dar taşımak mecburiyetinde 
oldukları bavulu eve koydular. 
Hardinin yüzü gülmüştü: 

- Hay allah senden raıı ol· 
sun be Robert, dedi. Şu Mar
len kıza mektup yazmak nere-

den aklına geldi .. Yoksa şim
diye kadar buradan ayrılmış 
olacaktık ve tabii postacı bizi 
bulamayınca mektubu kapının 
aralığından İçeri atacaktı. Ar
tık talihsizliğe bak.. iki bin 
Dolar kapının dibinde uyurken 
biz herşeyden bihaber gün· 
lerce yayan yürüyecek ve ica
bında on paranın hesabını ara· 
yıp soracaktık .. 

Bankadan içeri girdiler. Ro
bert çeki gişeye uzatarak : 

- Affedersiniz, dedi. Bu çek 
bir az evvel posta ile geldi, 
Fakat kimin tarafından gön· 
derildiğini bilmiyoruz, lm'layı 
da okuyamadık. Lütfen bu hu· 
susta bizi tenvir eder misiniz? 

Memur büyük bir nezaketle 
cevap verdi: 

- Arzu ederseniz parayı 
derhal alabilirsiniz. Fakat ma
alesef bu mesele hakkında 
hiçbirıey söyliyemeyiı:. Çek 
sahibi kendisinin gizli tutnl
masını sıkı sıkı te:nhih etti. 

- Demek bwıa imkAıı yok •• 

• • 
::SIFt. 

Ahmet Vefik paşanın Sad
razamlığa geçtiği günler, Ayas· 
tafanos muahedesinin meş'um 
günleri idi. 

Muahedenin kurulmasını ken
di çıkarlarına sayan Tatavla 
halkı toplaşıp, görüşerek : 

- isyan edelim, biz bıınu 

is temeyiz. Dilekler yerine 
gel sini 

Diye ayaklanma~a başlamış
lardı. Tatavla semtinde, taktuk 
silahlar patlamağa yüz tut
muştu. 

Zaptiye nazırı telaşla hemen 
müstacel bir tezkere yazmış, 
başvekaletten isyanın çıktığı 

yere asker sevkini ve dahili 
inzibat kuvvetine yardım etme• 
!erini yalvarmıştı. 

Vefik paşa bu tezkereyi alır 
almaz bir arabaya atlayıp doğ
ruca Tatavlaya yürümüştü. Ta
tavla ayağa kalkmıştı. Ne kadar 
kunduracı, terzi, marangoz ve 
ayak takımı varsa betmest bir 
halde silah atarak: 

- Yakarız, biçeriz. 
Diye bağırıyorlardı. 
Vefik paşanın damarı kabar• 

mıştı. Arabadan indiği gibi, 
yakıninde bulunan bir Rumu 
yakasından tuttu, elindeki bas
tonu yüzüne, gözüne, sırtına 
indirdi. 

- Bre edepsiz, defolun yeri-

Nazi şefini 
Öldüren Musevinin 
muhakemesi çok 

alakalı oldu 

- Baştara/l 1 nci Sahifede -
testo için bu suretle hareket 
ettiğini söylemişti. 

Müddeiumumi katilin 18 ay 
hapise mabknm edilmesini iste
miştir. Sabah iddianame okun
muştur. Hunda katilin cinayet 
sırasındaki asabiyet vaziyeti 
sebebiyle harekatından tama
men mesut olmadığının ruh 
doktorları tarafından teyit edil
diği ve bundan dolayı mesuli
yetinin azalmış telakki olun· 
duğu kaydedilmektedir. 

Reis Frankfurterin bir mark· 
sist suikastine alet olduğu 
hakkındaki Alman iddiası 
üzerine tahkikat yapıldığı· 
nı, fakat bunu teyit eder 
bir delil bulunmadığını söyle
dikten sonra suçlunun isticva
bına başlamıştır. Bu muhake
me yalnız lsviçrede değil, di
ğer birçok memlektlerde de 
derin bir dikkatle takip edil
mektedir. 

Ne ise, lütfen bir fiş verınız; 

çünkü parayı hemen almak 
istiyoruz. 

Bizimkilerin artık, bankanın 
merdivenlerinden aşağı inerken 
takındıkları azameti görmeliydi. 
Kurmuş oldukları iktısadi plan· 
!arla, iktısadi tedbirlerin gayri 
hiçbir hükmü kalmamış sayı· 
lırdı. 

Marlenin mektubunu postaya 
attılar. Sonra eve gidip, evel· 
ce, ağırlık olmasın diye almak
tan çekindikleri daha birçok 
lüzumlu eşyalarını hazırladılar 
ve bir taksiye atlıyarak Şika
goya hareket edecek ilk eks
prese yetiştiler. 

Birinci mevki kompartiman· 
!ardan birine kuruldukları za· 
man, ikisinin de sevıncıne 
diyecek yoktu. Bilhassa Robert 
birtürlü kabına sığamıyordu. 
Dışarının heran değişen man· 
zarası ve koltukların verdiği 
rahatlık içinde yolcnluk pek 
tatlı ve neşeli geçiyordu. 

- Buradan Şika~oya ka-

- Nasıl bastırtlmıştı? -
nize •• 

Diye bağırıp biri~ini daha 
yakaladı. Bastonunu onun üze
rinde kırdı. Bu akıbeti gören 
isyan kafilesi birbirlerini itip, 
kakarak feryat ve figan içinde 
kendilerini evlerine dar 11ttılar. 

Ahmet Vefik Paşanın Ta
tavladaki bu beş dakikalık ic· 
raatı, Tatavlayı süt dökmüş 
kediye döndürmü;tü. 

Fakat paşa, yerine gelince 
derhal zaptiye nazırını çağırt
mış, öfke ile odasında bir aşa
ğı, bir yukarı dolaşırken giren 
nazırın üzerine yürüyerek : 

- Behey korkak herifi Ben 
adamın iki gözünü birden oya• 
rım. Sen benden ateş saçağı 

sarmış kabilinden bir tezkere 
ile yardıma asker istiyeceğine 
niçin kendin gidip bu fesadı 

dağıtmadın.. Görmedin mi ? 
Duymadın mı, iki küstahın 
üstünde bastonum kırılınca 
mel'unların fesadı bitti, onlara 
silah lazım değil, cesaret lazım" 
Bir Türk daima cesur olma
lıdır. Defol karşımdan.. Senin 
ne zaptiyelerin lazım, ne bos• 
tan korkuluğu olan sen la
zımsın! 

Diye adamakıllı nazırı haş• 
lamııtı. 

Nakleden 
TOKDIL 

Romanya 
Erkanıharhiye reisi 

Varşova, 9 (A.A) - Varşo• 

vaya gelmekte o!an genel kur· 
may başkanı general Samso
noviçin yanınde erkanıharbiye 
reisi bulunduğu halde Krako· 
viye muvasalat etmiştir. 

General, Mareşal Rydz Smig
liyi, cumhur başkanını ve Becki 
ziyarst edecek, Polonyaoın as· 
keri erkanı ile muhtelif müza
kerslerde bulunacaktır. Bu zi
yaret beriki genel kurmaylar 
arasındaki teması muhafaza 
etmek maksadını takibetmek· 
tedir. iki taraf mahafili müza
kerelerin hiçbir askeri tedbir 
ve hareketle neticelenmiyece· 
ğini temin etmektedirler. 

lngiliz mesai 
partisi 

Londra, 9 (Ö.R) - Mesai 
partisinin avam kamarası grubu 
Attlee'nin başkanlığında top· 
)anarak vaziyeti görüştü. Par· 
tinin buhranın başındanberi 
hükümetle mutabakat halinde 
olduğu söyleniyor. 

dar yaya gitmek, doğrusu 
biç te akıl karı değildi. 
Şimdi rahatımız iyi ... Hem eli· 
mizde para olduktan sonra 
herhalde daha muvaffakıyetli 
ve daha saji:lam işler başara· 
bileceğiz ..• Lakin bu ceki gön· 
deren bayırsabibi kim acaba? 
Benim anlayıııma göre, bu 
olsa olsa "sevgili düşman,. dır. 

