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ltalya yardım edecek mi? 
Paris, 12 ( Ö.R ) - General Fran

ko'nun kardeşi Roma'ya vasıl olmuş-

tur. İspanyol asilerine İtalyanın daha 
müessir bir yardımım temin maksadile 
bu seyahati. yaptığı tahmin ediliyor. 

Flatı " s ,, kuruştur. Cum1mriyetin Ve Cırnı1mriyel Ese>"inin Bekçisi, Sabahları Çı1car Siyas,ı Ga.eete<lif' Yeni Asır matbaasında basılmıştır. 

Londrada iyesi görü meler oluyor 
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Toprak 
... -.. 

Reforması 
düşünülürken 

Nfifw:nmııu:ım !JilZ<le sekse
tıi ziraatla meşaulclıo-. Bi
zim gibi cfraatı başlıca !JC
çimne vasıtası yapan bir 
füemıeı.~etle milyonlcn·ca müs
tcı1ısili n topı·alı'Sl= yaşama8ı 

köylm·in kalkınması m güç
le.şifren sebeplerin başınclrı 

gelfr. 

Nüfusumuzun yüzde otuzunu 
teşkil eden koskoca bir kütle, 
beş milyon yurddaş, başkala
rına aid olan topraklar üzerin
de çalışarak geçiniyorlar. Hal
buki Türkiye ara:isi dar bir 
rnemleket değildir. Ziraata el
verişli olan otuz milyon hek
tarlık arazimizden ancak üçte 
biri ekilmiştir. Buna, sular al
hnda kalan milyonlarca hek
tarlık araziyi de ilave edersek 
bu nisbet daha muazzam bir 
kabarıklık arzeder. 

llkönce şu noktayı eyice an
lamalıyız: 

- lılenmemiş topraklar ne
rededir? 

- Niçin işlenmemiştir? 
Bu suallerin cevaplarım ri

yazi bir sarahatla verebilecek 
olan arazi istatistiklerini yapa· 
bildiğimiz gün davamızın en 
Zorlu kısmı ilzeriude geniş bir 
toprak reformasını mümkün kı
lacak şartların hazırlanması da 
'iındiki kadar güç oJmıyacaktır. 

Yapılan tahminlere bakılır 
sa toprak sahibi olan müstah
sillerin yüzde yetmiş beşi 2-3 
hektıulık arazisiyle kıtakıt ka
rınlarını doyurabilen küçük çift
çilerdir. Mezru arazinin yüzde 
otuz beşini büyük çiftlikler 
teşkil ediyor. Yani küçük çift
çilerin sahib olarak işledikleri 
topraklar beş milyon hektarı 
hile geçmez. işte istihsali art
tırma davası gibi köyleri kal
kındırma davasının da düğüm 
noktaları buradadır. 

Devlet bir toprak reforma
ıının değerini çoktan anlamıştır. 

ıı Toprak kanununun bir ne
ticeye varmasını Kamutayın 
Yüksek himmetinden bekierim. 
lier Türk çiftçi ailesinin geçi
neceği ve çalışacağı toprağa 
lnalik olması behemehal lazım
dır . ., diyen büyük Şef ziraat 
Politikamızm veche~ini tayin 
eden direktifleriyle yolumuzu 
aydınlatmışlardır. 

Başvekilimiz de son tedkik 
reıilt~rinde toprak reformasına 
ile kadar büyük ehemmiyet 
•~rdilderini göstererek, her 
$İftçi ailesinin 40-50 dönüm 
:taziye malik olması lüzumun-

an bahsetmişlerdi. 
Şimdi büyük bir zaruret kar

fısındayız: Sayısı üç milyondan 
aı olmayan her çiftçi ailesi en 

~b 8-10 hektarlık araziye sa
h olsa 30 milyon hektarhk 
htt~e~etJi toprakların bir karışı 
r k ışlenmemiş kalmaz. Top
h~ kanunu bizi böyle mesud 
ır ~uruma eriştirebilir. 

lik~ıraatımızda büyük değişik-
er yap w k ' " b" "ht" ~ a maga at ı ;r ı ı-

ln ç . vardır. Her şeyden önce 
akınalı z· t · .. , ·· rraa a genış o.çu-

- Sonu 2 ncı say/ada -
l!Sievk.e-ı .EU.1gi.n. 

,.TZ?ZJPRENS POL LONDRADA KARŞILANDI(///~ 

Yugoslav hükümet naibi, Sekizinci 
Edvardla uzun bir mülakat yaptı 

Akdeniz meselesi görüşüldü 

-~ ....... IO'h'<'t'>l'>,i ., tın 
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lstanbul, 12 (Yeni Asır) - Londradan bildirifiyor: 
Yugoslavya hükümeti naibi Prens Pol ve Prenses 

Olga, Viktorya garında dük ve düşes dü Kent 
tarafından hararetle istikbal edilmişlerdir. Gazete!er 
bu :dyaretin tamamen siyasi bir mahiyet taşıdığını, 
Prenes Polun bu ani zi,Yaretinin Akdeniz meseleleri, . 
muahedelerin tadili işi ve Habsburglarm iadei 

.: Brl{!rnrl ı•e Y111?os/av ana krn/lresi Maıv -- So11u 3 üncü sav/ada -
gzz,.zzzu..z7..zr.7.YJ.Z7..ZZO.ZZ/.7.7~ZZ7J.ZZX7.7.7.I.Z.tzZJ~/.7..L7h~.7..z'Y...o"~7..xY~Z~ 

lznıir ordumuza 8 tayyaı·e hediye etti 

Bu çelik kanadlı filonun adKonma 
töreni pazar günü yapılacaktır ... 
ızmlr ordumuza yalnız l i yyareler almakla kalmamış, evlftdlarından bir 
çok uçucular yetişmesini de temin etmiştir. lzmlrll planörler ve paraşUt
cUler çok beğenildiler. Hedefimiz bir pilot aristokrasisi değll " Uçan bir 
millet ,, yetiştlrmehtir. lzmlrde Akrobasi plAnörler ve remork uçuşları 
kursları açıhyor. Bir Tilrk ltuşu klUbU de açılacafdır. 

Geçen sene altıncı hava ku
rultayını açan başbakanımız 

ismet lnönü millete bitab eden 
nutkunda havalarımızın tehlü
kede bulunduğunu söylemiş

lerdi. 
Türk milleti; ismet lnönünün 

sözünü çelikleşen orduya der
hal otuz dört tayyare hediye 
etmekle karşıladı. Ve bu kar
şılayışı ile havalarımızda tehlü
kenin değil, Türkün hamiyeti
nin, benliğinin bakim bulundu
ğunu bir defa daha gösterdi. 

34 TAYYAREYE AD 
KONUYOR 

Bu 34 tayyare muhtelif şe
hirlerin, teşekküllerin yardımile 
ahndıgından ayın onbeşinci 
pazar günü aid oldukları yer
lerde törenle adları takılacaktır. 

-- Sonu 2 nci say/ada -- Çelik kanadlı tayJ•aıe/erimiz 

,r:J!l.Z;QZ7:ZZZJ!Y.J~ 

Viyana 
WWZZZD?ff~.AaZZZT..7.zzzz:a' 

toplantısında 

Avusturya ve Macar 
icali ltalyanın Ha beş 
imparatorluğunu tanıdı 

Macar baş ve dış baka11/all 

Paris 12 (Ö.R) - Bugün den çok daha az iddialı ola-
, Viyanada ltalya - Avusturya- cağı anlaşılmaktadır. Şimdi-

Macaristan hariciye na2'lrları Jik kaydedilen biricik netice 
arasında yapılan müzakere- ltalyan Habeş imparatorluğu-
Jerin ikinci günü idi. Bunlar- nun Avusturya ile Macaris-
dan çıkacak neticelerin ltal- tan tarafından tasdikidir. Fa-
yan gazeteleri tarafından ev- kat bundan ltalyan - Habeş 
vef ce ihbar edilen neticeler- - Sonu 3 üneii sahi!ede-

r.7JZZZT.7-7..ZY.7ı9A•fıD~ ....... mc:2iill .. illiıiıillm.llr",Zm.ıılııiıılıi:ıiıiııiııııiılll .... 

Karabük Çelik Fabrikası 

Dünyanın en modern bir 
kombinası olacaktır 

Umum Müdürü projeleri Şirketin 
Ankara'ya getirmiştir 

Karabük fabrikası mukavelesi imzala11dığ1 gün 

Ankara 12 (Yeni Asır) -
Karabükte kurulacak demir ve 
çelik fabrikalarının inşasını 

taahhüd eden Brass'!rt şirketi 
delegeleri Ankaraya gelmiş
lerdir. Şirket umum müdürü 
Mr. Mackenzie ve şirketin gön
derdiği on mühendis Ankarada 
teknik tedkiklere başlamış 

bulunuyorlar. 

Umum müdür Mr. Mackenıie 
lktısad vekili Celal Bayarı 

ziyaretle fabrikalar hakkın
da izahat vermiş, projelerin 
esaslarını anlatmıştır. lngiliz lı 
adamı lkhsad Vekilimizin ya
nından çıkarken kendisini ziya
ret eden gazetecilere şunları 
söylemiştir: 

- Sollu 3 ııcü Sairi/ede -
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• Tayy~re piya~gosu Küçük san'atlar kongresi 
lzmırde ıkramıye kaza- Ikt d k ·r C 1A 1 8 .. 1 b. 

lar ek oktur ısa ve ı ı e a ayarın guze ır 
nan P ç nutkuyle dün Ankarada açıldı. 

Eşrefpaşada bakkal Abdüsselam 
30.000 lira kazanmıştır buhran1na iplik 

hususta 
karşı 
kanun 

tedbirler 
layihası 

alınıyor. 
hazırlandı. 

Bu 
lstanbul 12 (Hususi)- Tay

yare piyangosunun keşidesioe 
bugün de devam edildi. Kaza
nan numaralar şunlardır: 

30000 Lira 

24082 No. 

Bu numaraom son iki rak
kamı ile nihayet bulan bütün 
biletl~r yirmi yani 10-1 bilet· 
ler iki lira amorti kazanmış
lardır. 

500 lira kazananlar 
9335 16007 31945 20893 37473 

- Sonu 4 ıi11cü sav/ada -

bir 
Ankara, 12 (Yeni Asır) -

Küçük san'atlar kongresi bu
gün lkbsad Vekili Celal Ba

yarın kıymetli bir nutku ile 
açıldr .. (Nutuk Ajans tarafından 
verilecektir). 

Kongrede Türkiye ticaret ve 
sanayi odalarının gönderdik
leri yüzelliye yakın murahhas 

vardır. lktııad Vekaletince ha
zırlanan kllçük ıan'atlar kanun 
liyihaıı kongrede okunacak, • 

murahhasların fikirleri alına· 

caktır. 
Buradaki müzakerelerde ileri 

sürülecek fikirler ve dileklere 
göre layihada münasib tadilit 

-Sonu 3 üncü salıi!~de-
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Toprak ~ Zabıta haher]t;rİ: 

.. -. 
Reform ası 
düşünülürken 

-:·ŞEHİR·.· HA.BERLER-
'--..-..................... Iİlllti ........ ~-~-----....... ~·.-_. 

- Başta1a/1 ı ind sayJada -

de yer vermeğe mecburuı. 
Bu ihtiyaç kooperatiflerin de 
ehemmiyetini arttıracaktır. Her 
istihsal kooperatifi, ortaklannın 
ihtiyacını karşılayacak nisbette 
traktörler tedarikini düşüne· 
cektir. Hadiselerden aldığımız 
tecrübeler kooperatiflerimizin 
ancak devletin kontrol ve hi
mayesi altında inkişaf edebile
ceğini göstermiştir. Devlet bu 
muazzam işde müstahsile reh
ber olmak mevkiindedir. Asır· 
farın yarattığı itiyadlar yüzün
den haddinden fazla ferdiyetçi 
oJan çiftçilerimizin kooperatif 
terbiyesini hazırlamak, birliklere 

giren yurddaşlarm tthlak ülkü
leri ve şuurlu bilgileri itibariyle 
birliğin kıymetini anlıyacak ve 
onu ileri götürecek bir seviyeye 
gelmelerini temin etmek liıım
dır. Buişi yalnız devletin reh
berliği başarabilir. Toprak re· 
forması düşünülürken zirai bir
liklerinin kudret kazanmalanna 
çalışmaktan daha ümid verici 
birşey tasavvur olunamaz. 

Şe-vk.e1. EU.ıgtı:ı 
•••••••••••••••••••••••• 

Bir cinayet davası 
Tepecikte karısı Hamideyi 

bıçakla yarahyarak öldüren 
Marangoz Mehmedin muhake
mesine dün ağırcezada devam 
edilmiştir. Dünkü celsede müd
deiumumi tarafından iddia ser
dedilecekti. Fakat müddeiu
mumi muavini Şevki suçun ta
ammüden işlenib işlenmediği 

noktasından tahkikatın geniş· 
letilmesini istemiş ve adi~ kısım 
reis vekili Salim ile komiser 
Fikrinin şahid sıfatile dinlen· 
melerinde ısrar etmiştir. 

Mahkemece bu §abidlerin 
celbJerine karar verilerek mu
h~kemenin devamı talik olun
muştur. 

Kurs binası 
Açım töreni haftaya kaldı 

Ankarada yapılan enstitüler 
müsabaka imtihanlarında lzmir 
kız enstitüsünün en iyi dere
ceyi kazanarak birinci old~ğunu 
memnuniyetle öğrendik. lzmir
deo, imtihanlara giren talebe
nin hepsi de muvaffak olmuş· 
tardır. 

lzmir enstitüsü birinciliği, 
An~'ara lsmetpaşa enstitüsü 
ikinciliği, lstanbul Selçuk kız 
san'at enstitüsü üçüncülüğü, 
Bursa enstitüsü de dördüncü· 
lüğü kazanmıştır. 

Cumhuriyet enstitüsü akşam 
lrnrslannın yeni binasında bu
gün yapılacağı bildirilen açım 
töreni de bir hafta sonraya 
bırakılmıştır. 

Asım Tunçay 
Ankarada bulunan ve Adliye 

vekiletile iz.mirin muhtelif ad-
liye işleri ve yeni hapishane 
inşası meseJe!eri hakkında gö· 
rüşen şehrimiz Cumhuriyet 
müddeiumumisi Asım Tunçay 
ayın yirmi üçünde şehrimize 
dönecektir. 

T orbahda bir modern mm
taka hapishane binası inşasının 
Adliye vekaletince muvafık 
görüldüğü söylenmektedir. 

Şehir meclisi 
Şenir meclisi dün saat 17 de 

son içtimaını da yapmış; bele
diye davaları, fuar işleri, sey
yar satıcıların reklam işleri 
hakkında kararlar aldıktan 
sonra Şubatta toplanılmak 
üzere celselerine son vermiştir. 

Sahne tekniği dersleri 
lzmit Halkevi temsil ko!u 

tarafından her hafta cumartesi 
günleri öğleden sonra Halke
vinde dans ve sahne tekniği 

dersleri verileceği haber alın
mıştır. 

Emniyet Müdürünün bir teşebbüsü 

lzmir'de bir Polis müzesi 
nıeydana getirilecektir 
Şehrimiz Emniyet Müdürü 

Saliheddin Arslan Korkud iz· 
mirde bir Polis Müzesi vücuda 
getirtmek üzeredir. Polis Mü
zesi için şimdiden çok kıymetli 
eserler toplanmıştır. Müze ta· 
harri komiserliğinde olacaktır. 

Müzenin tanzimi işile taharri 
komiseri Hidayet meşgul ol
maktadır. 

Bu Müzede sahtekarlaran, 
kaçakcıların, mantarcıların, yan
kesicilerin kullandıkları birçok 
vasıtalar, hırsızlarm kullandık
ları kasa, sandık ve kapı 
kilitlerini açmağa mahsus her 
türlü aletler ve anahtarlar, 
sahte elmaslar, esrar ve mü-

Elhamra 
Sinemasında 

BUGUN 
Bitnıenıiş Senfoni 
Maskeli Kadın 

FiJimlcrini yaratan 

W 1 L I"' Y 
}., C) R S T'un 
En muazzam filmi 

Seanslara dikkat 3 - 5 - 7 
akşamları tam saat 9 da 

başlar. ,. . . 

rekkebatı, morfin, eroin, ko
kain ve sair uyuşturucu mad
delerle ve saire müzede her
kesin alakasını celbeden birer 
köıe halinde tanzim edilmiştir. 
Ayyaşlığa, kumarbazlığa aid bir 
çok yağlı ve sulu boya levha
lar sipariş edilmişdir. Avrupa· 
mn mühim bazı merkezlerinde 
detektif müzeleri vardır. lzmir 
polisinin böyle bir müzeye 
ehemmiyetle ihtiyacı vardı. 
Müze zamanla çok zengin bir 
hala lacakbr. 