Hardi cevap verdi: 
- Ben de ayni kanaattcyinı. 
- Bize bertürlü yardımdan 

çekinmiyen bu meçhul şahsı 

ah bir yakalasak... Şapur, şu· 

pur yanaklarından öpeceğim .. • 
- Ya, bir kadınsa? 
Robert kurnazca: 
- Bak, o vakıt iş değişir, 

dedi. Fakat güzel bir kadııı 
olursa, yine öperim.. Buodall 
ne çıkar a canım) Kadını öp· 
mek giinah değilya .. Hele genf• 
güzel ve cana yakın bir ka· 
dını .• : 

Hardi bu sözler karşısınd• 
gülmekten kendini alamadı: 

- Devam edHl!A-



Müstakil Mısır devleti kuruluyor 
.................... ,.. ................ 9$r#~~/"nl'lll .................................... . 

Mısırın Türkiye -ile münasebetleri dostanedir 
Türkiyenin dünyadaki prestiji çok büyüktür 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .. 
Mısır parlamentosu reisi Ajansımıza 

Kahire, 9 ( A. A ) - Mısır 1 ı 
saylavlar kurulu başkanı Ana
dolu ajansının hususi muhabi
rine atideki beyanatta bulun-

r~ ,~:~ 
p/ + 

-"·" 
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muştur: 

lngiltere ile aL dettiğimiz mu· 
ahede uzun müzakere aylarının 
neticesini teşkil eden bir kül
dür. Bu muahede Mısırın milli 
arzularını hr.pimizin dilediği 
veçhile tatmin etmemekle be
raber bu arzuların gerçekleş
mesi yolunda mühim bir mer· 
hale teşkil etmektedir. 

lngiltere ile ittifali bizim için 
elzem idi. Bu askeri ittifak 
milli bir orduya malik olup 
hudutlarımızın bizz4t müdafaa 
edeceğimiz tarihe kadar Mısıran 
toprak bütünlüğünü taahhüt 
edecektir. 

Dost Mısır ulusunu idare eden değeıli başlar 
timizi ıspat ederek kapitü- Matbuatın fikir hürriyeti çok ı seden başkan demiştir ki: 
lasyonları alakadar tarafların titiz bir şekilde temin edile- Türkiye ile olan münasebet-
hazır bulunacağı bir konferans cektir. Toplantı hürriyeti, kar- )erimiz okadar sıkıdırki, dost· 
neticesinde kaldırılmasını iste- g&şalıklara meydan vermemek Juk kelimesi bu milnasebetle-
dik • Bu konferanstan sonra sartiyle vatandaşlara fikirlerini rimizi tavsife kafi gelmez. Biz 
hiçbir intikal devresi geçirme· inkişaf ettirmek fırsatını vere· Türkleri kRrdeşlerimiz olarak 
den eski rejimin yerine ·yeni cektir. telakki etmekteyiz. Yakın bir 
rejim kaim olacaktır. Bu yeni Elyevm bütün sahalara teş.. itide Türkiye ile olan müna-
rejim memleketin bütün kanun· mil edilecek olan bir ıslahat sebetlerimizin eskisinden daha 
ları:ıa ve hukuki nizamatma programı tetkik edilmektedir. sıkı olacağına eminiz. Türki-
teşmil edilecektir. Bu program tedricen tatbik yenin balkanlarda ve şarkta 

Muhtelit mahkemeler konfe· edilecektir. Her bakanlık bu vaziyeti o kadar mühim, dün-

Köylünün kalkınması için 

Her köyde köylü hjrlik
leri teşkil edilecektir 

Ankara, 9 (Yeni Asır • Telefonla) - Köylümüzün kalkınması 
için bir proje hazırlanmıştır. Proje tel<emmül ettirilerek pek 
yakında bir kanun liyıhası halinde kamulaya sevkedilecektir . 

Bu projeye göre her köyde bir şahsiyeti maneviye ve köylü 
birlikleri teşkil olunacaktır. Köylil birliklerinin devlet tarafıodaa 
tayin edilecek bir reisleri bulunacaktır. 

Baldvin kralla görüştü 

Beş saatsürenmülikatta 
neler !görüşüldü? 

Londra 9 (A.A) - Domin
yonlar ve müstemlekeler Lon

dradahi buhran ile çok yakın
dan alakldar olmaktadırlar. 
Canberadan öğrenildiğine göre 

Avusturalya başbakanı Lyons 

her ihtim~le karşı hazır bulun· 

:nak üzere parlamentoyu içti
maa davet etmiştir. 

Melbourne Herald gazetesi 
Baldvin; suitefehbümleri izale 

eylediğinden dolayı şayanı teb
rik telakki etmektedir. 

Kanada başbakanı Kadken
zie King Baldvio ile tam su-

rette hemfikir olduğunu bil
dirmiştir. 

Cenubi Afrika kabinesi bub-
ranm vcziyeli hakkında görüş

mek üzere protora'da toplan· 

Londra, 9 (A.A) - Kanunu 
esasi buhranı hakkında tefsi
ratta bulunan Deyli Telgraf 
gazetesi efkarı umumiyenin 
krallığın prestijini asırlardan-

beri lcendisine herkesin hür· 
metini temin etmiş o~an derin 

vazife hislerinde görmekte 
müttefik olduğunu kaydediyor. 

Morning Post gazetesi ne 
kadar bir taraftan Madam 

Simpson ile gayri resmi mü .. 
zakereler cereyan etmekte 

ise de diğer taraftan kralın 
saltanattan çekilmesi hazırlık· 

tarının başlamış olduğunu ya· 
zıyor. 

Bu milli orduya sahip olmak 
için hiç\Jirşeyi ihmal etmiye· 
ceğiz. Muahede sona erince 
herhangi bir modern ordu de
recesinde tecbiz edilmiş ve 
terbiye görmüş olacak olan 
o!dumuzun Kanaldaki lngiliz 
kuvvetlerinin yerine geçerek 
topraklarımızı müdafaa ede
cek bir kudret ve kabiliyette 
olmasına çalışacağız. 

rans tarafından tesbit edilecek programın kendine düşen kıs- yadaki prestişi o kadar bü-
bir devre zarfında faaliyetle- mını hazırlamaktadır. Bu kı- yüktür ki Türkiye ile ananevi mışhr. 
rine devam edeceklerdir. Bu sımlar bir araya top'anacak dostlukla bağlı olmamız b!zi Londra, 9 (A.A) - Kralın 

Deyll Ekspres gazetesi istı 

buhranı kapanmış addetmekte 

ve kra'm milletinin başında 

kalacağından dolayı memnuni· 
yet göstermektedir. 

Her iki memleketin müteka· 
bil hüsnü niyeti ve her sahada 
göstereceği işbirliği bu muahe
denin esasını teşkil ettiğinden 
Mısır topraklarının biran evvel 
Mısır ordusunun m!idafaası al
tına konulması iktısadi sebep· 
lerdeıı dolayı gerek Mısırın, 

gerek Ingilterenin menfaati ica
batındandır. Bununla beraber 
beynelmilel müşkülat çıktığı 
takdirde Mısırın dost ve müt· 
tefik lngiliz ordusunun yardı· 
mından istifade etmesi kaydı 
konulmalıdır. 

Elyevm dünyanın bütün mil· 
letleri bazı emniyet ve bayati 
sebeplerden dolayı dostluk ve 
ittifak paktlariyle birbirlerine 
bağlı bulunmaktadırlar. 

Başkan kapitülasyonlar mes· 
elesi hakkında da şu sözleri 
söylemiştir: 

Biz bir kalem darbesiyle ka· 
pitülasyonları ilga edebilirdik. 
Bunu yapmamamız bu husus
taki kudretsizliğimizin bir ne· 
ticesi değildir. Biz hüsnüniye
,..:..,. 

Cenaze yeni baştan yukan 
ahndı. Gizli bir ad2'da yıkan· 
mış, ölüyü tekrar soydular, baş• 
tan ahara birer birer gözden 
geçirdiler, deli lbrahimin saka-
lında IJirknç inci kalmıştı. Yü
zünün mor Iuğu şüphe verdiyse 
de bu inciler gönüllerini tatmin 
etti. Buna rağmen: 

- Belki cin işi karışmıştır. 
diye, sarayın dört bir bucağına 
hocalar oturtup, tütsüler yapa
rak, şerbetler dökerek, cenazeyi 
yine sarrlılar, sarmaladılar, 
bekliyenlerin arasıoda tabutuna 
koydular, tabut yeşil ipekten 
altın yazılı örtülerle sarıldı, yola 
çıktt .. . . . . . . 

' . . . . . 
Tabut Avasofya camiinc- ge-

l t d ·ı kt· d hususi katibi Lord Bronvlov avukat, bakim ve adliyeciliğin ve par amen oya arze 1 ece ır. mesut etmekte ir. Diğer ta-
ati için yeni bazırhklarda bu- Mısırın ecnebi memleket'er raftan Mısır dünya memle- Madam Simpson'un Noel yor-
Junmalarını kolaylaştıracak bir ve bilhassa Türkiy~ ile olan ketleriyle gitgide kuvve-tleşen tularmı Kan şehrinde geçire-
intikal devresi olacaktır. münasebetlerini mevzuu bah- münasebetlerde bulunmaktadır. ceğini !>ildirmiştir. 

Kapitülasyonlar meselesini 
halledecek olan yeni konferan· 
sa gelince,bu konferansın nere· 
de toplanacağı hakkanda he
nüz hiçbir karar mevcut olma
makla beraber onun bitaraf 

bir memlekette toplanmast la
z~mgeldiği kanaatindeyim. Çün
kü konferans Kahirede toplan· 
dığı takdirde bu şehirdeki ec· 
nebi mahafilin tesiri altında 
kalınması muhtemeldir. 

Mısırın atisini mevzuubahse
den başkan şu sözleri söyle
miştir: 

Y armki müstakil Mısır dev· 
Jetinin teşekkülü şimdiki ida
r~cilerin baş düşüncesidir. Biz 
fiilen ve münhasıran milli bir 
mahiyeti olacak olan bir dev
let !rnrmayı istiyoruz. Bu dev
letin ideali onun otoritesini 
mutazarrır etmemekle beraber 
Mısır milletinin musavatçı ve 
hürriyetçi demokratik kanunlar 
C\ahilinde yaşamalarını temin 
edecektir. 

tirildi. Namazı kılındıktan sonra 
Mustafamn kahiri yanına açılan 
mezara gömüldü. 

Defin merasimi en ince tef er· 
ruatına kadar yapılıp, örtülerile, 
altın kakmalı tabutile mezarına 
indirilen cesedin mezarı başına 
Ayasofyamn imamı geçinl·e, 
gelenlerin hepsi dağıldılar, ima
mı, mezarın başında bıraktılar, 
mezarın başında ölüye telkin 
veren hoca. deli Sultanın ana
sının adını şaşırmış: 

- Ya ibni!.. Ya ibni! Ya binli! 
Diye sayıklayarak arkasından: 

- Ya lbni Havva! 
Diye veriştirdikten sonra bir 

çok dualar mırıldanmıştı. 
Sebilhane bardaiı gibi sara-

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

G. Metaksasın telgrafı 
Yunan başvekili Atina elçiliğimiz va
sıtasiyle denizcilere selimını bildirdi 

Atina, 9 (A.A) - Faterde 
toplanan Türk ve Yunan gaze
tecilerinin kendisine çektikleri 
telgrafa cevap olarak başbakan 
Metaksas muhabirler birliği 

başkanı Ksarifis' e aşağıdaki 
telgrafı çekmiştir: 

"Bana müştereken gönderdik
leri sCt.mimi selamdan dolayı 
Tiirk ve Yunan gazetecilerine 
içten teşekkür ederim. Kendi· 
lerine ve umumiyet itibariyle 
iki memleket matbuatını cenup 
doğu Avrupasmda barışın tah-
kimi hususunda tarihi bir mer
hale teşkil etmiş olan s:ır· 

sılmaz Türk - Yunan dostlu~ 

yın kapısında dizilenlere birer 
dolu kese ihsan P.dildi. Hazine 
ağalarile, ~cüçük, büyük oda 
uşaklarına; adam başına biner 
akçe verildi, Yeniçeri nefer· 
lerine d~ sekizer kuruş dağıtıl· 
dı, ancak bunların içinden kaf
tanlı olup, kıdem sahibi olan
lara ksrkar kuruş ihsan (?f) 
edildi. 

Ölünün kefareti böylece la· 
mamlandı ve artık ölünün son 
işi de tamamlanmış oldu. 

* • • 
Fatih semtiuin serasker ka· 

pısına yakın, bir iki aralak öte
de gündüzleri loş, g\!ceferi zi
firi karanlık dar bir sokağın 
başında bir evde, kendi hal
leriyle yaşıyan bir aile vardı. 

Ailenin yegane erkeği ve 
reisi olan yirmi yaşında genç 
bir delikanlı daha üç, beş aylık 
bir evli idi. 

Kapalı çarşıda; ölen babası
nın terkettiği hah, kilim satı
lan dükkanın başına geçmiş, 
anasından karısından baska 

fikrine bağlılığından dolayı 
tebrik etmekle bahHyarım. 
Şuna kaniim ki, müttefik iki 

memleket matbuatının bukadar 
bariz ve bukadar samimi yar
dımı sayesinde hükümetin eseri 
yalnız iki ulusun refahı için 
değil, ayni zamanda bütün in
sanlığın nef'ine olarak çok 
kolaylaşmakta ve müsmir ol
maktadır. 

Atinadaki ikametleri esna
sında muhterem mümessilleri 
vasıtasiyle temasta bulunmuş 

olmakla bahtiyar bulunduğum 
Türk matbuatmdan dost ve 
asil Türk milletine hararetli 

kimsesi olmıyan bu fukara 
evinin azıR-mı temin için baba
sının },arına sapmıştı. Babası 

öldükten bir sene kadar sonra, 
anası oğlunu; yakın komşula
rın dilber kızlarından Hasene 
c.adında namuslu bir öksüz k,zfa 
evlendirmiş, başgöz etmişti. 

Kapalı çarşının bu yirmi ya
şındaki genç esnafı "Mahmut., 
o kadar güzel bir delikanlı idi 
ki, görenler parmak ısırıyor, 
onun çakşırlı, telfi çepkenli 
endammır. süs verdiği kara 
gözlerine, ince kirpiklerine, 
al al yanan yanaklarına, ince 
dudaklarına hayran kalıyor
lardı. 

Delikanlı; evinde kansıoın 
~aşkı, anasının sevgisi ile yuğ

rulup, her gün işini sağlamca 
güderk~n, gönlünde karısı yaşı
yor, vicdanında anası hüküm 
sürüyordu. 