Müzede eski polis ile Cum
huriyet polisinin kıyafetlerini 

gösteren elbiseler ve silahlar da 
bulun.ıcaktır. 

. ' . .. 

Bu kadın katil mi, masum mu? 

Doğum esnasında ıstırabtan kurtul
mak için çocuğunu öldüren bir ana .. __ ..;;. ________ ;;;;;, ______________________ ____ 

Torbalı hükümet doktorunun ağırcezada şahid 
sıfatile alınan ifadesi çok mühimdir 

Torbalıda doğurduğu çocuğu 
öldürmekle maznun Sabirenin 
muhakemesine dün şehrimiz 

ağırceza mahkemesinde devam 
edilmiştir. Bu celsede Torbalı 

hükümet doktoru Ali Nusret 
şahid sıfatile dinlenerek de
miştir ki: 

- Doğumdan sonra çocu
ğun ölümünü bize haber ver

diler. Gidip cesedini muayene 
ettim ve çocuğun doğumdan 
sonra ölmüş veya öldü
rülmüş olduğu kanaatini edi
nemedim. Çünkü çocuj?'un 

ciğerleri hava almamış va
ziyette idi. Sonra tahkikat 
yapıldı. Bu tahkikat safhasını 
iyice öğrendim : 

Sabire evde yalnız bulunu~ 

yormuş, doğum yaklaşınca is
timdad etmiş, fakat komşusu 
bekar bir şahıs olduğundan 

cesaret edip Sabirenin evine 
gidememiş. Sabire yakınında 
bulunan bir komşusunun evine 
kadar giderek su istemiş. Bunu 
komşusu r.un kapısındaki kan 
lekelerinc!en tesbit ettiler. 

Bu vaziyet gösteriyor ki ka
dın evde yalmzdı. V azıhaml 

esnasında çocuğun başını iki 
tarafa kıvırmış ve çocuk doğ
muş ise de bu yüzden ölmüş-

tür. Kadının bu hareketi ço· 
cuğu çabuk doğurmak ve ıstı
raptan kurtu'mak maksadiyle 

yaptığı kanaatindeyim. Bence 
kasd yoktur. 

Maznun Sabirenin akli va2İ· 
yetinin tesbiti için müşahede 

raporu henüz mahkemeye gel
memiş oldu·ğundan bu raporun 

istenmesine karar verilmiş ve 
muhakemenin devamı başka 
bir güne bırakılmıştır. 

--~~~---------~~ ... ----~~~~-
lzmir ordumuza 8 tayyare hediye etti 

Bu çelik kanadlı filonun adKonma 
töreni pazar günü yapılacaktır ... 
- Başfara/ı 1 inci sa!tiJede -

IZMIR 8 TAYYARE ALDI 
Bunlardan sekiz tanesi iz

mire aiddir ve ayın onbeşinci 

pazar günü saat 10 da Gazi
emir tayyare meydanında adları 
takılacaktır. 
Adı takılacak bu tay

yareler lzmirin cömert 
kaduılarının, !şçllerinln, 

bahhçdarının, memurla
ru11n , bahçıvanlarının , 
manciaturacılarının va 
Buca nahiyesiyl_ Balçu
v a ve roıat"hdere köyleri 
halkının ahn teriyle alln
mışllr ve bunların ad
larını taşıyacaklardır. 

TÖREN HAZlRLIGl 
Tören için hava kurumu iz. 

mir şubesi her tür.Ü baıırhğı 
yapmış, pazar günü saat dokuz· 
da Alsancak istasyonundan 
hareket ve 12 de de avdet etmek 
üzere bir tren temin etmiş ve 
bütün devairi, müessesah, te
şekkülleri, halkı törene davet 
etmiştir. 

IZMIRLILER FiLOSU 
lzmir, Değerli ordumuza bun

dan evvel daha dokuz tayyare 
hediye etmiş olduğundan bu 
defa adlan takılacak bu sekiz 
tayyare ile lzmir filosu on yedi 
tayyareye baliğ olmuştur. 

IZMIRLI UÇUCULAR 
lzmir, ordusuna yalmz tay· 

yare almakla değil, bu tayya
relere lizım olan uçucuları ye· 
tiıtirmek için evlidJarını hava 
kur:ımuna vermek suretile dabi 
vazifesini yaptığından ve hava 
kurumu da canla başla çalışa
rak her fedakarlığa katlanarak 
lımirin kendisine emanet e ti· 
ği bu yavruları göğsümüzü ka
bartacak şekilde yetiştird1ğin
den hamiyetli lzmirlileri ve 
lımirlilerden aldığı kuvvet ve 
kudretle mukaddes yolu üze
rinde yürüyen hava kurumu 
lzmir ıubemizi ne kadar tak
dir etsek azdır. 

IZMIRLI P ARAŞÜTÇO 
Dün Ankarada Cumhuriyet 

bayramında paraşütlerle atlıya
rak ve planörlerle uçarak Türk 
gençliğinin kudret ve kabilive· 
tini gösteren gençlerin yirmi 
beşinin lzmirli olduğunu gör· 
mekle büyük bir gurur duy
duk. Ve bunların az bir zaman 
içif!de vetistirilmelerini bavraw . 

Oa1b 111emlek.ell~i11de pa10ş:it kııltleıi 

ma iştirak etmiş olan yabancı- lan Türkkuşunun (A) şubesine 
lar gibi biz de hakikaten hay- ilaveten buseoe (B) şubesi ve 
retle karşıladık. paraşütçülük şubesi de açıla-

UÇAN BiR MiLLET caktır. Bundan başka geçen sene 
Fakat hava kurumu ile te- İnönü kampına giderek (C) brö-

mas ederek gayenia memleket vesini almış olan gençlerin mu-
müdafaası için bir pilot aristok· ayyen günlerde antremanlarım 
rasisi yetiştirmek değil "uçan bir yapmak için ayrıca akrobasi 
millet,, hazırlamak olduğunu gö- planörleri bulunacak ve remork 
rünce, kurumun kendisine pren- U\:uşları yapılacaklar. 
sib o~arak kabul ettiği (Hava- TÜRKKUŞU KLÜBÜ 
Jara hakimiyet) düsturunun Bunun için lzmir şubemizde 
Türk geçnliğine maledilerek şimdiden büyük bir faaliyet 
bu uğurda yılmaz bir azimle başlamıştır. Ayrıca Kültürpark· 
çalışıldığına şahit olunca o k l 
derin hayret yerine kalbimizin ta yapılma ta o an paraşüt 

kulesinin y;tnmda bir Türkkuşu sevinç?e geniş!edi~ini hissettik 
ve artık bu memleket için klübü de açılacaktır. 
hava tehlükesinin bir mfinast H.AMI, YARDIMCI 
kalmıyacağma ve kalmadığına UÇUCU AZA 
kani olduk. Bu kJübe hami, yardımcı, 

Yine kurumdan aldığımız uçucu aza kaydedilecek ve 
malumata göre: ihtiyar, geoç erkek, kadın bü· 

AKROBASi PLANÖRLERİ tün hevesqrlara açık bu~un· 
VE REMORK UÇUŞLAR durulacak olan bu klübte mem· 
Gecen sene Izmirimizde açı· Jeket havacılığının inkişafına 

OtobU& kazası 
Alsancakta izzet oğlu Şükrü

nün yük arabası ile şoför lh
sanm idaresindeki otobüs bir
birine çarpmış lardır. 

Kazama dikkatsizlik yüziln· 
den olduğu anlaşıldığından 

arabacı ve şoför tutu!muşlardır. 

Kumar 
Karştyakada vapur iskelesi 

yanında Zekinin kahvesinde 
Ali oillu Murtaza, Abdi oğlu 
lbrabim, Cafer oğlu Niyazi ve 
Mustafa oğlu Cevad kumar oy
narlarken tutulmuşlardır. 

Dlşlerlnl dökmU' 
Yeni müzayed~ bedestanmda 

Avram oğlu Yusef, bir iş me· 
selesinden Ahmed oğlu 14 yaş· 
larında Hilmiyi dövm~k sure· 
tiyle dişlerinin dökülmesine se
bebiyet verdiğinden zabıtaca 
tutulmuştur. 

Göçmenler Manisaya 
gönderildi 

Bulgaristandan gelmiş olan 
1645 mubncirden 250 aile bu· 
gün Manisa'ya sevkedilerek 
orad:ı iskan olunacaklardır. 
Diğer aileler de muhtelif 

kazalara sevk ve iskan edile4 

ceklerdir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ry,;o.EGEPALAS 
~ Kıshk salonu açıldı 

.~ 

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

mek ve içki servisleri ve 
N tabldot bulunmaktadır. 
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1 - lzmirin yurdsevcr [ka-
dınlan, işçileri, balıkçıları, me· 
murları, bahçıvanları, manifatu
racıları, Buca, Balçuva ve Nar· 
lıdere halkı] tarafından ordu· 
muza hediye edilen tayyarele
rin adkonma töreni ayan 15inci 
Pazar günü saat (lO)da Gaziemiı 
Tayyare meydanında Hava im· 
rumu lzmir şubesi onursal baş· 
kanı ilbay Fazlı Güleç'in baş· 
kanlığı altında yapılacaktır. 

2 - Törene iştirak edecek 
mülki ve askeri amirler, sü· 
baylar, memurlar ile parti. 
uray, kurumlar ve diğer 

resmi teşekküller heyetleri, 
halk saat (9) da Alsancak'tan 

·kalkacak trenle Gaziemire gi· 
derek teşrifat sübayları tara· 
fmdan gösterilecek yerlerde 
toplanmış bulunacaklardır. 

3 - Tören tam saat (10) da 
istiklal marşile başhyacak ve 
marş bittikten sonra İ lbay 
Fazlı Güleç tarafından meaı· 
leket havacılığı ve bava kuru
muııun halktan aldığı kuvvetle 
havacılığa yaptığı hizmt"tler 
hakkında bir söylev söylenerek 

·adlarını semalara yükseltmek 
şerefini kazanmış olan teşek· 
külleri, tayyarelerine yazılı isilll 
örtülerini açmağa davet ede· 
cel<tir. 

4 - llbayın daveti üzerine 
kadınlar, işçiler, balıkçılar, me· 

murlar, bahçıvanlar, manifatu· 
racılar namına mümessilleri 
tarafından; 

Buca kamunu namına Buca 
belediye başkanı tarafından 

Ba!çuva ve Narlıdere köy
leri namına da o köylerin seçi• 
cekleri bir mümessil tarafınd•11 

birer söylev söylenerek sara'" 
siyle tayyarelerinin isim örtif· 
leri açılacak ve açılma ınera· 

simi biter bitmeı Cumhuriyet 
marşı çalınacaktır. 

5 - Marşı müteakib adı t•· 
k\lan tayyareler uçuş yaparak 
halkı selamlıyacak ve atacak .. 
lan beyannamelerJe hava k~ .. 
rumunun şiikranmı halka bıi .. 
dirt>ceklerdir. 

6 - Tayyarelerin uçuşuıı.11 

müteakib törene nihayet ver~ 
lecek saat (12) de kalkac~ 
trenle lzmire avdet edilecektir· 



....!,& Te,rlnleanı ıeae 

Karabük 
Çelik fabrikası 
-B~taraJı birinci sahi/ede-

- " Türkiye endüstrileşme 
Plinında ve Türkiye politikası 
esasları dahilinde ilk lngiliz iş 
birliğini tahakkuk ettireceğim 
İçin husuıi bir bahtiyarlık du· 
Yuyorum. lngiltere cebhesinde 
herşey tamamdır. işin Anka
raya taalluk eden kısmı kal
ınıştır. Bu bapta tafsilat ver
ınekte mazurum." 

"Yalnız diyebilirim ki Kara
bük Corby şeklinde bir şeydir. 
Corby'nin fotoğrafını tedkik 
ederseniz, yapmak istediğimiz 
ıey hakkında bir fikir edinmiş 
olursunuz. Şunu ilave edebiJi
tiın ki teknik itibariyle, dünya
nın en mükemmel modelidir. 

Prens Pol 
Londrada karşılandı 

- BaştaraJı 1 ind sahifede -
Baltanatile alakalı olduğunu 
tebarüz ettiriyorlar. 

Londra, 12 (Ö.R)- lngiltere 
kralı S. M. Sekizinci Edvard, 
Yugoslavya hükümet naibinin 
ziyaretini kabul ederek ken• 
disile iki saat kadar görüş
müştür. 

Londra, 12 (Ö.R) - Yugos
lavya kral naibi Prens Pol 
Oslo üniversitesinden mezun
dur ve Dük Of Kentin baca
nağıdır. Kendisi Londrada bu
lunduğu müddetçe lngiliz kral 
ail~sinin misafiri bulunacaktır. 

Londra, 12 (Ô.R) - Akde
llİz: meselesinde Italyan başve
kilinin ileri sürdüğü sebebler 
Frayn Ofis mehafilinde şayanı 
kabul görülmemekte ve Ak
denizin lngiltere için yalnız bir 
&eçid ehemmiyetini haiz olma• 
Yıp, hayati bir mesele olduğu 
beyan ediliyor. 

Viyana 
Toplantısında 

• - Baştaıa/t J i11d say/ada -
1htilaf1 esnasında bu iki hükü
lbetin ltalya lehine takındıkları 
'1aziyet hatırlanırsa tasdik işi
nin onlara pek ağır gelmediği 
takdir edilir. 

Bugünkü görüşmelerin şim· 
dilik pek mütevazi olan bu 
blançoya yeniden ne ilave ede
ceği belli değildi r. Tahmin edil
diğine göre konferansın son 
~ebliğinde Mt1caristanın tesli-
atı lehinde bir kayıd olması 

lllubtemeldir. Belki Avusturya 
"e Macaristamn ltalya ve Al
manya tarafından açılan Sov-
ret nlehdarı haçlı mücadelesine 
~tirak kararı da alınacaktır. 
c ll~at şimdiden bellidir ki Ma
h~tıstanın arazi müddeiyatına 
alç temas bile edilmiyecektir. 

u netice Mussolininin Milano 
:~tkuyle Mncaristanda hasıl 
1i an derin şevki soğutacaktır. 
ıe~tta bu sabahki Macar ga-
. elerinde bu hayal sukutunn 

fllbdiden okumak mümkündür. 

Nankin 
\' abaııcıların mem· 
1(.\keti terkt·tmesini 

istiyor 
Nankin 12 (A. A) H""k" illet ' . - u u-

lo Yabancı memleketler dip-
td~:t~ heyetlerine müracaat 
hai e_ ~ Halen Sujuan ve Nin
list \1ılnyetleri ile dahil Mogo-
ltl~l~ tarafından idare edil
baı:ı~ ~ olan mınt aka'ardaki ya
Çıkrn1 arın derh al oralardan 

Lı •• aksını istemiştir. •'lu .. 
oralaıdurnet haydutluğa karşı 
teketıe 8. yap lacak askeri ba
tak ~ rı bu tedbire sebeb ola
bct Rosternıiş ve davete ica-

etrn· 
}'eti h •Yen yabancıların emni-
lllanı akkında hiçbir mes'uliyet 

'Yacnğını bildirmişt:r. 