İstanbulun içinde saltanat 
hat tos martos olduğu sıralarda, 
bu de:ikanlı dükkanını kapatıp 
evine sokulmuş, haftalarca cık· 

selamlarıma ve Türk matbuatı 
ile onun güzel memleketinin 
saadet, teraklii ve refahı için 
olan temennilerime tercüman 
olmasmı bilhassa rica ederim.,, 

MET AKSASIN TELİ 
Ankara 9 (A.A) - Yunan 

başbakanı general Metaksas 
Ankara elçisini aşağıdaki tel
grafı Türkiye hükümetine tevdi 
ctmeğe memur etmiştir: 

"Türk elçisinin Türkiye hü
kümeti namına bana izhar et· 
mek lütfunda bulunduğu his· 
siyat beni derin surette müte
hassis etmiştir. Türk filosunun 
ziyaretinin Yunan milletine bü-

ruamışh ve bu hadireye asla 
karışmamıştı. 

Deli sultan ö!dü:ülüp meza· 
rına defnolunduğunun birkaç 
gününe kadar da dükkanını 
açmadı. 

Evinde anasının şefkatini, 

ve karısının sevgisi ile her· 
şeyden asude günler geçirdi. 

Kapalı Çarşı esnafının çok 
sevdiği bu delikanlı; badire 
atlayınca da dükkanını açma
yınca: Kapa?ı Çarşı esnafı me
raklandılar: 

- Aman! Mahmuda ne o!du? 
- Sakın çocuk ! bir felakete 

kurban olmas•n? 
Diye meraklanırlarken Yeni

çeri ağalarından subaşı bir ağa 
arkasında birkaç neferle ka
palı çarşıya girmiş, etrafı ko
laçan etmeğe koyulmuştu. 
Ağa İstanbulu semt semt do

laşıp bütün dükkanların açılıp 

açılmadığını tetkik etmekle 
mükellefti. Açmıyanlar olursa 
sebebini soruyor, anlıyor, din-
livor, hatta herifin kapısına ka-

Londra 9 (A.A) - Baldvin 
tarafından dün gece F ort 

Belevedere·de kral ile yapılan 

ve beş saat kadar süren mü

takat bazı mahafilde başbaka
nın bugün Avam kamarasında 

beyanatta bulunabileceği ka
naatini km•vetlendirmiştir. 

Buna rağmen Royter bu 
yolda bir beyanatın bugün için 

pek şüpheli olduğunu zannet
mektedir. 

Fort Belvederede kral ile 

beraber bulunmakta olan 

kardeşleri Dük Dö York ve 
Dük Dö Kent Baldvinin hare· 

ketinden sonra Londraya dön
müştür. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
tün Türk milletine olan bağ
lılığını izhara bir vesile teşkil 

etmiş olmasından son derece 
memnunum. 

Bana yolladığı selamlardan 
dolayı Türk bahriyesine bütün 

kalbimle teşekkür eder ve Yu· 
nan millet ve bahriyesi namına 

dost ve müttefik Türk milleti· 

nin saadet ve refahı için en 
samimi temennilerimi bildiririm.,.. 

dar da dayanıp, sağ mı, ölü 
mü sorup soruşturduktan son
ra dükkanı kendi keyfine aç· 
madıysa yakapaça ocağa gö
tiirüyor, bir temiz sopa çe-
kiyor. Fğer zengin bir tüccar
sa, hele sarraf, marraf falansa 
hatırlıca bir cezaya? da çarpı
lıyordu. 

Subaşı; kapalı çarşıya girip 
de sağlı sollu etrafına bakar
k~n Mahmudun dükkanını ka
palı görmüştü. Dükkanın önün-
de durarak, il~ride toplanmış, 
birbirleriyle görüşen iki üç es-
nafa bağırdı: 

- Ht:y! Bana baksanız a 1 
Allahın öküzleri! Bu dükkan 
ne demeye kapalı? Sahibi kim
dir? Siz neden haber verme
dini:c.? Dükkancının işi nedir? 
Adı nedir ? basta mı ? Öldü 
mü?, Sağ mı? Yoksa dükkan 
mı bo~. 
Ağa böy!e bir sürü suali bir

biri arkasına bir solukta sıra
layınca toplamp, Mahmudu 
göriişenler koşarak ağanın ya
nına sokuldu:ar: 

- Bitmedi. -



Bantta e YENi 

ıspanyoı cephekrinde sükünet Belvedere şatosunda 
Madrid' de bir Rus Asiler 

Madrid üzerinde 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

tayyaresi tahrip edilmiş Kral, dük dö Y ork, dük dö Kent, Baş- Bir ~ransız tayya· 

vekil Baldvinle saatlerce görüştüler ::~1~=d:~7;r:n:~:1::. Soğuk çok şiddetlidir. Harp 
başladı yavaşlamıya 

Baı selonda11 
Paris, 9 ( Ö.R ) - lspanyol 

Gepbelerinde şimdilik sükünet 
göze çarpmaktadır. Sevil rad· 
yosunun bildirdiğine göre Al· 
moranın cenup mıntakasında 

milliciler mukavemet görmeden 
15 kilometre kadar ilerlemiş· 
!erdir. Diğer cephelerde topçu 
ateşinden başka bir faaliyet 
yoktur. Bununla beraber Mad
rid maballe'eri üzerinde dün 
mühim bir bombardıman ya· 
pılmıştır. Asturyada markisist
lerin vaziyeti Madrid'de olduğu 
gibidir. Fakat burada soğuk 
bir kat daha şidaetlidir. Milli 
tayyareler Madrid'de bir Rus 
tayyaresini tahrip etmişlerdir. 

Madrid müdafaa komitesi 
ise öğleyin şu tebliği neşret
miştir: Madrid cephesinde biç 
birşey olmamıştır. Vitorya mın· 
takasında asilerin mukabil bü· 
cumları tamamile püskürtülmüş· 
tür. Cumhuriyetçiler Serya mev· 
kini işgal etmişlerdir. Bir hava 
muharebesi neticesinde 4 düş· 
man tayyaresi düşürülmüştür. 
Bunlardan biri Yunkers bom· 
bardıman tayyaresi, ikisi Gap· 
roni avcı tayyareleri ve bir 
diğeri de Henkel avcı tayya
res:dir. 

Madrid,9lÔ.R)-Müdafaa lıo
mitesi akşam şu tebliği neşret· 
miştir:Asiler Madridin bombar
dımanını mazur göstermek için 
hükümetçiler tarafından bura· 
sının müstahkem bir şehir 
haline sokulduğunu ileri sür
mektedirler. Halbuki son bom· 
bardıman ettikleri Eskuryal, 
Guedarama ve Alko!a mevkileri 
için böyle bir vesile de göste
remezler. Bunların hiçbiri harp 
sahasında değildir vı. içlerinde 
mutad garnizonlardan başka 
tabşidat yoktur. Bunlar her as· 

bır go111nüş 

keri harekete yabancı sakin 
şehirlerdir. Guadarskada Kas· 
telyanın kıymetli bir san' at abi· 
desi tahrip eddmiştir. Asi tay· 
yareler mezarlığa bile bomba 
atarak mezaıları tahrip et· 
mişlerdir. 

Eskuryal ve Alkolada kıy· 

metli san'at eserlerinin mahvol· 
mamış olması bir mucize işidir. 
Ayni suretle Fransız tayyare· 
ijine karşı yapılan hücum da 
mazeretsizdir. 

Cumhuriyet tayyareleri ise 
medeni kanunlara hürmet ede-
rek ancak askeri mevkileri 
bombardıman etmişlerdir. Bun
lar, Fransız tayyaresini düşü
ren Yunkers bombardıman 
tayyaresini takip ederek dü
şürmüşler, Kordu vilayetinde 
düşman tabşidatını bombardı

man etmişlerdir. Vittorya'da 
yapılan bir bava muharebesin· 
de hükümet tayyareleri 3 düş· 
man avcı tayyaresini düşürmüş· 
!erdir. Pintoda asker ve mü
himmat dolu bir zırhlı tren 
cumhuriyetçi tayyareler tara· 
fından tahrip edi miştir. 

Paris, 9 (Ö.R) - "Temps,, 
gazetesi, Almanya ve ltalyanın 
ispanya hükümetine karşı ta· 
kındıkları vaziyet sebebile Mil· 
!etler Cemiyeti paktının 11 inci 
maddesine dayanarak lspanyol 
hükümeti tarafından yapılan 
müracaati tetkik etmek üzere 
yarın toplanacek olan Milletler 
Cemiyeti konseyinin kat'i bir 
netice verecegını zannetmi· 
yor ve diyor ki: İspanyada 
ademi müdahale meselesi 
mesuliyetlerini müdrik bükü· 
metlerin birinci sıradaki kay· 
gıları arasındadır. Delbosun 
son nutku meseleyi vazıh olarak 
göstermiştir: ispanyaya mubte· 
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~ 
TAR\1-JTE: iLK TURK KADIN KUMAHDAHININ 

t:iH ./EFERi 
Semi -Hın heyecan içinde bağırdı: Hakan'ım, dedi 

Siz kalbi bir heyecanınız 
için TUrk ulusunun iradesini tckmellyemezslnlz •• 

Hakan, Semi· Han'dan bek· 
lemediği bu hareket karşısında 
fena halde sarsılmıştı. Akıncı 
beyleri de ayağa kalkmışlardı. 
Gök Türk hakanı konuştu: 

- Prenses bizi rahatsız et· 
mezler. Görüşebiliriz. 

Semi· Han, nezaketen orta· 
daki mahzuru açığa vurmak 
istemiyordu. Fakat mecbur ol· 
muştu: 

- Hakan'ım, dedi. Pren~e
sin yanında devlet işleri görü· 
~ülemez. Akıncılar bunu ha
ber alırlarsa cidden müteessir 
olurlar. Müsaade ederseniz, 
sizi başka zaman taciz etmek 
niyetindeyim. 

Çinli prenses, cin gibi göz· 
!erini muhakkirane Semi·Han'ın 
üzerinde gezdirdikten sonra dı· 
şarıya çıkıyordu. Semi-Han bir 
an önce maksada girmeği fay
dalı buldu: 

- Hakan'ım, dedi. Akıncı· 

lar, prensesin devlet işlerine 
müdahalesinden müştekidir. 

Çin'le takarrüp siyaseti güdül· 
mesını, prensesin bir eseri 
olarak kabul ediyorlar. 

Topo-Han, güzel akıncı ku· 
mandanından hiç te böyle sert 
bir ifade beklemediği için hem 
hayret, hem de teessür içinde 
idi. Semi-Han devam etti.. 

Kralın tahtından feragati bir saat meselesi sayılıyor 
Londra 9 (A.A) - Sir Con 

Saymen Baldvin ile görüştük· 
ten sonra saat 23,45 de başve· 
!dilet dairesinden ayrılmıştır. 

Dük De Kent bu sabah saat 
1 de Belvedere gelmiştir. Dü· 
kün otomobilinin içinde bulu· 
nup bulunmadığı anlaşılama· 

mıştır. 

Dük Dö Y ork'un otomobili 
Fort Belvedere'yi saat 23 de 

ı terketm'.!ltir. 
Baldvin'in parlament'> katibi 

yüzbaşı Dugdale başvekilin 
bugün Avam kamarasında ya· 
paca~ı beyar.atının mühim ol· 
masının muhtemel olmadığını 

söylemiştir. Buna binaen Bald· 
vin'in bu gece Fort Belvederede 
Kral, Dük Dö York ve Dük 
Dö Kent ile yapmış olduğu 

beş saatlık görüşme netice· 
sinde lıat'i bir karar alınmamış 
olduğuna ihtimal veri!mektec\ir. 

Londra, 9 ( A.A ) - Dün 
Fart Be~vedere'de yapılmış olan Dük dö Y01k. dük Düşes dö 'ı'ork ve 
müzakerelerin kat'i mahiyette konferansından sonra bazı si· 
olduğu zannedilmektedir. yaset adamları kralın tahtın· 

Siyasi mahafil ile parlamento dan feragati meselesinin artık 
mahafili kralın tahtından fera· bir saat meselesi olduğunu 
galinin artık içtinabı gayrika· söylemekte idiler. 
bil bir keyfiyet olduğunu be· Roma, 9 (A.A) - Madam 
yan etmektedirler. Simpson'un yakında buraya 

Diğer taraftan öğrenildi· geleceği ve Lord Charles Ber· 
ğine göre, hükümdarın iş keley'in köşkünde ikamet ede· 
adamları, feragat halinde ceğine dair bir şayia deveran 
Kralın mali vaziyetinin ne ola· etmektedir. 
cağı hakkında müzakerelerde Londra, 9 (A.A) - Kralın 
bulunmuşlardır. husu~i katibi Binbaşı Aleksan· 

Kralın Kont Choster ünva· der Hardinge dün Canterbury 
nını alması muhtemeldir. başpiskoposu ile görüşmüştür. 

Dün akşam Fort Belvedere Istanbul, 9 (Hususi) - Lon· 
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lif milliyette )(Önüllüleıin akı- mektedir. Konsey ispanya ha· 
niyle devletlerin de mesuliyet· riciye nazırı Del Vayonun 
!erinin işe karışıp karışmıya· mütemmim izahatını dinle· 
cağı sorulmağa değer.Böyle bir mekle iktifa edecek ve sonra 
hal, yığın halinde do" rudan Londra ademi müdahale komi· 
doğruya mühimmat gönderil- tesini bu meseleyi ele almak 
mesinden ziyade sulh için bü· için salahiyettar olduğunu 
yük bir tehdit olacaktır. Bu kaydederek işlerini bızlaş· 
sebeple bütük gayretler gönül- tırması için bir tavsiyede 
lü yazılmasının men'ine matuf bulunacak ve böylece bitaraf· 
olmalıdır. Moskova hükümeti, !ık sistemini teyid edecektir. 
bazı müfritlerin gönüllü kaydı " Progres de Lyon ,, gaze· 
için yaptıkları kaynaşmayı l<es· tesi ise şunu yazıyor: Silah ve 
mek için böyle bir taahhüt mühimmat geçmesine mani ol· 
kabul etmeğe mütemayil görü• mak için hudut ve limanların 
nüyor. ispanya barbının beyne!· kontrolü meselesi şimdi göl· 
milel bir harp olmaması ancak gede kalmıştır. Zira yığın yığın 
her memlekette gönüllü kaydı· müsellab insanlar geçiyor. 
na kat'i bir kararla muhalefet Eğer Cenevre meseleden elini 
edilmesi sayesinde mümkün çekerse Londra komitesinin 
olabilir. Yoksa bütün Avrupa kararını bekliyor demektir. 
sulhu tehlükeye düşecektir. Fakat ne vakite kadar? Her· 

"lnformation" gazetesi Ce· taraftan birden meselenin ta· 
nevre müzakerelerinin kısa ve liki selametli bir siyaset değil· 
akılane olacağını tahmin d· dir. 

- Hakan'ım dedi. Aşk ı;ok 
büyük bir şeydir. Her insan 
behemehal hayatında bir defa 
olsun sevmek mevkiindedir. 
Fakat insanın hususi hayatında 
çok mühim bir yer işgal eden 
bu şahsi ve hislik hadise, onun 
ve mensup olduğu cemiyetin 
içinde bir müessir olmaktan 
daha fazla bir yer işgal ettiği 
gün, esas hedefini şaşırmış sa· 
yılır. 