VENi ASIR 
• •t , a, t '• , , t 5 JZ 

&ahtrea 
- ._ - .· ... , 

n Telgraf aberleri 
1..a~--~~~~~~~llliii• 

K··çü 9 1 kongre • 
-Ahşap evler 

yıkılacak 
Bir kanun layihası 

hazırlandı 

Iktısad vekili Ce al Bayarın güzel bir 
u yle ün a a aç d • 

8aşt01a/1 ı ıncı saı•/ada - kongresini açan iktısad vekili Jek aşkiJe ça lışmaktadırlar. Ankara, 12 (Yeni Asır) -
yapılacaktır. Layiha son şek- Celal Bayar, nutkunda şunları Fakat masraflarının mükafa- Bugün öğleden sonra Dahiliye 
liyle Kamutayın tasvibine ar- söylemiştir: tını arzu ettiğimiz şekilde miisteşarının riyaseti altında 
zolunacaktır. - Küçük san'atlar sergisi, veremiyorlar. Emelimiz, emek- toplanan bava tehlikesine karşı 

Ankara 12 (Yeni Asır) - Türkün ince zevkini, lrnbiliyetini l~rini iç piyasada ve mümkün 
b k ı korunma encümeni, bu hususta lktısad vekaleti, iplik buhranı ve milli ekonomi a ımınoan olduklarını da dış piyasada 

üzerine yeni bir kanun layihası mevz•ıun ehemmiyetini bir kerre kıymetlendirmektir. hazırlanan kanun layihası üze-
hazırlıyarak başvekalete takdim daha teyid etmiştir. Bu müşa- El işlerini ve küçük san'at- rinde görüşmeler yapmıştır. 
etmiştir hedeyi size buradaki doğru !arımızı, h"maye için ele almak Bu görüşmelere nazaran Is-

Memleketimizde senede do- ve mütekamil mütalaalarınız 'a istiyoruz. Bu sanayiin bugünkü 
kuvvetlendirmek ve yapılması tanbulda ahşap evlerin bir 

kuz buçuk milyon kilo iplik Ja-zım şeylerı· pla"nlaştırmak için vaziyeti l{arşısında mazinin ve kısmı yıkılarak meydanlara 
sarfedilmektedir. Bunun iki bu- t ·h· b'" .. k ' r tl · 

veriyorum. Bu maksadla küçük arı ın uyu mes u ıye erı kalbedilecektir. Pek yakın bir 
çuk milyon kilosu hariçten gel- , ti k . . . t• vardır. 

san a ar ongresını ıç ımaa d I t b ld b 
mekte, yedi milyonu dahilde davet ettik. Kapitülasyonlardan ve eski zaman a s an u a a şap ev-
yapılmaktadır. devrin ihmal ve şuursuluğun· ler tamamen kalkmış buluna-

• Küçük san'atların memleke- k 
Dışardan gchrilen ipliklerle timizde muntazam bir istatistig· i dan doğan mesuliyeti azzaman- ca tır. 

yerli iplikler arasındaki fiat yapılmamıştır. Memlekette ne da tamir etmek ve küçük san- Vekiller heyeti 
farkı çoktur. Hariçten gelen kadar küçük san'at erbabı ol- atların haklarını vermek cum- Ankara, 12 (Yeni Asır) _ 
iplik gümrük resminin tenzilini duaunu bilmiyoruz.Bilnen birşey huriyet nesline düşüyor. 
· t'hd f d k b .. 0 Vekiller heyeti dün başbakan ıs ı a e en ararname ugun- kemiyet itibarile elişleri ve küçük San'atkirlarımıza muhtaç ol· 
lerde çıkacaktır. . san'atJarla iştigal eden vatan· dukları yardımı yapmak için ismet lnönüoün riyasetinde top-

Ankara, 12 (Yenı Asır mu- daşlarımızın çok:uğudur.Bunlar vekalette bir teşkilat ta vücu- lanmış, geç vakte kadar müza-
bal.irinden) - Küçük san'atlar da yüksek bir zevkle ve mes- da j?etireceğiz. kerelerde bulunmuştur. ......... o~;t" ...... f ;~~~;; ...... h.ü'kü·~~tii~ ......................... M~·;~·ş~f ... F~~;f .. ··ç;k~·~k ............ .. 

Sancak konuşmalarında Roma ya Türk şehidli
hava hikin dir ğjne bir çelenk koydu 

A 

samımı 
• 

Fransız matbuatı, bu konuşmaların 
dostluğu artıracağına kanidirler 

Dr. Atas ve Mencme11cioğ/11 

lstanbul, 12 (Yeni Asır) - ve lskenderun'u ana va
Sancak hakkmdaki notamıza tana ilhak ettirecek şe
Fransanın cevabı henüz Anka- kllde zafer kazanacağı 
raya gelmemiştir. Maamafih kuvvetle Umld olunuyor. 
Fransız Sefiri Ponsot ile hü- Paris, 12 ( Ô.R) - Fransız 
kümetimiz arasında, Aotakye gazeteleri Antakye ve İsken-
ve İskenderun'un mukadderatı derun'un müstakbel statüsünü 
hakkında fikir teatisine baş- tayin için Ankarada Türk-Fran-
lanmıştır. sız müzakerelerinin açıldığı ve 

Temaslar, ahenkll bir bir taraftan Fransa ve Türki
hava . içinde cereyan ye, diğer taraftan Türkiye ve 
ediyor. HUkUmetimlzln.. Suriye arasında dostluk müna
Sancak meselesl hak- sebetlerine yeni bir devir aça
kındakl noktal nazarı, cak mes'ud bir neticeye vara
AtatUrk'Un senelik nu- cağı ümidlerini uyandıran bir 
tuklarında bellğ bir ,,e- samimiyet havası içinde devam 
kilde ifade edllmlş oldu- ettiği hakkında Istanbul'dan 
ğuna göre noktal naza. gelen bir haberi Fransız me
rımızın, TUrk Antakya hafili aynen kaydediyorlar. 

Bükreş, 11 (A.A) - Ana· 
dolu A jnnsının hususi muhabiri 
bildiriyor: 

Bu sabah Mareşal Fevzi 
Çakmak yanmda refıkası, 
Türkiye elçisi, mihmandar ge
neral Mihail ve refak:::tinde 
bulunan genel kurmayımız 

erkanı, elçilik ileri gelenleri 
{füluğu halde Türk şehidliğine 
giderek mutad merasimle bir 
çelenk koymuştur. Mareşal şe
hidliğin bir kaç senedenbe>ri 
derece derece tekamülü hak-

kında kendilerine verilen iza
hatı dinlemiştir. 
Öğle üzeri hariciye nazırı 

Antonesko Mareşalımız ile Yu
nan ve Yugoslav genel kurmay 
başkanları şerefine bir ziyafet 
vermiş ve bu ziyafette milli 
müdafaa nazırı ve Romanya 
erkanıharbiye reisile Türkiye, 
Yunan ye :Yugoslav elçileri 
liariciye neuıreti erkanı ve 
Türk, Yunan, Yugoslav genel 
kurmay heyetleri azası hazır 

bulunmuştur. 

• • 
ıçın Istanbulda Terkos suyu 

yeni teşkilat yapılıyor 
lstanbul, 12 (Yeni Asır ) - Terkos su iduesi; belediyeye 

geçtiği güncienberi suyun mikdarını ve tazyikini arttırmak için 
büyük teşkilat yapmıştır.ilk merhale olarak suyun mikdarı 40,000 
metremikabını bulmuştur. Bu mikdar 55.000 metre mikabına 
çıkarı lacaktır. Yarım milyon Jiraya kadar Terkos gölünden 
Kaathaneyc kadar borular tefriş olunacaktır. Bu para senelere 
taksim suretiyle sarfolunacaktır. 

Gayrimübadil bonolarının düşmesi 
elim akisler bırakıyor 

Istanbul, 12 (Yeni Asır) - Son zamanlarda Gayrimübadil 
bonolarının kıymeti 11 kuruşa düşmüştür. Bonolar verildiği 
zaman kıymeti 23 - 24 kuruştu. Bonoların yarıdan fazla kıymetini 
kaybetmiş olması, küçük istihkak sahiplerini müşkül vaziyete 
düşürmüştür. iki, üç bin liralık bonosu olan bu para ile hiçbir 
iş yapamıyorlar. 

Salahiyetli makamlar nezdinde yeniden teşebbüsler yapılmıştır. 

Kömür hattı ayın 
de işlemeğe 

onsekizin
açılıyor 

Ankara 12 (Yeni Asır muhabirinden)- Filyos·Zonguldak kö
mür hattının ÇataJağzına kadar uzanan 25 kilometrelik kısmı 
ikmal edildiğinden bat bugünlerde işlemeğe açılacaktır. ilk kö
mür treni ayın onsekizinci günü Ankaraya hareket edecektir. 
Tren Ankarada büyük merasimle karşılanacaktır. 
Ayın onsekizinden itibaren iç Anadolunun kömür ihtiyacı, 

demiryolu üzerinden temine başlanacaktır. 
•". , . . ,.. ..._ .. .(. ~ ... . . . . /, . -: . ~· .. " , . 
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Biitün bir tarihi, bütün bir alemi ihtiva eden şaheserler şaheseri 

• • •• • o pey n o u erı 
Senenin en muhteşem, en güzel, en heyecanlı ve en yül{sek filmi. 1,800,000 lira saı fı ile 

vücuda getirilen bu filimde 5,000 fi kür an rol almıştır. 

Lı\ yrıca: Paraınund ( ünya havadisleri)· Miki Ma z Bahar havası) tamarneıı renkli 
SEANS SAATLER5 : Hergün 3,15 - 5,15 - 7,15 - 9,15 Cumartesi ve Pazar günleri 1,15 de başlar. 

Bu filim için mekteblilere yapılacak hususi seansların saatleri dire törlükle temas edilerek tesbit olunur. 
liim'.:~i18iiili 

Istanbulda 
· ~ 

Tayyare merasimi 
var 

lstanbul, 12 (Yeni Asır) -
Önümüzdeki Pazar günü ls-

tanbul esnafı, balıkçıları namı
na sabn alınan üç tayyarenin 

adkonma merasimi Türk hava 
kurumunun tanzim ettiği prog-

ram dahilinde Yeşil köyde ya· 
pıfacaktır. Y eşiJköye hususi 

katarlar, tenzilatlı tarife ile 
gideceklerdir. Burada istiklal 

marşı çalındıktan sonra adkon· 

ma merasimi yapılacak, nutuk· 

lar söylenecektir. 

Kamutayda 
Ceza kanunu 

Ankara 12 ( Yeni Asır ) -
Büyük Millet Meclisinin yarınki 
toplantısında ceza kanununda 

ağır hapis cezasının asgari bir, 

azami otuz sene olmasına dair 

layiha ile berberlerin Pazar ta· 
tiJi meselesi görüşülecektir. 

Mısır 
Askerleri Sudana 
ne zaman dönecek 

Londra 12 (A.A)- Sudanda 
bulunan Ingiliz kuvvetleri ku

mandanı general Franlin ile 
Mısır harbiye bakanı arasında 

Mısır askerlerinin Sudana av· 
detleri hakkında dün müzake· 

relere başlanmıştır. 

lngiliz - Mısır muahedesinin 
tasdikini müteakip derhaJ ilk 

Mısır taburu Hartumda bulun· 
mak üzere hareket edecekler· 

dir. 

1.,ana gö ii v~ ltalya 
Londra, 12 ( A.A ) - Dün 

Eden Avam kamarasında bir 

suale ce~ab vererek demiştir ki: 

ltalyanın Tana gölü havza
.smdaki lngil z ve Mısır huku· 
kunu tanımamayı düşüneceğini 
tahmin için hiçbir sebeb yok· 
tur. 

Yunan veliahdı 
Ave rof hruv<tzüriyle Bren 

diziye hareket etti 
Atina, 11 (A.A) - Vetiahd 

prens Paul, prenses lren, iç ba· 
kanı Skilakakis.Atina valisi Kot 
zias, Hava ve deniz müsteşar'arı 
Averof kruvazörü ile bu sabah 
Brendiziye hareket etmişlerdir. 

Yugoslav ölüleri mezarlığının 
açılma meraşiminde bulunmak 
üzere elycvm Selanikte bulunan 
Milli müdafaA bakanlığı müs· 
teşarı Paramıdas da tayyare ile 
Floransaya hareket edecektir. 

Gazetelerin haber verdiğine 
göre Yunan bakanları ölü Yu
nan kralları naaşlarına yaptığı 

ihtiramdan do!ayı ltalyan hükü
metine teşekkür edeceklerdir. 

lki Yunan torpitosunun re
fakat ettiği Averof zırhlısı kral 
Kostantin ve kraliçe Olga ve 
Soinin naaşlarını hamilen bu 
ayın 15 inde Brendiziden ha
reket edecektir . 

l\lançuri kıtaatı 
Rfc'ate mı mecbur 

edllmi ? 
Pekin 11 (AA) - Royteı 

ajansından : 
Mongolistan ·ve Mançurinin 

30,000 kişiye baliğ olan ve 
tayyare ve t anklarla takv;ye 
edilmiş bulunan kıtaatının Su 
Suiyuan eyaletini zahtetmiş \1e 
cebhe ordusuna taarruz etmiş 
oldukları bildirilmektedir. Şid
detli muharebeler olmuş ve 
rivay le göre Mongollarla Man
çurililer ağır zayiata uğradıktan 
sonra ricate mecbur olmuşlardır. 
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Cumhuriyetçiler muvaffa olac tır 
Ankara, 12 (A.A) - Futbol müsabakalon için bir milli küme 

teşkili ve buna lstanbuldan 4, Ankara ve lzmirden ikişer takım 
kabulü hakkında futbol federasyonunca ittihaz edilmiş olan ka
rarın merkezi umumide görüşüldüğü vakit fena bir tesir bırak
tığına dair bazı neşriyata tesadüf edilmektedir. 

Madridi muhasara eden isi kuvvetler, Cumhu
riyetçilerin demir çemberi içinde sıkıştılar .•• 

Anadolu Ajansı federasyonca halledilmiş olan bu meselenin 
merkeziumumide mevzuubahis bile o!madığmı beyana salahi
yettardır. 

Kongrelerde saylavlar 
lzmir parti vilayet kongrt:sinde Hay
dar (Afyon) müşahid bulunacak .. 

~-----------~------------~liGCJ--------------------------------~ 

Kaza Del Kampoya hakim bulunan Cumhuriyet kuvvetleri, asilerin 
üzerine mitralyöz ateşi açarak hırpalıyorlar 

lstanbul, 12 (Yeni Asır muhabirinden) - C. H. Parti vilayet 
Paris, 12 (Ö.R.) - Bu ak

şam ispanyadan gelen haberler 
dünkülerin ayni gibidir. Bun~ 
lardan anlaşıldığına göre çak 
şiddetli ve :kanlı muharebeler
dt!n sonra milisler asilerin bü
tün hücumlarına mukavemet 
etmişlerdir ve bunlar Madride 
girememişlerdir. 

Sevili radyosunun neşrettiği 
asi tebliğinde hiçbir terakki 
lcaydedilmiyor. Tebliğ şudur: 

15 inci ve 10 uncu fırkalar 

cephesinde vaziyet değişme
rniştir. 16 mcı fırka cebhesinde 
topatcşi, Madridin cenubunda 
hareket eden onyedinci fırka 
cebhesinde temizleme ameJiyah 
yapılmış ve yakında yapılacak 
yeni hücum için mevziler uınu· 
nıi olarak ısfah edilmiştir. Mil
liciler Mantanares çayının sağ 
sabilini tamamen işgalleri al
tında tutuyorlar. Burada ter
kedilmiş birçok milis cesedieri 
ve silahlar bulunmuştur. Albay 
Yage kolu, muhtelif milletle
rin gönüllülerinden mürekkeb 
olan beynelmilel kolun bir hücu
rnunu püskürtmüş, hasma birçok 
zayiat verdirerek esirler almış
tır. Albay Sela kolu diğer bir 
nıukabil hücumu reddetmiş ve 
düşmana birçok ölü verdirerek 
esirler almıştır. Topçu kuvvet
leri Madridde askeri hedefleri 
bombardıman ederek yeraltı 
d\.:nıİryolu hattının bir istasyo
nunda marksist tahşidatını da
ğıtmıştır. 
Diğer taraftan Cumhuriyetçi

lerin Madrid müdafaa meclisi 
tarafından öğleyin neşredilen 
tebliğde şu malumat vardır: 

Dünkü gün sonunda asilerin 
bütün Madrid cebhelerindeki 
Uınumi hücumu tamamile akim 
kalmıştır. Asiler Manlanares 
nehrini geçmeğe muvaffak ola
nıanıışlardır. Köprü başlarını 
ele geçirmek teşebbüsleri de 
neticesiz kalmıştır. Motörlü 
kuvvetlerin himayesi altında 
Fashlar ve lejyon etranjer ta
rafından yapılan hücum bükü· 
llletçilerin sarsılmaz mukave
meti karşısında kırılmıştır. 
~nıburiyetçiler bir karış yer 

Yazan : Tok Dil 

~u bahane ediyorsunuz, bu oğ
tancık benim oğlumdur. O sal;•:ta varistir, lakin sırası, yaşı 
rtıe k eden nasıl padişah edilir, 

• 9adın1~ başkadır. 
S ~hdülaziz -Söylenib durma! 
C!Jıni k . •b• ki b es, senın gı ı a ı o· 

tuk h' k b ır adam olacağına, terbiye 
ş=..ıu~ eder bir masumun padi
k b ıgı daha hayırlıdır. O talim 
a ul d 

Y e er, ya seni Ne terbi-
en k 1 • 

liQJ k a nıış, ne iraden., Ne ta-
8r fabul edersin, ne terbiye .• 

c a1I ·· ı ~lıt a soy enme, rizaııla in 
"'dan .. 

kongrelerinde bazı saylavların müşahid sıfatile bulunmaları 
kararlaştırılmış ve bu müşabidler tesbit olunmuştur. 