Hakan'ım.. Siz bütün bir 
Gök Türk sancağının gölge· 
sinde yaşıyan yilz binlere hük· 
medecek kadar kadirsiniz. Bü
tün icraatınız, geniş Türk halk 
sınıflarının büyük varlığı adı· 

nadır. Yani, onlar sizin icraa· 
bnızda en büyük kuvvettir. 
Onlar olmadan yapacağınız 
icraat, nihayet taşı ve kayayı 
alakadar eder. Belki de vahşi 
Asya ormanları bile sizin ha· 
reketinizi cevapsız bırakırlar. 

Vaziyet böyle olduktan ve 
bütün bir Türk kütlesi, ıizi 

kendisine baştacı yapbktan 

sonra, vücudunuz herkesten 
evvel bütün ulusa aittir. Ulus 
onu istediği gibi kullanmakta, 
hatta sizin kalbinize bile ta· 
hakküm etmekte haklıdır. 

Esasa giriyorum, hakanım .• 
Siz, kendi başınıza, küçük bir 
hissiniz ve kalbi bir zaafınız 
için ulusu tekmeleyemezsiniz. 
Ordu şu dakikada heyecan 
içindedir. Şunu hatırlamamı 
lazımdır ki, akıncılar olmayın· 
ca hakan da yok demektir. 
Bugün ordu sizinle beraber de· 
ğildir, hakanım •.. Prensesin ha
kanın üzerinde müessir bir rol 
oynamak istemeRi ağızlarda do· 
!aşıyor. Söz ayağa düşmüştür. 
Bize kalırsa bakanım, Prenses 
sizin şansınız için sevilecek, 
okşanacak bir İnsandır. Fakat 
akıncılar için, ulus için tanınan 
bir hüviyet değildir. 

To·po han büyük bir asab 
buhranı içinde ayakta gezin· 
meğe başladı. Bu hadise ken· 

1 disini fena halde yormuıtu. 
Semi·Han'a birçok te)'ler ıliy· 

Prenses Eliza/Jet ile küçük kardeş/eli 
dradan bildiriliyor: Siyasi ma· 
hafi! kralın kararı değişmiyece· 
ğine kanidir. Nazırlar kralın 
kararı belli olunca toplanacak 
meclise iştirake hazır bulunu· 
yorlar. Bütün imparatorluk İm· 
paratorun kararını sabırsızlıkla 
beklemektedir. 

Sa Majestenin Cornovailles 
malikanesinin umumi avukatı 

ve veznedarı da başvekil!e gö· 
rüşmüşlerdir. Başvekil Baldvin 
Majesteyi ziyaretinde Dük Dö 
York, Kent Dükası ve birçok 
şahsiyetler kralın yanında bu· 
lunuyorlardı. Başvekilin yarın 
(bugün) avam kamarasında 
mühim beyanatta bulunacağı 
zannediliyor. 
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Kamu tayda 
Ankara, 9 (A.A) - Kamu· 

tay bugün Refet Canıtez'in 
başkanlığında toplanarak tuz 
kanununun encümene geri ve· 
rilmiş olan dördüncü maddesi 
müstesna olmak üzere heyeti 
umumiyesinin ikinci müzake· 
resini bitirmiştir. 

Kamutay Cuma günü topla· 
nacaktır. 

Sovyet hükümeti 
Adana felaketi münase

betiyle teessürlerini 
bildirdi 

Ankara, 9 (A.A) - Sovyet 
Rusya büyük elçisi Karahan 
bugün Hariciye vekili Tevfik 
Rüştü Arası ziyaret ederek 
Adana feyezanının sebebiyet 
verdiği felaketten dolayı bükü· 
metinin teessürlerini bildirmiş· 
tir. 

lemek, onu hırpalamak isterdi. 
Fakat iş, rengini tamamen de· 
ğiştirmişti. Akıncılar isyan et
mek üzere idiler. Semi-Han, 
arkasında topladığı yüzbin at· 
lıyla şimdi tamamen karşısında 
cephe almıştı. Hakan, düşü· 
nürken derin bir teessüre ka· 
pılmaktan kendisini mennede· 
miyordu: 

- Semi-Han, dedi. Akıncı· 
lar haklıdır. 

Durdu. Uzun uzadıya dü· 
şündti. Bütün bir Türk ülke· 
sine hükmeden ve Asyanın 
güneşlerini ülkesinde barındı
ran Gök Türk hakanı hüngür 
hüngür aglıyordıı: 

- Semi-Han beni fena hal· 
de hırpaladığını, herşeyden 

önce erkeklik izzeti nefsimi 
parçaladığını belki de farket· 
medin. Ne kadar acı ki, akıncı 
ordusu benim hareketimi çok 
yanlış şekilde tefsir ederek 
karşımda mevki almıştır. Hal
buki vukuatın cereyanı ile dı· 
ıarıya aksettirilen haberler 

zetecilerl yaralandı 
Paris, 9 (Ô.R) - Madrid • 

Toloz bava servisini yapan ve 
Fransa sefaretinin kuryesini 
taşıyan Fransız tayyaresine 
karşı yapılan hücum Fransada 
heyecan uyandırmıştır. Tayya• 
rede bulunmakta olan Havas 
Ajansı muhabiri Şoto hadiseyi 
şöyle anlatıyor: 

Saat 12,23te Madrid'ten ha
valanmıştık. Aylardanberi Mad
rid ve Toloz arasında hava 
münakalesini temin eden bu 
Fransız tayyaresinde mutad 
ticari işaretler gerek kanatla· 
rında, gerekse kuyruğunda bü· 
yük harflerle F harfi resme· 
dilmişti, 

Hemen 3300 metre irtifaa 
yükseldik. Saat 12.45 de, Gu· 
adaraho vilayeti üstünde bir 
avçı tayyaresinin tehlükeli 
surette etrafımızda döndüğünü 
gördük. On dakika sonra, bu 
tayyare bize yaklaşarak mit· 
ralyözle 30 • 40 mermi geldi. 
Kurşunların• şimşek gibi hava· 
dan geçdiğini görüyorduk. 
Bir az sonra sağ bacağım· 
dan yaralandığımı hisset· 
tim. Önümde duran " Paris· 
Soir,, muhabiri de az sonra 
baldırından yaralandı. Bizi bir
kaç dakika takipten sonra 
avcı tayyaresi kayboldu. Tay· 
yaremiz yere inerek tekerlendi. 

Tayyarede bulunanlardan Ha
vas muhabiri sağ bacağından 
yaralanmış ve çok kan zayi 
etmiş ise de hayatı tehlükede 
değildir. Hastaneye nakledil· 
miştir. 

Paris • Soir muhabirinin bal· 
dırından giren bir kurşun di· 
ğer taraftan çıkmış ve kemi· 
ğini parçalamıştır. Delaprey 
hastaneye nakledidilerek ame· 
liyat olmuştur. lsviçre kızıl· 
haç mümessili doktor Ami 
sol dizinden yaralanmıştır. 

Kurşun çıkarılmıştır. Dok· 
tora refakat eden iki genç 
kızdan birinin tayyare yerde 
kapaklanırken kolu kırılmıştır. 
Pilot ve radyocuya birşey ol· 
mamıştır. 

Japonların 
bir hareketi 

Tokyo, 9 (A.A) - Sovyet 
Krasin vapuru Japon bahriyesi 
tarafından tevkif edilmiştir. 
Tevkife sebep olarak Sovyet 
gemısının Japon müstahkem 
mevkii sularında bulunması 
gösterilmektedir. 

Bir torpido muhribi ile Omi· 
natan bahriye karargahına 
mensup bir tayyare bu mesele 
hakkında tahkikata çıkmış· 
!ardır. 

arasında hiçbir alaka yoktur. 
Ben de bir insanım, Semi· 

Han •• Benim de, her Türk akın· 
cısı gibi çarpan bir kalbim 
vardır. Ben de herkes gibi sev· 
mek ve kalbime hakim olan 
insanın sevgisini kalbimde ya· 
şatmak ihtiyacındayım. Maııl· 
esef ki, Çinli prenses beni ya· 
kıp bitiriyor. Onsuz yaşamak, 
otağımı onun füsunlu güneşin· 
den mahrum etmek elimde de· 
ğil.. Eğer ordum isterse ben, 
şimdi yerimi terke hazırım. 