Izmir vilayet parti kongresinde Afyon snylavı Haydar bulu
nacaktır. 

lzmit Kağıt fabrikasın a bir kaza 
• • • 
ı şçı 

ı 
lstanbul, 12 (Yeni Asır muhabirinden telefonla) - Izmit Kağıt 

fabrikasında çok feci bir· kaza olmuştur.işçilerden Kadir isminde 
birisi, makineler arasıoda temizlik yapmakta iken makine dişlileri 
arasında kalarak parça parça olmuştur. Hadise görülünce, maki-
neler durdurulmuş ise de iş işten geçmiştir. Bu feci kaza, fab
rikada çok teessürü mucib olmuştur. 

Küçük antant devlet eri taahhüdle-
Jı.siıer Madıid kamlamıa kadar uza:>•an oımanlarda ıle1Jiyo11ar .. • • \• kt• 

bile terketmemişler, bilakis de Kaza del Kampoya hakim teslime mecbur kalacaklardır. rJDl yerıne gc lf eCe lr 

""' ragmen 

Toledo yolu istikametinde bir bir kuleye yerleştirilmiş olan Milisler hasmın yeniden toplan- Prag, 12 (Ô.R) - Çekos'.ovakya Hariciye Nazırı Krofta Çe-
buçuk kilometre kadar ilerle- cumhuriyetçiler mitralyözlerle masına imkan bırakmamakta- koslovaltyanm harici s:yaseti ve küçük antantın \'aziyeti hak-
mişlerdir. asilerin üzerine mütemadiyen dırlar. Bir beynelmilel tabur kmda dün mebusan meclisinde mühim beyanatta bulunmuştur. 

d k d Nazır, küçük antanhn ananevi bir teşekkül olduğunu ve müş· 
Akşam Madri mmla asın a ateş etmektedirler. Bu sebeble cebheye doğru Madrid sokak- terek hududlardan bahsedebileceğini bildirmiştir. Krofta küçük 

başlıyan yağmur piyade hare- burada sarılı olan asiler ya larmdan geçmiş ve alkışfan- antant devletlerinin şimdiki vaziyeti tamamiJc takdir ettiklerini 
kellerini güçleştirmekte idi. lamamile imha edilecek, yahud 1 mışdır. ve bütiin taahhüdlcrini harfiyyen tutacaklarını ilave etmiştir. 
Asilerin Tolcdo l<öprüsü başına •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

karşı yeni bir hücumları püs- F ra tısız dışbakanı radyoda konuştu andaJar 
kürtülmüştür. Asilerin Madrid 

şimal istasyonunu zabtettikleri Ufku kar arta bul ti ara veya bombardımanla tahrib et-
tikleri ve yaktıkları hakkındaki 
haberler esassızdır. s Ih 

Havas Ajansın.n Madrid mu- U 
habiri de şu tebliğlere bu ma
lümatı ilave ediyor; Gecenin 

daviısı muvaffak olacaktır 

Konıitesi içtinıala

rı na son ' 1erdi 
Cenevre, 12 ( A.A) - Mil

letler cemiyetinin Mandalar 
komitesi sonbahar içtima dev
resini bitirmiş ve Filistindeki 

bir kısmı zarfında Kaza del 
Kampo'da muharebe şiddet-

le devam etmiştir. Asiler 
piyade ve süvari kuvvetlerinin 
en iyi unsurlarile, tanklann ve 
top ateşinin himayesi altında 
olarak hücuma teşebbüs etmiş-
lerse de bükümetçilerin bir saat 
süren şiddetli mukavemeti kar· 
şısında birşey yapamamışlardır. 
Gece yarısına doğru beynelmi
lel kol iki taburla Cumhuriyet· 
çilerin yardımına yetişmiş ve 
mukabil hücuma geçerek hasmı 
çekilme~e mecbur etmiştir. 
Şimdi Kaza del Kampo'da ka
lan Faslı askerlerle diğer asi· 
lerden mürekkeb grub tamamile 
muhasara edilmiş vaziyettedir. 
Bunların yanlarında ·otomatik 
silahlar olduğu için daha bir 
müddet mukavemete devam 

Paris, 12 (Ö.R) - 11 Son· 
teşrin mütareke gün!loün 18 in
ci yıldönümü münasebetile dün 
Fransada yapılan büyük teza
hüratla birlikte sulh için nu
tuk~ar da söylenmiştir. Hari
ciye nazırı Yvon Delbos rad
yoda iki defa söz alarak Fran· 
sanın sulh siyasetini teşrih et
miş ve birinci defasında de
miştir ki: 

- Sulh için çalışmak gerek
tir. Çünkü sulh da bir zafer· 
dir ve kazanılması daha güç 
bir zafer. Fakat şunu da bili
yoruz ki dünyanın şimdiki va
ziyetinde zayiflerin sulhtan isti· 
fade ta!ebleri cevabsız kalır. 

edebilirler. Fakat Madrid için- Bunun için Fransanın kuvvetli 

Tefrika No: 35 

Deli lbrabim ağalara, müftü
ye ve yeni vezir sofu Mehmed 
paşanın gözlerine birer birer 
baktı, medeci aradı, hepsinin de 
gözlerinde ateşin bir inadm 
tezahüratına görünce, Yeniçeri 
ağasıoa döndü : 

- Bre edebsiı herif, seni 
kurtarıp Yeniçeri ağası eden 
ben değil miyim? Ben seni 
Yeniçeri ağası ederken böyle 
bir vakitte bana hiyanet ede
sin diye mi seçtim? Söyle be 
herif nasıl vicdanın razı oldu 
da bunlara katıldın, beni ~ü
daf aa etmP.din ? 

Yeniçeri ağası, boyun büküb, 
olduğu yerden: 

- Bana neye itab edersin. 
Senin kulun, kölenim amma 
benim elimde ne var? Cümle 
halk böyle istedi. Ben bunlara 
karşı koyma~a nasıl elim, dilim 
varır, yapamadım. Senin tara-
fında olsam, Yeniçeriler be
nimle bir olmazlardı, belki de 
beni ortadan kaldırırlardı. Onun 
için bir tek başına kalacak bu 
kulundan sana ne fayda vardı. 

Dedi. 
Deli lbrahim bu cevabı alın

ca vere diz çöktü. ellerini 

Sulhu istiyenlerin iradeleri kuvvetli 
oldukça muvaffakıyet mutlaktır 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
kalması azmindeyiz. Hem ken- sonra sulhsever milletlerin gay-
dini müdafaa edebilmesi, hem retlerine engel olan ve sulhun 
de kuvvetini iyi sulh davasının teşkilatlanmasını geç bırakan 
hizmetine koyabilmesi için.. manileri saymış ve demiştir ki: 

Bu yolda aynı ideale bağlı Bu güçlükle~i. sulh. idealin-
küçük büyük bütün milletlerin den feragat ıçın bır sebeb 

•· k L k ti · 1 saymak şöyle dursun, bilakis 
muştere ;ıare e erıy e gayeye lh 1 d 

1 
• 

.. fk '- su yo un a gayret en artır-
vanlacaktır. Bugun u u tiarar• mak lazımdır. Dünyada sulh 
t~n .. bütün bulutlara . rağm~o şampiyonlara mevcud kaldıkça 
butun sulhu seven mılletlerın ve sulh davasında her güçlüğe 
bu iradesi sayesinde demok· karşı zafer kazanmak için bir-
rasiye ve demokrasi vasıtasiyJe leşmeği bildikçe ve istedikçe 
insanhğm istikbaline inanmak- sulhun teşkilata bağlanması 
ta devam edebiliriz.,, mümkündür. 

Yvon Delbo.s dün akşam Zira bu noktada kalbin ve 
radyoda Amerika için ikinci aklın hükümleri birleşmektedir. 
defa olarak söz almış ve kuv- Bugün bunu inkar etmek fe-
vet hükmünün ancak kanlı ib- dakarlıklariyle sulh şafakını 
tilaflara dayandığmı bütün ta- parlatmış olanlara karşı bir 
rihin isbat etti~ini kaydettikten küfran olur. 

göve kaldırıp, başını geri ata
rak,h,nçkıra hmçkıra ağlamağa, 
inkisara koyuldu. 

Deli sultanın artık mar.en de 
çöktüğü bu zamanda silabdar 
ve çuhadar ağalar ·yürüyüp 
koluna girdiler, ayağa kaldırıp 
yürüterek: 

- Hele sen üzülme! Hele 
hir kere rahat ol! Gürültünün 
arkası almsıo, diye üç beş adım 
attırdılar. Fakat deli bu gidişin 
son gidiş olduğunu anlamışb, 
ayak diredi: 

- Bre! lnsafsız!ar! Nereye 
götürüyorsunuz beni ... 

Diye ağlayarak ko!una gi
ren'erin kolundan çıkmak iste
di. Üstüuc!eki sırmalı elbiseleri 
sırtındaki sultanlık Jibast açılıp 
perişan bir hale giren deli İb
rahim, incili sakalından yaş
larını bağrına akıtarak kur
tardığı sağ eliyle başındaki 
e!mas döşeli tuğlu tacını tutu
yor, bağırıyordu .. 

- Hele istirahat edin! 
Tesellisi: 

- Hala padişahlık davası 
güder, padişah değilsin artık! 

Hiddetleri arasmda Deli lb
rahimi sürüklediler, taht oda
sından arkasından itilerek, ko
lundan tutulup sürüklenerek 
çıkan Deli lbrahim nihayet 
kendini salıverdi, başını göğsü
ne atıp,ağlıyarak, ellerini birbi
rine sürttü: 

- Başıma yazılan bu imiş ... 
Diye kendini teslim ediverdi. 

Deli İbrahimi sara) ın kori
dorlarından geçirdiler, sarayın 
üstkatında ve ortasında, yarı 
karanlık sofalardan yürütüb, 
korkunç ve esrarengiz, rütu
betli ve loş eski bir hamamı 
alldıran ve sarayın ortasında 

dört köşe bir boşluk halinde 
ta saıayın en alt me:mer ka
tına, lçoğlanlarınm, Haremağa

Jarmın yattığı mermer odalara 
bakan, dört tarafı mermerli 
tırabzanla çevrilmiş ince bir 
koridorun başında demir kapıla 
bir od•ya •oktular, odanın bir 
Penceresi vardı. O da ancak 

vaziyeti tr.dkik etmek üzere 
gelecek sonbaharda tekrar 
toplanmağa karar vermiştir. 

Komite kargşalıkların se-
beb!erini ve cereyan tarzlarını 
tahkik için mutad yaz top!anh 
devresine intizar etmek müta
h1asındadır. 

Fevzi Çakmak 
donanmamızı 
teftiş edecekler 

f:;tanbul, 12 (Yeni Asır) -
Maltayı ziyaret edecek o1an 
filomuz bütün hazırlıklarını 
ikmal etti. Filo, Bükreşten av
det edecek olan büyük erkanı 
harbiye reisi mneşal Fevzi 
Çakmak tarafından teftiş edil
di1..teıı sonra Pazartesi günii 
yola çıkacaktır. 

~arayın içine nazırdı. Deli İbra
himi buraya sokan ulema ve 
ağalar, yanına iki de cariye 
bıraktılar. demir kapıyı kapa
tıb zincirler ile bağlıyarak 

kilitlediler, demir kapının üs
tünde ancak bir sahan geçecek 
kadar dar ve demir kapaklı 
bir delık vardı. Ağalar ve 
ulema kilidin deliğine derhal 
hazırlanan bir ateş!e kurşun 
akıtıb, sıcak kurşuna yeni Ve
zir Sofu Mebmed paşanın elin
deki mühürü bashlar. Deli lb
rahimi hüngürtüsüoe bıralub, 
çekildiler, gittiler. 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
Akşam oluyordu, Kösem sul

tan etrafa haber .!<ıldı, müf
tüye emir verdi. 

- Katırcıoğlu nerdeyse ya
nıma getirilsin! 

Etrafı aradılar, yoktu, müf
tüye giden haber üzerine 
müftü kendisi çıkağeldi. K6-
St!m .ıcultan artık saltanab eliae 

- Bitmedi -
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Iran inkılabı ........ 
Şe inşah Riza Pehlevi

nin yarattığı eserler 
Iranı bugünkü 

tanımak bize 

-3 

hüviyeti ile 
• • 

sevınç verır 

Yazan: Yakub Necef 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

'»~luiışalun ltefkeli 

Bir sabah Tahranda müez- ı kalar kurdu. Faydalı kanunlar 
ıinler dini hayyialessaJab ezan koydu. Hazer de:nizi ile 
okurken Pehlevi kanlı harabe- İran körfezini biribirine bağ-
Jcrin zifiri karanhkları içinde Jıyan demiryolunun inşasına 
haricin tazyiki ve dahilin zulüm başlandı. Kapitülasyonları kal· 
ve istibdadı altında bunalmış dırdı. lran aleyhine yapı-
kalmış bahtaız bir kervan gibi lan bütün eski muahede 
ümid yıldızının doğmasını bek- ve mukaveleleri feshetti. lran-
liyen ondolr.uz milyonluk bir da denizciliği yarattı. Harb 
milletin kulağına milli hayyi- gemileri aldı. Hastaneler ve 
aJelfeJahı okuyarak ikiyü7. bin birçok mektebler açb. Kadm 
kişiJik bir kuvvetin basında ve erkek halka ppka giydirip 
kale kapılarından içeri glrmiş medeni kıyafeti kabul ettirdi. 
bulunuyordu. Her yıl Avrupaya muntazaman 

S. M. Muhtelif yüksek ma· 
kamları birer birer işgal ede
rek muntazam surette yükseldi, 
yani evveli harbiye nazırı, 

sonra başvekil ve nihayet Şe
hinıah oldu. Germanlı Rizanın 
saltanatının 50 ci yılı günlerinde 
Nasraddin şahın göğsüne sık
tığı ve elli sene padişahhk eden 
o vücudu Tahran civarındaki 
şah Abdillftıim türbesi içinde 
yere yuvarladığı kurşunla sar
sılan Kaçar saltanatını Maıen
dennh Rıza \ yani şimdiki şe-
binıah ) Maku Serdan Muham
mere Şeyhi gibi derebeylerini 
ıasturdu ve yabancı ordu ba
kiyelerini iran'dan dışarı atmak 
suretile savaş meydanlarında 
tozlanan mahmuzife Kaçar sal
tanatını ebediyyen devirdi. 
ikide birde Yenıçeri'lerin ka-
zan kaldırmaları gibi ayakla
nan ve merkezi dinlemiyen 
aşiret reislerini itaah altına 
aldı. Derebeyliği mahvetti. 
Muntazam bir ordu yarattı. 
Mecburi askerlik hizmetini 
koydu. Kışlalar yaptırdı. Asa
yİfİ temin etti. Donmuş damar
İara milliyet duygusunu ve 
gevşemiş sinirlere hayat şırm
sa11nı aşıladı. Bütün iıtarelerde 
ıılahat vücuda getirdi. Fahri-

yüzlerce talebe yolladı. Kadın
ların hayat hakkını tanımakla 

içtimai hayata yol açtı. Dil 
tasfiyesi için akademiyi kurdu. 
Büyüklere mahsus gece ders
hanelerini açtı. Adliyeyi riya-
kar seyidlerJe müzevvir molla
laran bazicesi olan şeriatın 
elinden kurtardı. Taassub, irti-
ca ve hurafata son verdi. Bü
tün bu eserler düne kadar 
Iran ve Iraniler için ufuklar 
kadar uzak, serab gibi hayali 
idi. Onun le af ası ve elile bu
gün bu hayaller bir hakikat 
olmuştur. 

R.üya değil bn ay11i/e vaki! 
Fikretin dediği gibi: 

Size ev bilmrdığim, görmediğımkariler 
Size lt/ıaf ıle ne.şreylivorum bunları be11. 

lıte ey sevgili okuyucufanm 
lran inkılabı gibi böyle mühim 
bir tarihi etüdü bu üçüncü 
yazımla bitirirken bu mevzua 
dair söylenecek daha çok söz 
ve yazılacak epey şeyler var
dır. Fakat başta sayın Şevket 
Bilginin cemilekirJığı olmak 
üzere kıymetli Yeni Asır ga
zeteıini idare edenlerin hep
sinden gördüğüm kolaylıkları 
suiistimal etmemek için maka
leme burada son veriyorum. 

Mual im 
Yakub Necefzade 
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Şübheli haberler geldi 

Giiya Gürcistanda 150 
kişi kurşuna dizilmiş 

.Jstanb~I, 12 ( Yeni ~sır ) - Romadan verilen ve teeyyüd et
mıyen bır habere gote Moskovadan başka Gürcistan ve Er
menistanda yüzlerce kişi tevkif edilmiş ve 150 ldşi kurşuna di
zilmiştir. 

Sovyet Rusya hakkında mübalağalı haberle-riyle tanınmış olan 
Eko dö Pari şimali Kafkasyada geniş tevkifat yapıldığını iddia 
ediyor. 

lstanbuJ, 12 (Yeni Asır) - Sovyet Rusyada Almanlar, lsviç
reliler ve Lehlilerden müteşekkil bir faşist şebekenin meydana 
cıkarddıe-ma dair olan haber teevvüd etaıemistir. 

""t'ENI ASIR 

Belçika parlamentosunda 

Milli müdafaa projesi 
tedkike başlanmıştır 
Flaman partisi mensublcırı bu 

kabul etmediler • • 
proıeyı 

Belçika kıalı, askoi le/tış ediyor 
Brüksel 11 (A.A ) - Meclis 

mmi müdafaa komisyonu dün 
süel ıslahat projesinin tedki
kine devam etmiştir. Milli Fla
man partisi mebuslarından Staf 
De Klerko partisinin milli mü
dafaayı kuvveUendirmek için 
mutabık olduğunu ve fakat 
Flaman menafiini ihmal eden 
bir projeyi kabul edemiyece
ğini söylemiştir. 

Milli müdafaa bakanı gene· 
ral Denis evvela Marki
sistlerin askerlik müddetini 
18 aya çıkarılmasını reddeden 
mukabil tekliflerini cerhetmiş 
ve Flaman isteklerine cevab 
vererek gelecekte ordunun 

birliğini temin ededilmek için 
zabitlerin Fransız ve Alman 
lisanlarını öğrenmeleri lazım 
geleceğini, sonra Flaman alay
ları tesis ve süel mekteblerde 
her iki lisan için derler tertib 
edileceğini bildirmiştir. 

Brüksel 1 ·ı (A.A) - Adliye 
nazırı Bovllse radyo ile neşre
dilen bir tebliğinde Belçikada 
oturan bütün eşhasa ecnebi 
ordulara gönüllü kaydedilerek 
Belçika hükümetinin tasvib et
mediği bir harekete iştirak 
eden kimselerin onbeş sene 
hapse kadar varan cezalara 
çarpılacağını ihtar etmiştir. Bu 
ihtar ispanya harbine de müte
allik bulunmaktadır. 

Avam Kamarasında Edene bir sual 

Moskova tebliğindeki si
yasete devam ediliyormu 

Londra, 12, (A.A) - Avam 
kamarasında Edene bir mebus 
şu suali sormuştur : 

Moskovayı ziyaretiniz müna
sebetiyle 31-3-935 tarihinde 
mütekabil olarak neşredilmiş 
olan tebliğde mevzuubahis si
yaset lngiliz bükümetinin siya
seti olmakta berdevam mıdar ? 

Eden şu cevabı vermiştir : 
- Evet. Bütün milletlerle 

siyasetimizi irae etmektedir. 
Maiüm olduğu üzere bu teblii 
sulhun ve emniyetin lrnllektıf 

auretle teşkilitlandmlması hu
suıunda lngiltere ile Sovyetler 
birliği arasında dostane bir 
işbirliği yapılmasını mevzuu
bahsetmekte idi. 

Londra, 12 (A.A; - Avam 

1 

kamarasında söz alan Sir Sa
muael Hoare hıçbir hatibin ne 
vaziyetin vahametini ne de In
giltere için silahlanma lüzu
munu kaydetmemiş olduğunu 
söylemiştir 

Bütün maksadJar için kuvvet 
diye anmak istediği sef~ri 
kuvvet meselesini mevzuubahis 
eden Sir Hoare demiştir hi : 

Şimdiki vaziyet lngiJiz ve 
Fransız erkanıharbiyeler pla
nında kat'i taahhüdlerin mev
cud olduğu 1914 deki vaziyetin 
ayni değild•r. Şimdi böyle ta
ahhüdler mevcud değildir. An
cak herhangi bir vaziyet ta
haddüs ettikten sonradır ki 
onun hakkında bir fikir edi-
nebileceğiz. 

Ren paktı yapılacaksa 

Fransa -Lehistan pak
tile telifi lizımdır 

• 1 ••• 1 • 

Londra, 12 (Ô.R) - Leh ı malıdır. 
hariciye nazıra Bek bugün öğ- Şimdiye kadar kollektif em· 
leden sonra Londradan Varşo- ı niyet teşebbüslerine iştirak et-
•aya hareket etmiştir. Bu se- memiş olan Bek böylece sulh 
yahat Lehistamn iki garb de- makanizmasanın parçalanamıya-
mokrasisi ile sıkı temas halinde cağını takdir etmiş oluyor. 
çalışmak arzusunu göstermiştir. Yani bu teze göre bütün mem-
Görüşmeler hakkında dün leketlerin karşılıklı taahbüdleri 
akşam neşredilen tebliğ bunu zencirJeme birbirine bağlıdır 
tamamile teyid etmektedir. Bu ve sulh hakikaten Lölüm kabul 
tebliğe göre Leh hariciye na- etmez bir şeydir. Leh siyase-
zm bilhassa şu nokta üzerinde tinin böyle bir istikamet alması 
ısrar etmiştir ki Ren emniyet çok memnuniyet uyandırmıştır. 
pakh eğer yapılacaksa, önce- Eğer buna, yan resmi Jngiliz 
den Fransa - Lehistan karşılıklı mehafilinin Leh hariciye nazı· 
yardım mulravelesile telif edil- rına Lehistan - Çekoslovakya 
mesi kafiyyen elzemdir. Yani münasebetlerinin ıslahı lüzumu-
eğer Fransa Lehistanı bir Al- nu hatırlattıkları da il~ve edi-
man hücumuna karşı korumak lirse bu Londra seyahatinin 
mecburiyetinde kalırsa, böyle Avrupa sulhuna giden yolda 
bir harpta da lngilterenin Fran- mühim bir merhale olacağı 
sa lehindeki zımanı baki kal- anlasılır. 

• 
1:a ı e,rınısanı ntae 
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Orta Avrupa davası : 
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Mussolininin teşviklerinden sonra 

Macaristan T rianon mua
hedesini çiğniyecek n i? 