Semi-Han, sen de bir genç 
kızsın.. Senin de çarpan bir 
kalbin vardır. Aşkın ne demek 
olduğunu, insanı nelere sevk· 
ettiğini tahmin edersin .. Beni 
biç mi acımıyorsun.. Ben pren· 
sesten ayrılabilir miyim?. 

Gidiniz, Semi-Han.. Ulusu· 
ma deyiniz ki : 

"Gök Türk hakanı, şu daki· 
kadan itibaren va:zifesiyle aş· 
kını tamamen ayıracağını bir 
asker sözüyle bana temin etti. 

- Sonu var-
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Sahife a 

Diş hekimi 

A. Naci 
Hortaçsu 

Muayenehanesini Birinci 
Beyler sokağı 36 numaraya 
nakletmiştir. Hıtstalarını müs· 
takiJ olarak kabul ve tedavi 
eder. 

Telefon 2946 
1-26 (2101) ._ ______ , 

' •wauwzrr.7.T~Z:ZZJ ' 

Sinir Hetimi l 
~ 

DOKTOR ~ 
~ - • N 

ABDULKADIR ~ 
TAŞTAN , 

MERKEZ hastanesi ~ 
asabiye mütahassısı 

Hergün ikiden sonra hasta· 
larını kabule başlamıştır. 

Muayenehane: ikinci Beyler 
sokağı, şerbetçinin karşısm· 

da No. 81 Telefon: 3315 
15-26 (2196) ~ 

...... l!ln!ll!EGl9!:ZrZJlg7..z'/.z.DI~ 

, ' 
Dr. Mitat Baran 

Operatör 
Muayenehanesini Gazi Bul

varında Basmahane istasyo· 
nuna giderken Yeni Asır 

matbaasına varmadRn Sağlık 
sokak başındaki yeni bicaya 
nakletmiştir. Hastalarım her· 
gün 11 den 17 ye kadar 
kabul eder. 

Telefon : •070 

19-26 (2166) 
~_ ......................... , 
·u. Tihsin Tiö 

1 
1 

Diş tabibi 
Muayenehanesini 2 inci 

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

Telefon: 3774 
(1924) 

Tire Asliye Mahkemesi Hu

kuk Dairesinden: 

Tire kazası vakıflar idare• 

sine izafetle vekili umumisi 

Tire barosunda mukayyet avu

kat Ahmet Rasim Aynur tara
fından Tirenin Akkoyunlu kö

yünden Nizam oğlu Mehmet 

aleyhine Tire asliye hukuk 

mahkemesine müracaatla ve

kili umumisi bulunduğu evkaf 

idaresinin ba tapu mutasarrıf 

bulunduğu Tirenin Akkoyunlu 

köyü hududu dahilindeki ara

zisine müddeialeyhin v~kubu

lan müdahalesinin men'ine ve 

yine mezkür arazinin senelik 

ecrimislinin tahsiline dair ika· 

me olunan davanın cari mah
kemes;ndt!: 

Müddeialeyhin ikametgahı· 

nın meçhuliyetine binaen müd

dei vakıflar idaresinin talebi!e 

tebligahn İzmirde münteşir 
Yeni Asır gaıetesiJe ilan edil

diği halde muayyen günde 

davete icabet etmediğinden 

dolayı hakkında gıyap kararı 

ittihaz olunan ve bu celsei 

mahkemede gıyap kararı teb

liğine meıkür arazinin ecri mis

linin ahvali mahalliyi bilir ehli 

vukuf huzurile keşfine karkr 

verilerek yevmi keşif 27-12·936 

günü icrasma duruşmanın da 

30-12-936 Perşembe günü saat 
11 e tJtlikine karar veriJıniş 

YENi A=slR to Kanunuevvel 1936 
.. 72\ .. 

IZMIR ViLAYETi DEFTERDARLIGINDAN : 
Tarh No. Senesi ismi Yaptığı iş Sokağı No. 

127 935 Fevzi Kahveci Murabıt 11 
127 936 Fevzi Kahveci Murabıt 11 
917 935 Osman o.Ahmet Hamdi Dökmeci Çekmeciler 22 

1421 935 Zekim Kopalay Saatçı Yol bedesteni 45-15 
1430 935 Zekim Kopalay Saatçı Yol bedesteni 47 
91-1 934 A. Tuveri Komisyoncu ikinci kordon 69 

34 936 T.Hemsi ve J. AlbağJi Züccaciye Kemeraltı 161 
274 934 Hurşit Kireççi Taşçılar 53 
133 934 Hüseyin o. lsmail Ahçı Tuhafiyeciler 14-1 
133 934 Hüseyin o. Ismail Ahçı Tuhafiyeciler 14-1 

2657 934 Ahmet Seyfi Kahveci lsmetpaşa ve Osmaniye 
733 934 Ömer Fehmi Terzi Hisarönü 68 

1339 935 S. Mizrahi Kürkçü Yol bedesteni 50 
1549 934 Sabri Veli Komisyoncu Yol bedesteni 31-15 
2182 934 Hüseyin Ahçı Kuzu oğlu . 43-43/l 
2503 934 Mustafa o. Mehmet Ciğerci Palancılar 12 
2516 934 Ismail Usta Marangoz Palancılar 32 

217 935 Ali Marangoz Murabıt 29-47 
205 935 Hasan Ziya Marangoz Murabıt 29-35 
152 935 Karaburunlu Cemil Depo Murabıt 29-17 

2697 934 Yahya o.Hüseyin(Kuru kahve ve tütün bayii)Kemeralh 117 
2695 934 Alaeddin Tütün ve müskirat K~meralh 159 
2675 934 Raif o. Ali Börekçi Kem~ralh 183 
2021 934 Şerif o. Halil lbrahim Terzi Yeni Kavaf 14-1 
1969 934 Kemal Aşüreci Şeritçiler 27 
1844 934 Ahmet Muhtar Hurdavatçı Birinci Sipahi 10 
1844 934 Ahmet Muhtar Hurdazatçı ,, " 9 
1844 934 Ahmet Muhtar Hurdavatçı ,, ,, 9 

803 934 Naci Gazocak tamircisi Çekmeciler 51 
152 936 Karaburunlu !:emil Üzüm deposu Murabıt 29-15 
217 936 Ali Marangoz Murabıt 29-47 

1595 93S Yako o. Nesim Gaman Derici Hasan H. 5-7 
250 936 Ali o. Hüseyin Ahçı Murabıt 47.49-1 
205 936 Hasan Ziya Marangoz Murabıt 29.35-69 
685 936 Ati Köfteci Bakır bedesteni 21-4 
205 936 Hüseyin Marangoz Murabıt ç. 29.35-69 

1436 935 lsak N. Baruh Kürkçü Yol bedesteni 59 
271 934 Nuri o. lsmail Taşçı Taşçılar 47 
348 935 Mustafa Osman Tuhafiyeci Hurdavatçılar 23-1/2 

349 935 " " " " " 
685 935 Sami Kaciayıfçı AJipaşa 123 

1507 935 Ahmet o. Mustafa Kunduracı · Yeni kavaflar 47-1 
409 936 Muhterem o.İslam Kahveci Kocaerler 7 
704 936 Şaban usta Kunduracı Alipaşa 125-28 