Büyük harb malôlu Macaristan 
bulunuyor .. sevinç içinde 

~~~----~.-----------------Büyük "harb maliilu,. Ma
caristan sevinç içindedir. Mus
solini 4 milyon Macarın milli 
hududlar haricinde kaldığını 
kaydederek pek cömerd dav· 
ranmıştır. Halbuki Macarlar 
kendileri bile bunları 3 mil
yondan az yukarı çıkarıyorlar
dı. Fransız lisaniyatçılarından 

Antoine Meillet tarafından ya
pılan istatistiklerde ise diğer 

komşu memleketlere ilhak 
edilen Macarlar iki buçuk mil-

yon tahmin ediliyor: Çekoslo
vakyada 745000, Yugoslavya
da 470000, Romanyada 1 mil· 
yon 325,000. 

Hakikat ne olursa olsun 
.. Mas:aristana adalet yapılma

sını.. istemekle Mussolini Bu
dapeşte hükümetini 1920 sulh 

muahedesinin bağlarmdan kur
tulmağa teşvik etmiştir. Bunun 
ilk merhalesi muahedenin as-

keri hükümlerinin feshi ve mem
leketin vasi mikyasta silahlan
ması olabilir. Zaten geçen 1 
Nisanda Avusturya bunun için 
örnek olmuştur. 

Hatırlardadır ki Avusturya
nın, ltalya tarafından tamamile 
tasvib edilen bir taraflı hare
ketinin ferdasında, Macar umu
mi efkarı Macaristan için ayni 
hakkı istedi. Yan resmi "Pes
ter Lloyd" şöyle diyordu: 

"Macaristan hak müsavatı 
meselesini ne vakıt ve ne şe
kilde ortaya atacağını tayin 

hakkını muhafaza eder. Bu 
kayıtsı zve şartsız tatmini lazım 
gelen tabii bir talebi olacak
tır.,, Küçük itilaf devletlerinin 
6 Nisanda Viyanada yaptıkları 
protestodan hiçbir netice çık
mayınca Macaristan şimdiki 

Avrupada emrivaki siyasetinin 
iyi usul olduğu kana·1tini hasıl 
etmiştir. 

istediği gibi silahlanmak için 
Macaristan müsaid dakikayı 
bekliyor. Macar delegesi gene
ral Taneza tarafından üçüncü 
silahsızlanma komisyonunun ye
niden teşkili meselesi müza
kere edilirken Milletler cemi
yetinde yapılan beyanat ta 
bunu gösterir. General 1 ilk 
te~rinde şunları söylemişti: 

"Silahlanma bakımından hak 
müsavatı meselesinde bazı dev· 
Jetlerin prensib olarak kabul 
ettikleri vaziyet sebebiyle Ma
car delegasyonu, asamblenin 
kabul edeceği teklifin asiline 
saiklerini takdir etmekle bera
ber, üçüncü komisyon mesai· 
sine iştirak etmemek zarure
tindedir.,, 

Bu istinkaf manidardı. Ma
caristan tekrar silahlanmak 
ıçm serbest kalmak istiyor. 
Amiral Hortinin yakında Ro-
maya yapacağı seyahat Buda
p-!ştede sabsrsızhkla beklenen 
.. müsaid şartları,, acaba ibdaı 

edecek mi? 
Andre Plerre 

- "Oeuvre., den -........... 
Lehistanda yahudi muhacereti . 

Eden, bu iş için şimdilik 
bir teminat veremiyor 
Londra, 12 (A.A) - Royter Ajansı Bekin Londradaki görüş· 

melerinden mtUeheyyiç neticeler beklenilmemesi lazımgeldiğini 
bildiriyor. 

Bek beşler konferansı hakkındaki bazarhk müzakerelerinin 
orta Avrupayı alikadar eden meselelere dair zarar vereceğin· 
den endişe etmediğini bildirmiş ve Lehistanın batı devletleri 
paktı meselesi halledilir edilmez lngilterenin diğer meselelerle 
esas itibariyle meıgul olacağı kanaatinde bulunmuştur. 

Lehistandan yapılacak yahudi muhacereti meselesine gelince 
Eden Filistin komisyonu mesaisini bitirmedikçe bu hususta her 
hangi bir teminat veremiyeceğini söylemiştir. 

Bekin Lehistan-Çekoslovakya anlaşmazlıklarını tedkikten im· 
tina ettiği ve sadece Lehistanın bütün komşularla iyi münase
betler idamesi arzusunda bulunduğunu beyan ettiği bildiri)• 
mektedir. 

Japon eski başbakanı 
Faşizmin ulusu tazyik, milli inkişafı 

felce uğrattığını söylemiştir 
Tokyo, 12 (A.A) - Minsetio partisinin toplanhsanda söz alan 

eski baıbakan Baron Kakatsuki faşizme şiddetle hücum etmit 
ve faşizmin ulusu tazyik ettiğini ve milli inkişafı felce uğrattı· 
ğını söylemiştir. 

Kakatsuki Minseito partisinin faşizmle şiddetli mücadelede 
bulunacağını ilive eylemiıtir. 

Malümdur ki ordu tarafından neşredilen ve başarılması devleti 
süel makamların kontrolü altma koyacak olan programdan sonr• 
birçok partiler ve ezcümle Seyukai partisi faıizmi takbih ede• 
karar sureti kabul etmişlerdir. 

Kolonel Bekin Londra ziyaretini 
doğuran hadise nedir? 

Londra, 12 (Ö.R) - Lehistan hariciye nazırı Bekin Londr• 
müzakereleri neticesinde neşredilen tebliğ bir çok noktalarda 
lngiltere ve Lehistan tarafından takib edilen ıiyasetierin birbi
rinin ayni olduğunu ve beynelmilel sahada mevcud bir çok 
meselelerde, bilhassa şark emniyet paktı meselesinde iki hükil
met arasında tam bir görüş birliği müşahede edildiğini kaydet
mektedir. 

Londra, 12 (A.A) - Havas Ajansından: 
Bekin Londrayı ziyaretinin başlıca neticesi hükümetinin garb 

misakma l<arşı göstermekte olduğu alakaya ve Var~ova hükürPe .. 
tinin bu misakın Lehistanın infirad haline düşmesine mün~e! 
olmaması arzusunu Jngiliz efkarı umumiyesinin nazarı dikkatıoJ 
r.eJbetmek nlmustur. 
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YAZA IŞEL ZEVAKO 

. -70-
Damoyil, ihtiyar pardayanı 

ele geçirince hemen Bastile 
gönderdi. Ve sonra; bu muvaf
fakıyeti kraliçeye arzetti. Ve 
pek büyük bir hizmet etmiş 
gibi mazharı teveccüh olmakla 
beraber bir hayli de para ile 
taltif edildi. 

Mareşal; ihtiyar pard&yanı 
hizıat işkence ve isticvab et
mek istiyordu. 

Bu planın, şövalye dü Parda· 
yanı tevkif ederek Katcrin 
tarafından işkence etmesine 
rnüsaade edilen Moreverin te
şebbüsiyle altüst olacağı tabii 
idi. "Yukarıda; kraliçenin de 
gizlice bu işkenceyi sey
redeceğini söylemiştik" bun· 
dan maada; 'Katerin, her iki 
Pnrdaynnın i kencesini Ağus
tosun yirmi üçüncü günü saba
hına talik 'ettiği de okuyucu
larımızın ma!ümudur. 

Moreverin intikamı olacak 
bu işken~eyi müşnrileyha, mer· 
kum çapkına amiralın katline 
rnukabil terkeylemişti. 

Morever Kraliçeye bir iaşe 
takdim ediyor. Ve kraliçe ise 
buna iki dane veriyordu ki bu 
da tam krallara layık bir mü
kafattı. 

Şövalye manastıra tıkıldığı 
iindanberi gözlerini açmamıştı. 
Düşünüyordu. Siması hiç te
beddül ctmiyerek dudaklarının 
köşesinde bir tebessüm belir
diği halde canalıcı darbeye 
intizar eyliyordu. 

Çünkü Moreverin kendisini 
öldüreceğine şübhesi yoktu. 

Kendi kendine: 
- Bu Moreverin beni kimin 

hesabına olarak katledeceğini 
öğrenmek !sterim. Suratına İn· 
dirdiğim kılınç darbesinden 
dolayı bana kin beslediğini zan 
etmem. Yalnız bu darbenin 
nişanesi yüzünde kalmıştır. Ba
kalım beni öldürten kimdir? 
Acaba mahud Katerin mi? 
Belki! Sebebi nedir ? Oğlunu 
öldürmek istemediğim içio mi? 
Zavallı dostuml Galiba ikimiz 
de birlikte öleceğiz.. Herhalde 
başıma gelen bu felakette dok 
Danjonun da eli vardır. 

Müşarileyhe uşak diye hitab 
ettiğim akhma geldikçe bu 
rnuamelenin pek ağır olduğuna 
hak veriyorum. Belki Dük dö 
Gizle Mareşal dö Damoyil de 
bu işde medhaldar.. Niçin? 
Çünkü, bunların esrarına vl· 
kıfım 1 Ammadn dllşmanım 
varl BöyJe bir sürü köpeklerin 
arasından kurtulmak bana pek 
nıüşkül görilnüyorf Bunda titre
Yecek ne var? Luiz, Dük dö 
Marjansi ile izdivaç edecek; 
İşle hepsi bu kadar? 

Gerilerelc iplerini koparmak 
İçin bir gayrette bulundu. Fa
kat ipler sağlam olduğundan 
muvaffak olamadı. 

Ne zaman Luiz ismini yadet
tiyse ipleri koparmak için ça
baladı; lakin her defasıoda da 
erneği boşa gitti. 

Birdenbire on kadar adam 
0 daya girdi. Pardayan katiUe
rini görmek için gözlerini açtı. 
Fakat Mor everin bunlar meya-
nında bulunmadığım kemali , 
bayı etle gördü. Bu adamlar 
kendisini kaldırarak kapalı bir 
arabaya götürüp koydular. 20 
dakika sonra, arabanm bir as
ma köprüden geçdiğini anladı, 
sora da kapanan bir büyük ka
P_uıın gıcırtıs nı duydu, kendisi
nı b· 
1 

ır seyyar mahpesten çıkardı-
bar. Tarnpcl zmdanının av!usuoda 
li ulunduğunu gördü. Uzun boylu 

ergül gibi bir adamla konu
şan Moreveri tanıdı. Bu ada
lbın arkasında yirmi asker· du· 
ruvordu. Yanında ellerinde 

meş'ale bulunan iki zındancı 
vardı. Çünkü gece olmuşta. 

Morever: 

- Mösyö dö Montlük, bu 
iki adamdan Cumartesi gününe 
kadar siz mes'ulsunuz, dedi. 

Şövalye kendi kendine: 
- iki adam mı? Niçin Cu

martesi gününe kadar? iki 
adam hal Ahi Evet Mariyak ••• 
diye düşündü. 

Müdir gülerek: 
- Pekala l Mösyö dü Mo

rever; onları kaçırmamağa son 
derece dikkat edeceğim. Cu-

martesiye kadar burada mu

hafaza eyliyeceğim.. Ya; cu
martesi günü ne olacak sözle
rini söyledi. 

Morever; Montlüke bir kağıt 
uzatarak : 

- Bunu olrnyunuzl dedi. 

- Ah 1 ah 1 adi işkence •• 

- Ve fevkalade işkence, 
mösyö Montlük .• 

Şövalye epeyce titredi. 

- Cumartesi günü saat 10 
da... Pek güzel ! 

- işkence memuruna da 
o gün ve o saat hazır bulun
ması için haber veriniz ••• 

Montlük sarhoş gülüşile: 

- Öğleyin de mezarcılara r 
Sözünü ilave etti. 

Bunu müteakib bütün bu 
hayalat, karanlık avlu, müdü-

rün kızıl siması, meş'alder, 
askerler gözden kayboldular. 

Şövalye beş alh zindancı tara
fıodan y:akalanarak dört köşe 

kulenin müdbiş ve karanlık 
zindanına sfüüklendi. Bir mer-

divenden çıkıldı. Bir kapı açıl
dı, Pardayanm bağları çözüldü 

ve bir odaya ıtilerek kapı 

kapandı. 
Bir ses : 
- Akşamınız hayrolsun mös

yöler r dedi. 

Şövalye bu sesin Montlükfin 
sesi olduğunu anladı. Kendi 
kendine : 

- Burada benden başka 
kim var ? Niçin mösyöler di
yor •.. Diye düşündü .• 

Bu anda birisi kendisini tut
tu; fakat, karanlıkta bunun 

kim olduğunu tanıyamadı. Bu 
adam sık sık nefes alarak is
tırabından kısıla~ bir sada ile: 

- Sen!.. Sen ha! Sen bu 
cehennemde? Dedi. 

Bir saniye kadar çılgıncasına 
bir sürur hisseden şövalye! 

- Babam! Diye bağırdı ve 
ihtiyar askeri kollan arasında 
sıktı. 

Babası: 

- Bu defa artık mahvol

duk... Benim için bu felaket 
o kadar büyük değildir. Fakat, 
senin için ••• zavallı şövalyem •..• 

- PekalA bilirsiniz ki, bir
likte ölmek kaderimiz iktin
sıdır. 

Kapının arkasından MoreYer: 

- Tabii memnun olacaksı
nız ... ll<inizin de ayni odada 

bulunmanız ve ayni işkenceyi 
görmeğe ve beraberce ölmeğe 

mabküm olmanız benim sayem
dedir! 

- Sonu var -............ 
Pariste 

Paris, 12 (A.A) - Dün mü
tarekenin yıldöniimü münase-

betiyle eski muhariblerin Paris 

gurublan meçhul asker ab.desi 
önünde bir geçid resmi yap

mışlardır. Zabıta bundan sonra 
ballan takı zaferin önünde bir 
geçid yapmasına müsaade et
miştir. 

an delin 
Verdiği nutuk 
Uzun uzadıya tel Er 

ediliyor 
Paris, 12 (Ô.R) - Petite 

gironde,, gazetesine göre Man-

delin nutku çok mühimdir. "Li
berte du Sud - O uest,, bu nu-
tukla Mandelin Klemanso ta
rafıodan daima iltizam edilmiş 

olan tezi müdafaa ettiğini kay
dediyor. Yani Almanyadan sa

kmmak la%ımdır. Almanya bü
tün ihtiraslarının şarka doğru 

olduğunu göstermektedir. Al
manya Fransayı kendine mua

vin yapmak vesilesile zayıf 
zannettiği bu milleti ilhak etmek 

hevesindedir. Mandelin vardığı 
hüküm şudur: Kuvvetli olmak, 

kuvvetli olmak için de mütte

fikler lazımdır. Fransız - Sovyet 

ittifakı bu sebeble lüzumludur. 

Dahili siyaset harici siyasete 
karışbnlmamalıdır. 

Borsa llaberleri 
DUn Borsada 

Yapllan Satışlar 
~ 

Uz Um 
Çu. Alıcı Fi at 
175 S Süleymaııo13 

73 K Kazım 15 25 
67 S Ergün 15 25 

17 50 
16 50 
17 75 

60 Ü Kurumu 21 21 25 
53 Ş Riza H 16 25 18 50 
48 J Taragant 13 25 
30 Ş Remzi 14 
27 Kaptan lzz. 
16 H Alyoti 

16 M Arditi 
13 D Arditi 

12 K Akyiğit 
10 T Erman 

9 S Gomel 
9 Alyoti ~bi. 
7 B Alazraki 
5 O Egli 

2 S CelArdin 
632 Yekün 

13 
14 50 
17 
12 25 
13 25 
16 
10 
16 25 
20 
17 50 
10 75 

329926 Eski aabş 
330558 Umumi sattı 

incir 
Çu· Alıcı Fiat 
168 M J Taranto 4 50 
65 AH Nazlı 11 
45 H Şeşbeş 9 50 
43 L Alharal 6 50 
10 S Emin 14 
7 A Karako 9 75 
338 Yeküa 

170430 Eski satış 
170768 Umumi satış 

Zahire 
Çu. A1ıcı Fi at 

13 25 
14 
15 
15 
18 
ıs 2s 
13 25 
17 
13 50 
16 ~s 
20 
17 50 
10 75 

4 50 
11 25 
14 50 
13 
14 
9 75 

60 Burçak 4 4375 4 4375 
9 Nohut 5 15 5 75 

50 Kendir T. 4 50 4 50 
625 ke. Pala. 250 442 50 
111 ba. Pamuk 46 75 47 

11 ••• 11 .. 

Hususi maçlar 
Alsancak Stadyumunun açım 

töreni haftaya yapılacaktır. 
Buseneki lik maçlarının milli 
küme dolayısile mü!ıimsendi
ğini gören takımlanmız her
hafta yaptıkları hususi maç· 
larla hazırJıklarma devam ve 
kadrolarını tamamlamağa gay
ret etmektedirler. 

Bunun için geçen hafta kar
şılaşan İzmirspor - Göztepe ta· 
kımlan buhafta Halk stadında bir 
karşılaşma daha yapacaklardır. 
Geçen karşılaşmayı Göztepe 2· 
4 kazanmıştır.Bu defa lzmirspor 
tam kadrosiyle çıkacağına na
zaran bu revanş maçının daha 
güzel olacağı anlaşılıyor. 

Bu maçtan evvel saat 13 d~ 
Altay-K.S.K.takımlarımız da bir 
maç yapacaklardır. Bu takımı· 
mız da lik maçlarında çıkara
cakları takımlarının kadrosunu 
tesbit etmek ve halihazır kuv
vetlerini anlamak gayesiyle 
karşılaşıyorlar. 

A KITEKT (Mimar) 
Bu nybk Derginin 68 nci 

sayısı birçok zengin mündere
cat ile çıkmıştır. 

Şehircilik miltabassısı Dr. 
W agnerin lstanbul planı, Mi
mar Zeki Sayarın başka mem
leketlerde iç kolonizasyon, Mi
mar Kemal Altanın biıans 
eserleri üzerinde Tfirk mimari 
eserleri ve Mimar Celal Reşa• 
dan Ankarada bir pansiyon 
~inası, Mimar Samih Kaynağın 
Büyükada da bir villası ile Ber
lin olimpiyad stadı ve daha 
birçok mesleki yaıılarla ve 
eserler ile intişar etmi~tir, tav
siye ederiz. 

lzmir Slcllll Ticaret 
memurluğundan: 

AHMET ZEKi AKARSLAN 
ticaret unvaniyle lzmirde Kuzu 
oğlu çarşısında 27 numarada 
kazmir ticaretini ynpan AH-

MET ZEKİ AKARSLAN'ın iş
bu ticaret unvanı ticaret ka
nunu hükümlerine göre sicilin 
1879 numarasına kayıt ve tes
cil edildiği ilin olunur. 

1179 (2179) 

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. 

TELEFON: Muayenehane 3393 
Evi 4042 

Ev adresi : Karantine köp-

rüpeı Berat aparhman! No. 5 

liZHBliU 
MİTAT OREL 

Adres - Beyler Numan 
zade sokağı Ahenk mat-

yanında. 
Numara: 23 

Telefon : 3434 
(229) 

Dr.BAYTAR 

Rauf Tolunay 
Beygir, Kedi, Köpek iç has

talıkları tedavicisi 
Karataş Tramvay caddesi 

karakol yakmıoda No. 248-1 
1-13 (2118) 

~-~,~ ............. lllİl .. lmlmıl~ 

lzmir ikinci hukuk mahke
mesinden : 

lzmirde Çayırlıbahçede Kah
ramanlar mahallesinde 90 ada 

üçllncü sokak ta 33 numaralı 
evde oturan Ahmed kızı Zeki-

ye tarafından verilen arzuhalde. 
Kendisinin üvey ve ilk kocası 
olup Antalyanın Sağır B. ma
hallesinde 23 numaralı hanesin

de doğarak 30 nisan 1330 da 
ölen ikinci mülazim Ahmed 

oğlu F evıinin öz kızı Mürüv
vetin babası Fevzinin vefatın· 
dan sonra Mürüvvetin kaçarak 
tegayyüp eylediğinden bahisle 
gaiplik kararının itasmı istemiş 
olmasına mebni medeni kanu
nun 32 nci maddesi mucibince 
adı geçen Feyzi kızı Mürüvvet 
hakkında malümah olanların 
işbu ilan tarihinden itibaren 
bir sene içinde lzmir asliye 
mahkemesi ikinci hukuk daire· 
sine müracaatle mahimatlarını 
bildirmeleri için davet maka
mına kaim olmak üzere gazete 
ile ilanen tebliği mahkeme ka
rarı iktizasıodan olmakla karar 
veçhile keyfiyet jJan olunur. 

1172 (2177) 

lktısad eki et· nden: 
iş kanununun dol<uzuncu teşkilat faslındaki hükümlere göre, 

kurulan iş Dairesinin teşrinisani 936 başından itibaren faaliyete 
başlıyacağı 145 nci madde mucibince ilan olunur. 

10--11~12--13-14--15--16--17 1118 

No. 8038/40 V No.8038/40 
Daimon markah bu fenerler küçüklü~ü ve hafifliği itiba

rile pek fazla rağbet bulmuştur.Ayarlı ve altmış metreliktir 
Daimon fenerlerinin yüksek meziyeti pilleri az sarfetmesin· 
dedir. Umum depoları : lzmirde Suluhan civarı No. 28-9 
Hüsnü Öz Ôdemişli . .lstanbulda : Tabtakalede Jak Delcalo 

ve şürekası 

MEYVA TUZU 

Eo boş meyva tuzudur. lnkıbaıı def eder. Mide, bağırsak, 
karacigerden mütevellit rahatsızlıkları önler. Hazmı kolaylaştırır. 

lo2ilizKan:ıuk eczanesi Beyoglu - İatanbul 

1 L AN 
• 

il Sürel f(omisyonundan: 
Satılacak 

es ya 
Yazılı kıymet Tahmin edilen 

Demir pli\nya tezgAhı 
Natamam freze tezgahı bıçaksız 
Yedek desteresile beraber 

Lira 
600 
400 

lcıymeti 

Ura 
250 
150 

şerid destegab1 500 200 
Maa avara delik destegabı 375 150 
Ağaç planya destegabı 560 150 
Marangoı destegiih1 250 180 

1 - Denizli'de Hususi İdareye aid imalathanede mevcud bu· 
lunan yukarıda cins ve vaeıflarile tahmin luymetleri yazılı deste· 
gAhlann her biri 2i90 sayılı kanunun 46 ncı maddesinin (A) fık· 
rasına tevfikan (21) gün müddetle paıarlığa konulmuştur. 

2 - Pazarlık 25-11·936 çarşamba günü saat 14 de Denizli 
Daimi Encümeninde yapılacaktır. 

3 - istekli olanların o gün o saatle encümene gelmeleri li· 
:ıımdır. 

4 - Pazarlığın bitiminde bedeJi peıinen Hususi Muhaseleyo 
verilecektir. 

5 - ilan ücreti ile sair resim ve harçlar alana aiddir. 

13~15-17-19 1165 (21801 

lzmir Muhasebei Hususiye Müdür
lüğünden: 

Bulgurcalı Halı! oğlu Iv1olla Halil ve Kavgacı Osm~m o 'Hu 
Halil ve Cemal oğ;u lsmail ve Kütl Hasan oğlu lbrabim çc vuş 
ve Sancaklı köyünden Süleyman oğ'u Ahmedin müteröldm 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 &ürmek 
iıtiyenJerin lzınir Mubasebei hususiye tabsilAt komisyon kalem·ne 
~elmeleri. 3--li-10-13 1039 {2116) 
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lanlr alclll lloeret me
IRUl'IUOUnden: 

lzmirde Kazaoğlu çarp11nda 
X1 numarada kumir ticaretini 
yapan Ahmed Zeki Akarslan 
ve Muiz Benadava firketinin 
31-10-936 tarihinden beri fes· 
laine mlltedair beyanname tica· 
ret kanunu hllklimlerine göre 
sicilin 1878 numarasına kayt 
ve tescil edildiği ilin olunur. 

lzmir sicili ticaret memurluğu 
milhür resmisi ve F. Tenik 
imzası. 

1: Beyanname 
Bup bin dokuz yllz otuz 

altı yılı T etriniaani ayının d6r· 
dliocil Çartamba glnlldilr. 

TGrkiye cumurluğu yasala· 
rıoa dayanan ve iSrneği tasdikli 
apj'ldaki mOhOr ve imzasmı 

kullanan lzmir ikinci Noteri 
:-!ebmet Emin Ereoer, Bahçe
liler hanındaki dairemde ve 
ifimin batında iken saat on 
albda yamma gelen, adı ve 
ADI bmirde, Karflyakada Os· 
manaadede lcacliye aokağında 
4 No. la evde oturaa Kbun 
Ha.eyin ve lımirde Dejirmea· 
dajmda Fmbeli Saim •i• ..
~imda 30 No. la evde oturan 
llebmed oğla Osman adlı p· 
bidlerle belli olan Ka11ıyakada 
Alaybey mahallesinde Meydan 
10kağmda 30 No. la evde otu
ran DenWili Akanlan oğlu IS
MAiL OGLU AHMET ZEKi 
AKASLAN bir taraftan ve b· 
mirde Keçecilerde Zlbre so
k.Jimda 21 No. la evde oturan 
Yako oğlu MOIZ BENADA· 
VA diier taraftan bat· 
tan qaj'I tarafımdan yazll
mak &zere anlatacakJan gibi 
bir Feshi Şirket beyannamesi 
yapmaklığımı istediler. Yasama 
aradıj'I gibi kendilerini ve 
ıahidlerini ergin ve olgun g&r· 
dlm. isteklerinin ne olduğunu 
10rdum. 

Benim ve pbidlerin yanında 
• aWller ve cte.lw ki: 

ı:.._, ___ 1996 M&tmlmn 17 incl 

giinü tarihli ve 4318 No. Ju ve 

• o 
? 'i'&Ni AW 

•• 
Oksürenlere : KATRAN HAKKI EKREM 

En lüks ve sağlam mohilyeleri HARAÇÇI KARDAŞLARda 
bulahilirsinİ7- 1937 modelleri ile evlerinizi, yazıhanelerinizi 
süsleyiniL Memurlara 
mobilye verilir. 

aynca kolaylıklar gösterilir. 6 taksitte 

lzmir idbalit gümrüğü müdürlüğünden: 

Tırlanm Arıın Nevi 
d&nümü 
11 

11 

230 

230 

tarla 

" 

Takdiri kıymet mazbatası 
mevkii 

Çiftlik ki>yaltı 

Hususu Kıymeti 

Lira K. 
Şarkan giritli Halil ağa, gar ben Utif, ıimalen 70 
yol, cenuben Kizım ve Halil 

Çiftlik k&yü Şarkan yol, garben metrCik, ıimal ve cenub 66 
taban yeri yol. 

2 

9 

2 

5 

11 

8 
3 

.. 

.. 

.. 
460 

690 .. 
.. 

2 .. 

Çıftlik Giritli Şarkan Yahya, garben yOl, fimalen Hasan, 15 
mevkii cenuben Osman tarlalan 
Çiftlik Şehit Şark ve garp yol, ıimalen Şakir, ~enuben 40 

Mehmet Şaban 

Çiftlik Çayır Şarkan Demir ağa, gırben Ramazan, ıimalen 20 
cwan yol, cenuben Demir alp. 

Çiftlik Kara Şarkan ve garben aıeyak, ıimalen lbrahim, 20 
Al>dullah lsmail, cenuben yol 

Çiftlik Giritli Şarkan yol, garben Yqar, ıimalen Arif, 66 
mevkii cenuben yol. 
Çiftlik Pamuk ovasa Şarkan Hasan, Kizım, Abdil, yol cebel. 56 
Çiftlik Tabak Şarkan yol, garben metrik, ıimalen Celilettin 15 

yeri cenuben metrilk. 
5 .. Çiftlik Karadağ Şarkan Halil hoca, garben yol, cenuben Yahya 20 
Yukarıda müfredatı yazılı 10 blemden ibaret emvali gayri menkulenin 2490 sayılı kanun htık· 

mtıoe tevfikan 1-11-936 glinılnden itibaren bir ay içinde pazarlık suretiyle sahlacaktır. Tarihi 
ilandan itibaren bu it pazarlığma iştirik etmek arzusunda bulunanlar Çeıme gilmrüğüne müracaat 
ederek ylzde 15 hesabiyle nakdi teminatlarını mezk1ir gGmrlik veznesine yatırdıklarına dair al
dıklan makbuzlarını komisyonu mahsusuna ibraz ettikten sonra pazarlığa iftirik edeceklerdir. 

Bu iş hakkında fazla malümat edinmek istiyenler tarihi ilindan itibaren bir ay içinde hergtın 
Çeıme gümrüğü memuruna müracaatla istekleri yapılacait herkesin malOmu olmak ilzere keyfiyet 
ilin olunur. 1140 (2172) · 

Dr. Mitat Baran 
Operatör 

Manisa vilayetinden: 
.. _ s 

75 lira OcretH Manisa lakin memurluiuna bir memur alına· 
cakbr. Memurluk evsafını haiz bulunan taliplerin vesaiki mtlsbite 
ve polisten tasdikli hllınn hal klğıtlarile birlikte Manisa Sahhat 
Mfidllrlliiilne mlincaatları ilin olunur. 

13-14-15 1167 (2175) 

Çürük ve bakımsız dişler insanı çok 
çabuk ihtiyarlatır 

Genç vUcudler ••ilam dlflere ne keder muhtaç•• 
dlflerln de RADYOLIN'e o kadar ihtiyacı vardır. 
... "°'•••r••••••••s.t,.·ı~ı:·•••••••••••ı••••••••••••••••••••••••••• .. ••••••••••••• .. 

'-'ilnKli RAu T u iN ditçiliK ilminin icabettirdiği btıtnn has-
salara maliktir. Ditlerin çürllmesini meneder, difleri beyaz• 
lahr ve güzelleıtirir. Di, etlerini takviye eder, nefesi tath-
lathrır. Diı ve ağız hastahklannı tedavi eder, A~zda 

mevcud b6tnn mikroblan % 100 ald6rİlr. ................................................................................... , 
~A\VYVıLmN 

Milli Emlik 

KULLANINIZ 

BEYOOLUNDA 

Bristol Oteli 
••••••••••••••• 

SiRKECiDE 

Osmaniye 
OTEL 1 
••••••••••••••• 

Bu her iki otelin m&ıteciri 
Ttirkiyenin en eski otelcisi 

BAY OMER LllTFIDIR 
• •••••••••••••• 

Kırk iki senelik tecrilbeli ida· 
resile buton Eğe halkına ken
disini sevdirmiıtir. 

Otellerinde misafir kalanlar, 
kendi evlerindeki rahatı bu· 
lurlar. 

Birçok huıuıiyetlerine iJAveten 
fiatlar mllthit ucuzdur. 

Y D Lira K. 
70 Bayraklı Burnava C. 57 No.lu dtıkkin 12 SO 

16097 Buca apjı mahallesinde Tahir S. 1. 3. 5 ev 31 
Yukarıda yazılı Yunanlı emvalinin altı ayhk icarlanna bida· 

yeten ve temdiden haddi layikile talib zuhur etmediğinden 
5 - 11 - 936 tarihinden itibaren bir ay müddetle pazarlığa bıra· 
kılmıştır. 

T aJiblerin Milli Emlak mlidllriyetine mllracaatlan. 
1149 (2174) 

Muayenehanesini Gazi Bul
varında Basmahane istasyo
nuna giderken Yeni Asır 

matbaasına Yarmadan Sağbk 
sokak ba11ndaki yeni bh.:aya 

iz mir ldhalit Gümrüğü Müdürlüğünden • • 
Kaplana 

nakletmiftir. Haalalarmı lıer• 
gOn 11 den 17 1• kadar 

Adet NeYi Marka11 No. 

kabul eder. 18 
Telefon : •070 1 

C B C 1605-20 
T Z H C 29.30 
M J B 310 

Sıklet 

K. G. 
Kıymet 

L. K. Eıyanm cinsi Teebit 
No. 
3n 
356 

Sabf ,nnleri 
milAhaut 

4198 Hususi Numara ıle iıbu 

dairede resen tanzim ettirmit 
oldajamuz mukavelenameyi 
ıeraiti Atiye dairesinde ve 
•ıanli nza ve muvafakatimizle 
31 TeıriDienel 936 tarihinden 
itibaren feıheylediğimizi ve 
Ahm.ec:l Zeki Akaalan ve Moiz 
Benadava unvanı albnda icrayı 
ticaret eden Şirketimizin bil
clmle matl1ibat ve zimemah ve 
~u tirkete aid her türlü hukuk 
ve vecaibi tamamen bizlerden 
Ahmed Zeki Akulanın kabul 
n firkete aid zimmeti ve 
dlyunab tediyeyi tekefflll ey
lediğini ve diğer ikit Moiz 
Benadava'nın da yukarıda zikri 
geçen mukavelenamede yazılı 

biJc&mle hukukunu mezk fir 
mukavelenin kendisine tahmil 
eylediji vecibelerle birlikte 
teriki Ahmed Zeki Akaılan'a 
devir ve tepılik eylediğini ve 
biuaena1eyh her ikimizin de 
ifba firket muamelibndan do
layı yekdiğerimizin zimmetle· 
rini hertOrlii iddia ve yemin
lerden ve tekrar heıab rüyeti 
iddiasmdan ibra ve iıkat ey• 
ledijimizi beyan ve taedik 
ederiz. Demeleri &zerine bu 
feshi firlcet beyannamesi resen 
tanzim ve hazır olanlar yanında 
açıkca okundu. MeAI ve miin
derecatının taleb ve arzular1na 
tamamen uyjlun olduğunu ik
rar ve kabuJ ettikten soorat 
altını hepimiz imza ettik ve 
m6biirledik. 

1-26 (2166) 4 

' , 10 

D 
s 
s 
ç 

SBD 
ML 1-10 

910 00 
108 00 
446 500 
S17 00 

45 00 
216 00 
20 00 
2000 

Adi çelikten yassı demir 
Ariti pamuk yün meneucat 
Ke:silmiı defter kliıdı 
Gayri saf aulfat dlılit sanayide 
müstamel 

275 23-11-936 
443 

pazartesi pil 

Genel sayı 11658 
Özel sayı 9/208 
Bu feshi 'irket beyann mesi 

suretinin daırede ıakh 11658 
ıenel sayılı aıhna uygun ol· 
duğa tasdik kılındı. 1936 se
nesi teşrinisani ayının dördün· 
cO çarpmba günü. 

lzmir ikinci noteri mühür 
reamiai ve E. Erener imzası. 

1180 (2182) 

İzmir Saib Hukuk Hikimli· 
tinden.: 

Hazine ve"ili avukat Nec· 
middin Kahçeilu tarafından lı· 
mirde Karşıyaka Ş.yeate ao• 
kağı 18 sayılı evde miltekait 
yüzbaşı Fikri aleyhine açılan 
alacak davasından do:ayı Fikri 
namana tastir ve berayı tebliğ 
irsal kıhnan davetiye varaka· 
11om bili tt.bliğ iade edilmesi 
anlaşılmış olduğundan ikamet
gahı meçhul o1an miiddeialeybe 
ilanen tebligat ifaıma karar 
verilmiıc olduğundan duruşma 
günü olan 25-11-936 tarihine 
milsadif Çarşamba günü ıaat 

10 da mahkemede hazır bu
lunması veya bir vekil g6nder-
mesini mnbeyy'n işbu davetiye 
ilanen tebliğ olunur. 

1175 (2178) 

so adet 
1 s 

2 K 
1 s 
1 B 
1 s 

1 s 

1 s 

ı s 

1 s 

.. " 1 c 1 53 

YN m-1s 
bili 35 
PE 

1 c 1 54 

JMT 165768 

USV A 719 

HT 

2550 00 
181 500 

79 200 
43 00 

11s oo 
168 00 

155 00 

55 500 
34 00 

214 00 

5000 
460 00 

. 
10 00 
10 00 
10 00 

450 00 

50 00 

56 00 
3400 

200 00 

Galvanizli boı demir varil 457 
Nitro selluslu deri taklidi mu· 433 
ıamba 
Demir boyalı sehpa 
Adi ıişe sofra takımı 
Adi kanaviçe buş çuval 
Nitro afl!uılu deri taklidi mu· 
pmba 
Kurulmaınıı sade demir vanti· 
litörlü oc._k 

287 25·11-936 çarpmba glnl 
307 
435 
438 

27-11-936 cumu gün& 
427 

272 Pirinçten musluk (adi) 
Porselenle mllrettep nikel yal· 
dızlı pirinç mualuk 
Top haHnde boyalı pamuk '197 30-11-936 pazartesi gtıol 
mensucat 

N D C 2927 155 400 150 00 Merserizeli boyalı pamuk men· 446 
JN C n~t 

Yakanda yazıh eşyalar 23-25-27-30 -11 • 936 gUnlerine raıtlıyan pazartesi, çarşamba, çama gilnleri saat ondartte açık 
arthrma ıuretile dahile ıablamadıtı takdirde ayni gllnde de ecnebi memlekete götlirlllmek nzere sahlacaj'lndan itine geJenlerlD 
idhalit giimrliğtı ıabı komisyoauna mDracaatlan ilAn olunur. • 13-18 1120 12181) 
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F ratelli Sperco 
Vapur Acentası 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
AGAMEMNON vapuru el-

yevm limanımızda olub 10 ikinci 
teşrine kadar Amsterdam,Rot-

terdam ve Hamburg limanları 
için yük alacakbr. 

STELLA vapuru 7 ikinci teı
rinde beklenmekte olub Rotter· 

dam, Amsterdam ve Hamburg 
lioıanları için yük alacaktır. 

TRiTON vapuru 15 ikinci 
teşrinde gelib 21 ikinci teşrine 

kadar Anvers, Rotterdam,Ams

terdam ve Hamburg limanları 
için yük alacaktır. 
SVENSKA ORIENT Lınaen 

VIKINGLAND motörü el
Yevm limanımızda olub Rotter

dam, Hamburg, Bremen, Go
terburg ve Balbk lioıanlan için 
yül( alacaktır. 

GUNBORG motörü 13 ikinci 
teşrinde beklenmekte olub 

Rotterdam, Hamburg, Bremen 

Goteburg ve Baltık limanlan 
için 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 

LEV ANT motörü elyevm li-

ınanımızda olub Anvers(doğru) 
Dantıig ve Gdynia limanlan 
için yük alacaktır. 

Daha Fazla tafsilat için ikinci 
kordonda Tahmil ve Tahliye 

binası arkasında FRATELLI 
SPERCO vapur acentalığıoa 
lllüracaat edilmesi rica olunur. 
Navlunlaıdaki ve ha1eket ta
rihlerindeki değişikliklerden 
acenta mesuliyet kabul etmez. 

Telefon: 2004-2005-2663 

~ 
Diş hekimi 

A. Naci 
Ilorta~~u 

Muayenehanesini Birinci 
Beyler sokağı 36 numaraya 
nakletmiştir. Hastalarını müs· 
lakiJ olarak kabul ve tedavi 
eder. 

Tele fon 2946 
1-26 (2101) 

Diş tabibi 
Muayenehanesini 2 jnci 

~~yler So. Hamam kar11sın
"4l 37 No. ya nakletmiştir. 

Telt.fon: 3774 
(1924) 

l<ılZMIR SULH HUKUK HA
MLICINDEN: 
liaıine vekili avukat Nec• 

llıidd· lı . ın Kılaçoğlu tarafından 
lllirde Karantinada Selçuk 

'c>Jcaw 1- gında 25 sayılı evde Suriye 

1
/>u müdürü sabıkı Supbi aley-
•ne 1 d 
1 

açı an alacak davasından 
b 

0 •n Suphi namına tastir ve 

.,:~•yi tebliğ irsal kılınan da
i d Ye •arakasının bilitebliğ 
• e ed'I h d 1 mesi anlaşılmış oldu-
ka~ •n ikametgAhı meçhul 
~ia n .01üddeialeyhe il inen teb
tt-. ~ t ıfasına karar verilmiş ol· 

2S~dao duruşma günii olan 
Ç1rş. 936 tarihine müaadif 
llıabJc ınba günü saat 1 O da 

•eh. ~ede hazır bulunması 
'llGb 1~ ~ekil göndermesini 
telali~YYın ışbu davetiye ilanen 

r olunur. 1176 (2176) 

YENi ASIR 
·a'li:'"'C 

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

Zee & Co. 
DEUTCHE LEV ANTE LINIE 

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

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

AKKA vapuru 11 ikinci teş
rinde beklenilmekte ve 15 
ikinci teşrine kadar Rotterdam 
Hamburg ve Bremen limanla• 
rına yük alacaktır. 

GALILEA vapuru 20 son 
teşrinde bekleniyor. Hamlıurg 
ve Anversten yük çıkaracaktır. 

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

••ıı•-
American Export Lines 

EXHIBITOR vapuru 14 son 
te~rinde bekleniyor. Nevyork 
için yük alacaktır. 

EXPRFSS v,apuru 30 son 
teşrinde bekleniyor. Nevyork 
için yük aJacaktır. 

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

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

EXAMELIA vapuru 26 ilk 
teşrinde bekleniyor. N evyork 
için yük alacaktır. 
~ 

Pire Aktarması Seri Seferler 
EXCAMBION transatlantik 

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

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

---·~•-®--114•.,__-

Den Norske Middelhavslinje 
SARDINIA ml)törü 16 son 

teşrinde bekleniyor. Dieppe ve 
Norveç limanlarına yük ala
caktır. 
~ 

Armement H.Schuldt-Hamburg 
MARITZA vapuru 20 son 

teşrinde bekleniyor. Rotterdam 
Ham!>urg ve Bremen limanları 
için yük alacaktır. ........ 
S. A. Royale Hongroise de Na
vigation Danubienne- Maritime 

Budapest 
BUDAPEŞTE motörü 29 son 

teşrinde limanımıza gelerek 
Danub (Tuna) limanları icin 
yük alacakhr. 

... l8l .... 

Johoston Varren Line Ltd 
Liverpool 

JESMORE vapuru 15 son 
teşrinde bekleniyor. Anvers ve 
Liverpool limanlarandan yük 
yük boşaltıp Burgaz, Varoa, 
Kösteoce, Sulina, G alatz ve 
Braila limanları için yük a!a
caktır. 

• "eoa• 
Service Maritime Roumain 

Bükreş 

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

Vapurlann isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında hiç bir taahhüde gi
rifilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

KJNAKOL Kı~oa 
cevheridir. lştibasızlıkta,zaif
likte, sıracada, eski sıtmada 
bire birdir. 
• • . . 
~ .... ~azım hapları 

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

Yalnız birkaç 
Dakikada 
Sabit olan 
Hakikat 

GRiPiN 
En flddetll bzş ağrllarını 

derhal keser 

Gripin bütün ağn, sızı ve sancıları dindirir. Nezleye, gripe, 
diş, bel, sinir, adele ağrılarına, romatizmaya, üşübıeden müte
vellit ıshrablara karşı bilhassa müessirdir. 

GBiPiN 
Radyolin diş macunu fabrikasının mütahassıs kimyagerleri 

tarafından imal edilmektedir. 
Her eczanede bulunur. Flatl 7,s kuruttur. 

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

ARTI 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 bıçaklan, diş 

macunları, krem, 
podra V.s 

Telefon 3882 

Krep Jorjet, Nergis Nuvar 
Revdor Ferit, Leylak Blan 

4 ayn ayn koku harıkası 
ve S. Ferit eczacı ba1ınm son 
yaptığı şaheserler. 

Sabit, latif hakiki çiçek ko
kuları. 

Benzeri yapılamaz. 

Um. Deı.10 

S. Ferit 
• 

1 
ECZANESi 

HDkOmet sırası 

Milli Emlak müdürlüğünden: 
D.No. Lira 

92 Buca aşağı mahalle Köprülü sokak 10 No.lu dükkan 150 

840 Burnava linci yaka So. No. 10 bir katlı kirgir maa 250 
miif temilit ev. 

671 Buca yukan dokuz çeşme So. 23125 - 25 taj No.h 2 200 
dükkan arsası . 

760 Bayraklı Vişne So. 9 No.lı 46119 M.murabbaı arsa. 100 

179 Buca aşağı eski Mecidiye yeni Belediye So. S S ve 250 
7 taj No.lı dükkan. 

101 Buca aşağı eski Mecidiye yeni Belediye So. 3-3 250 
No.lı dükkan. 

676 Buca aşağı islim çıkmazı 3No.h 104/49 M.murabbaı arsa 150 

686 ,. ,, Özdemir So. eski 1112 taj 13 No.lı dükkan 500 
Yukarda yazılı Yunanlı emvalinin mülkiyetleri münhasıran 

gayri mübadil bonosu ile ödenmek üzere 10 gün müddetle açık 

artırmaya konulmuştur. ihalesi 23-11-936 Pazartesi günü saat 15 
dedir. Alıcıların MiJli emlak müdüılüğüne müracaatlar•. 

1124 (2173) 

Olivier Ve Şii. 
LIMITET 

Vapur Acentası 
tRtNCi KORDON REES 

BiNASI TEL. 2443 
ADJUTANT vapuru 28 bi· 

rinciteşrinde ~elip 29 birinci 
teşrine kadar Londra için yük 
alacaktır. 
~ ANDALUSIAN vapuru 2 
ikinci teşrinde gelip 5 ikinci 
teşrioe kadar Londra ve Hull 
için yük alacaktır. 

Liverpool Hattı 
ALGERIAN vapuru 30 birinci 

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

FLAMINIAN vapuru ikinci 
teşrin iptidasında Liverpool 
ve Svanseadan gelip yük çıka
racaktır. 

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

1 NOT : Vürut tarihleri, va-
1 purların isimleri ve navlun üc

retlerinin değişikliklerinden me 
suliyet kabul edilmez. 

- Sahife s 

Paris fakültesinden diplomalı 
oı, tablplerl 

Mu7..alter Eroğul 

Kemal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan ba~hyarak 

Beyler - Numan zade S. 21 
numralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
Cuma ve sah 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 

Doktor 

Kemal Sa~ir 
SARAÇOGLU 

Mem!eket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane: ikinci Bey
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Evi : Köprü 'fapur iskelesi 
Berat apartımaoı No. 6 

Ev, Telefon No. 2545 

., - . . 
• · -, - ·:.; i.-:r · . · .,.. . .. '. -f"". • • 

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

Turan fabrikaları, yüzde kırk beş mevadı gıdaiyeyi haiz 
kabuğu çıkarılmış pamuk çekirdeğ:nden 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 
mikdnrda çoğaldığını göreceksiniz. 

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

Posta kutusu No. 224 

Telefon - Izmir 3465 

·• .. . .:.,. • . • • • 4'\ • • • .... '. - . • .. !'f . . !.-:.· 

Eczacı Kemal Kamil AKT AŞIN 

Bahar çiçeği Kolonyası 
Merkezi Kemcralt4 caddesi Beyler sokağı köşesi 

f>üyiik Hilal Eczanesi 
lzmirden götürülecek en şık en ince ve en makbul 

hediyeniz Eczacı Kf'mal Kamilin 

Bahar çiçeği l<olonyası 
olacaktır. lzmirde Hilal eczanesı kokuculuk üzerine ciddi 

yürüyen bir müessese olmuş, kokuculuk alemini şaşırtmış 
bulunmaktadır. Hilileczanesini, eczacı Kemal Kamili i~in
deki ciddiyeti, kolonyalarını lzmirlilere sorunuz. 

Y alun ve benzer isimlere aldanmamanız 
için şişeler Üzerinde Kemal Kamil adını 
görmelisiniz. 

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

SIHHAT BALIKYAGI 
NorYeçya balıkyağJarının en balisidir. Şerbet gibi 

içilir. iki defa süzülmüştür. 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞDURAK 

. . . . 
• . . . . . . . Büyük Salebçioğlu hanı karşısında . 

........................•.........................................••. : 



:Sahife 10 YENi ASlft ta Teşrinisani 193a 
---· - -·- --

ctZZ//////7/ZL/..LL7J'L7.L/./~/./.l!/I/'L:Y/LZZZTLJV/7/L/LJIZ22:ZZZZZ:ı::z:ıı::v22ızz:ı:zırz!!Z;;C1111ırz;ı::zıııızz7Z'2:1'll:iQfZZZ'f"/,;;'Z21i111111Z;;ı:r;Ga:zAll:ZZ:IW.ll7Jı::al:;u:zz29'.:ı:zZ2Jı~ZJ:l!2ZZ::zzzy-....Q".oz:z:r-~LZ77LZJ'ZT"J.'ZJ'/////. 

• 

1 
lspanyol asilerinin sesleri çok kısılmışa benziyor 