1743 935 Bayram o.lbrah•m Kebapçı Hayrettinpaşa 17 
1743 935 " " " " 17 

274 936 Ahmet o.Hasan Hüseyin Köfteci Taşçılar 3 
562 935 Mehmet Ali ve Marko Manifaturacı Kebapçılar 6 
676 935 Ali o. Ahmet Kasap Alipaşa 107 

1620 935 Hasan Ahmet Eskici lsme\paşll 3 
394 935 Ahmet o. Ali Bozkurt Şerbetçi Şirket Bulvarı 68 
670 936 Mustafa o. Hasan Balıkçı Bakır bedesteni 27 

1399 935 Temur o. Ali Kahveci Meyveler gümrüğü 5-1 
359 935 Ahmet o. Ali Sebzeci Mutaflar 15 

1149 935 Ali Ekber o.Ali Askar Çuvalcı ve tamirci Tahmis 7 
956 935 Hasan o. Halil Berber Keten 14 

1581 934 Jak M. Baruh Kürkçü Yol bedesteni 59 
803 934 Naci Gazocak tamircisi Çekmeciler 51 
435 934 Ahmet o. Hamdi Şekerci Şekerciler 7 
380 934 Alaettin o.Mustafa Manav Mutaflar 18-3 
322 934 Mustafa Kahveci Mutaflar 5 
271 934 Nuri o. lsmail Taşçı Taşçılar 47 
271 934 " " " " 47 
257 934 Süleyman Kunduracı Taşçılar 13 

257 934 " " " 13 
299 934 Ömer Kahveci Kömür pazarı 68-5 
226 934 Muammer Hallaç ve yorgancı Murabıt 29-68 
205 934 Kamil o. Reşat Hallaç ve yorgancı Murabıt 29-48 

24 934 Ahmet Behçet Saat tamircisi Kemeralh 153 
2658 934 Bekir Sami Kahveci lsmetpaşa 31 
1716 934 Mustafa o. Hasan Tütüncü Sandıkçılar 25 
1115 934 Bekir o. Tabir Tütüncü Osmaniye 22 

45 934 Mehmet o. Ali Kunduracı Kemeralb 183 

Matrahı 
Lira K. 

200 
200 
200/116 62 
40-3 33 

120-10 
265 60 
225-161 25 
250 
125 
125 

200-184 99 
300 

60 
44 
50 

200 
30-1 
35-14 
90-21 

33 
58 
75 

600 
450-160 
300-63 33 

50-63 47 
75-70 20 

150-110 41 
200-52 77 

120 
71-81 
30 

9 
36-24 

33 

35-26 10 
30-2 50 

35-2 90 
550-441 66 
150 
200-202 77 
150-152 
290 

12 
60 
48 

53 

54-49 50 
54-12 75 

150-40 45 
200-92 22 
200-102 22 

70-35 
150 
180-21 50 
100-66 64 

50 
70-48 41 
50-33 28 
150-42 
120-90 
300-175 
150-125 
450-215 
150 
150 
60 
60-17 33 
36-55 44 

10-3 27 
10-2 13 
7 81 

34 934 Ahmet Hulücai ve M.Fikri Kunduracı Kemeraltı 161 
591 934 M. Hakkı ve Alaettin Komisyoncu ikinci belediye 33-35 335-266 13 

2621 934 Davit Gabriyel Oymacı Hacıbey 28 150 

Nisbeti Kazanç 
% Lira k. 
35 70 
35 11 67 
40 46 65 
30 1 
30 3 

45 
40 
34 

25 
20 
30 

25 
30 
25 
30 
45 

45 
45 
25 
30 
35 
30 
25 
25 
25 
45 
25 
25 
34 M. 
25 
35 
25 
30 
35 
45 
25 
30 
25 
35 
30 
30 
30 
30 
35 
20 
20 

31 90 
72 56 

100 
9 03 

28 13 
136 50 

55 50 
168 75 

21 
11 
12 50 
60 

40 
4 37 

55 
52 08 
40 
15 83 
19 04 
21 06 
49 68 
23 75 
64 69 
30 
16 20 
9 
4 20 
6 
7 83 

63 
87 

198 75 
45 
91 25 
68 40 
72 90 

16 
21 
14 40 
12 37 
3 19 

10 10 
51 40 
25 56 

8 75 
15 63 
5 38 

23 32 
12 50 
14 52 
11 65 
18 90 
22 50 
52 50 
31 25 
75 
45 
45 
18 

5 20 
19 38 

65 
43 

35 93 15 
30 46 

17 50 

% 15 zam cezası 
Lira k. 

1 75 
7 

15 
45 

3 75 

06 
66 
12 

7 81 . 
6 
2 37 

% 30 6 32 

12 37 

2 43 
1 35 

90 
1 17 

09 
13 

29 81 

21 75 
02 

1 86 

6 23 
~ 83 
1 31 
2 24 

3 50 
1 80 
2 18 
1 75 

3 37 
7 88 
4 69 

11 · 29 
6 75 
6 75 
2 70 

78 
1 35 

20 
13 

13 97 

Buhran 
Lira k. 

14 
2 68 

10 73 
23 
69 

6 38 
14 51 
20 
1 80 
5 63 

27 30 
11 85 
33 76 
4 26 
2 20 
2 50 

12 
09 

1 01 
08 

11 98 
9 20 
3 64 
3 81 
5 48 
9 94 
4 75 

15 41 
6 
3 73 
2 07 

84 

' 38 
1 80 

14 
20 

45 51 
9 

18 25 
13 68 
18 85 

04 
4 20 
2 88 
2 85 

64 
2 02 
9 55 
5 88 
2 01 
4 79 
1 08 
5 36 
2 88 
3 34 
2 68 
3 78 
5 17 

12 08 
7 19 

17 26 
10 30 
10 30 
4 14 
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Yukarıda isimleri yazılı mükellefler terki ticaret ve san'at et~iş ~l~p nered~- bulundukları bilinememesi hasebile namlarına tarholunan ve isimleri hizasında 
gösterilen kazanç vergisi ile zamanına ait ihbarnameler usule tevfıkan ılanen tebhg olunur. 1468 (2330) 
-~~~~~~~~~~~~~----------~~------~~~-------------------------------

ITzifeiıT 
~MİTAT OREL~ 
~ ~ Adres • Beyler Numan 
"' zade sokağı Ahenk mat· 
~ baası yanında. 
i\~ N umara:23 

Telefon : 3434 s ~ (229) 
rLZZ7.z.zz7JZ7.JO"'JJ:r'.D'Zz:l"~ııı.ı 

olduğundan tarihi ilandan iti
baren beş gün zarfında gıyap 

kararına itirazla masarifi gıya
biyenin peşinen mahkeme vez
nesine tediye etmesi aksi tak
dirde bir daha mahkemeye 
kabul olunmıyacağı ve iddia
lan kabul etmiş nazarile bakı
lacağından keyfiyetin tebligat 
makamına kaim olmak üzere 
ilin olaqur. 1464 (2329) 

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

ARTl kumaş bo· 
yalarını, firmamızı 
taşıyan çeşitlerimizi 

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

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

Telefon 3882 

ilin 
T. C. Uyuşturucu maddeler inhisarı 

lzmir şubesinden: 
DOKUMA, TRiKOTAJ VE ÇORAP iMALATHANELERi 

SAHiPLERİNE: 
Pamuk ipliğine ihtiyacı olanların doğrudan doğruya Istanbulda 

Dördüncü Vakıf hanındaki Uyuşturucu maddeler inhisarına mü· 

racaat ederek dile~derini kaydettirmeleri lüzumu ilan olunur. 

Zooguldaktan sobalar için mahsus getirildi. 

Müracaat yeri : Kestane pazarında Bardakçılar sokak 
No. ıo - ta J. Perplnyanl 

TELEFON : 3937 

Kalorifer, silindir ve her istenilen kömür vardır. 
1 - 26 (2299) 