~~~~~~~~~~~~~~~~~-.. ~~~~~~~~~~~~~~~~~-

u kav eme ti lil 

1 ırıl az ol 
Şimdi kurusıkı tehditlere başladılar: 

olmazsa bir kül yığını haline 
Madrid teslim 
gelecekmiş 

Asi generallerin sözleri cesaretlerinin 

Ülfimotwnlara. telıdıtlae kulak asmıvarnk mukaı•enıet ederı Madrıd şeh11 Şe/111n kapılarında ılıliyar çiJtrıler ekın mevsim111i kaçımııyortar 

Salamanka 12 (A.A)- Aşa- mensub olmıyan ve ellerinde J'. 
ğıdaki resmi tebliğ neşred il- silah bulunan kimseleri bu si- . 

çilerin üstün bir londa Kampanisin talehile bu· 
faaliyet göster- lunmakta olan bazı Fransız 

miştir: !ahları polise tevdi etmeye da· 
Nasyonalist kuvvetleri Mad· vet eylemiştir. Askeri kuvvet-

ridin cenubunda hayli ilerle· ler şehirde inzıbatı muhafaza 
mişlerdir. Düşmanın sol cena- etmektedir. Şehi rde kimseye 
bımıza karşı yapmış olduğu fena muamele yapılmıyor. 
taarruzlar tardedilm işd i r. Cum- Re •mi mehafil Salı günkü 
buriyetçilerden 50 kişi telef muharebelerin netayicinden çok 
olmuştur. memnundur . Saat 13,30 da 

Asturies de Cumhuriyetçi- cumhuriyetçiler Carabanchel 
!erin taarruzları akamete uğra· mıntakasında bir taarruz yap-
mışdır. Bunların Guadalajara mışlardır. Bu taarruz muvalfa· 
cebhesindeki taarruzları da kıyet le neticelenmiştir. Cara-
akim kalmıştır. banchel hükümetin bataryaları 

KOLAY iŞ OLMADIGINI tarafından müessir surette 
iTiRAF EDiYORLAR bombardıman edilmiştir. Saat 

Seville 12 (A.A) - General 16 da katalonyalı bir kuvvet 
Guipo De LLano radyo ile Barselondan gelmiştir. Bu kuv-
neşredilmiş olan bir tebliğinde vet asri silahlarla, toplarla mü-
diyor ki: cehhezdir. 

Madridin zaptı baıılarmın ZAFER TERANELERi 
zannettikleri gibi kolay değil· BiRDEN KISILDI 
dir. Düşman açık ovada mağ· Roma 12 (Ö.R) - General 
lôb edilmiş, püskürtülmüştür. de Llano Sevil radyosunda 
Fakat şimdi şehirde tahassün Madrid etrafındaki vaziyet 

• ı:tmekte ve mukavemete ha· hakkında yeni bir rapor oku-
zırlanmaktadır. Diğer taraftan muştur. General Madrid etra· 
bir fe lakete uğramamak için fında milli kuvvetlerin "hare· 
bütün ihtiyat tedbirlerini almak ketleri" devam ettiğini ve ge· 
mecburiyetindeyiz. Filvaki fet· neral Frankonun emriyle, her 
hedilm i ş arazide teşkilat yap· hamleden sonra, kazanılan mev-
mam11. İcab eder. Asri bir or· kilerin tahkim olunduğunu id· 
dunun ileri hareketi çok karı- dia etmiştir. General de Llano 
~ık bir şeydir. şu beyanatı da ilave etmiştir: 

Madrid cebhesinde Nasyona· "Eğer Madrid, Bilbao ve San· 
listlerin sağcenahı dün öğle· tander teslim olmaz'arsa bom· 
den sonra bir kilometre iler· bardıman edilerek kül yığını 
lemişdir. haline getirileceklerdir. Aynen 

Hükümetçiler sol cenahımıza lrun şehrinin akıbetine uğrıya· 
taarruz etmişler ise de tarde· caklardır.,, General millicilerin 
dilmişlerdir. Mukabil taarruza diğer cebbelerde muvaffakıyet· 
geçerek düşmana ağır zayiat !er kazandıklarını söylemiştir. 
verdirdik. MORTINEZ BARIO 
MADRİD ÇELİK KANADLAR KAYBOLMUŞ 

İLE ÖRTÜLDÜ Paris, 12 (Ö.R) - Sevil rad· 
Madrid, 12 (A.A) - Resmi yosunda general de Llano ta· 

ricalden biri Havas Muhabirine rafından iddia edildiğine göre 
şu beyanatta bulunmuştur: Madrid ve Katalenya alakadar 

Madrid semasının tayyarele· dairelerinin gayretleri arasında 
rimizin çelık kanadları ile ör· irtibat temin ederek kadınların 
tüldüğünü görerek bu man- iaşesini temine memur olan 
zaraya yakında şahid olacak· Mortinez Bario ortadan kay· 
sınız. Müdafaa Komiseri şeh:r bolmuştur. 
balkının itimadını muhafaza HÜCUMA UGRADIK 
etmesi için elinden geleni yap· DiYORLAR 
maktadır. Esasen halk komite- Cenub cebbesinde, general 
nin emrine itaat ediyor. de Llano milli mevkilerin hü-

Komite dün milis kıt'aların:ı cuma uğradığını kaydetmekte, 

diklerini böylece gazetecileri ispanya Cumhur 
itiraf etmiş olu· rei'i Azana tarafından kabul 
yorlar. Astürya· edilmişlerdir. 

da asiler Oviedo MUKAlilL TAARRUZLAR 

şehri etrafında Roma 12 (Ô.R) - Asilerin 
bükü metçi le rin tebliğlerine göre hükümetçile· 
hızını kırdıkla· rin iki mukabil taarruzu Mad· 
rını iddia etmek· rid etrafında akim kalmıştır. 

Madride karşı fıücıunlaraa bulu11a11 Faç/ı askerler ve süvariler 
fakat hu hücumların püskürtül· !er ekserisi resmi olmak üzere 
düğünü ilave eylemektedir. bazı mühim binaları harah et· 

Herhalde milliciler de Mad· miş veya hasara uğratmıştır. 
rid mıntakasında Cumhuriyet· Paris, 12 (Ö.R.) - Barse• 

SEMi-HAN 
Tarihte ilk Türk kadın 
~----------------------------~ kumandanının Çin seferi 
Semi· Han 'ın Çin seferi Türk tarihinin en yüksek kahra· 

manlık destanlarından birini teşkil etmektedir. Semi-Han'ın 
aşkı ve akınlarını Salı gününden itibaren (Yeni Asır) sütun• 
farında takib edeceksiniz. 

44 sene s.onra 
Gelen mektub ............. ıııızm:......... 

Amerikada iki ay içinde bir milyondan fazla satılan bu 
eser aşk, macera ve kadın ibtiraslarile dolu bir romandır. 
Bunu da Salı günü sütunlarımızda bulacaksınız. 

DÜNYA iHTiLALiNiN iKiN
Ci PERDESi HAZIRLANI· 

YORMUŞ t?) 
Roma 12 (Ô.R) - "Matin,, 

gazetesi Rus komünistlerinin 
Barselonda faaliyette bulun· 
dukları hakkında ifşaatta bulu
narak bu faaliyetin dünya sul· 
hunu tehdid ettiğini yazmakta· 
dır. Bu gazeteye göre Sovyet 
Rusyanın Barselonda yaptır· 
makta olduğu bir barb tersa· 
nesi Fransayı ve garbi Akde· 
nizle alakadar devletleri teh· 
did edebilecektir. Rusya Kata· 
lonyada dünya ihtilalinin ikinci 
perdesini hazırlamakta imiş ve 
bunun son perde olması ihti
mali varmış ... 

MADRID ASiLERLE 
GÖRÜŞMIYOR 

Londra, 12 (Ô.R) - "Daily 
Mail,. gazetesinin Paris nüsha· 

Madride ki11/e bakan risi general 
Oepo l. ı ı 

sına göre Madr , j e bulunan 
ecnebi diploma' r şehrin boın· 
bardımanı hali ıo ,. protestoda 
bulunmak üzere bir komi,yon 
teşkil etmişlerdi ı Bu kom'syon 
Madridin bombnr d . manına ni• 
hayet verilmesini istiyecek ve 
mukabilinde Madr; Jlilerin elin• 
deki rehinelerin selametini 
temin edecektir. Bu teş ebbli' 
lngilterenin, Madrid ve Burgo~ 
arasında rehinelerin mühadefe51 

için tavassutta buluı>mak tel<• 
lifinin Madrid hükümetince 
reddedilmesi üzerine yapılmış' 
dır. Filhakika Madrid hül<ii
meti asilerle müzakereye giri• 
şemiyeceğini bildirmiştir. 

Ruzveltin kararı 
Ordu, donanmanın ihti
yacı için tedbirler alındı 

ihtiyaç 
harice 

temin edilinceye kadar 
tayyare çıkamıyacaktır . 

Vaşiııgton, 11 (A.A) -Ruz- Süel mahfiller bu tedbirJerıP 
velt Amerika ordu ve donan· Amerikaya, Amerikadan tdY; 
ması ıçın inşa edilmiş olan yare satın alan memleketler e 1' 
tayyarelerin bunların teslimin- iki sene kadar ileride olııı;, 
den itibaren tam bir sene geç· imkanını vereceği kanaatin e 
medikçe dışarı satılmasını men- dirler. , 
etmiştir. Vaşington 11 (A.A)- Cıı~, 

Ruzvelt keza ordu ve donan· bur başkanı Ruzvelt lwralı:lı l• 
maya mahsus olan model tay· tan müteessir bölgelere Y~~ıe 
yarelerin de hükümetin ihtiyacı makta olan yardım sebe ~ 1

9tı tamamen temin edilinceye ka· 1,425,000,000 munzam tabsı~ 
dar ihracını yasak etmiştir. ihtiyaç olduğunu bildirınişt.t• 


