
il' ~ Na. •398 kllR iKiNCi ana 
il 44 - Gazi Bulvarı · IZMIR - 44 ı 

CUMARTES-1 'tııa --TEŞRiNiSANi 1939' - _, 

ltalyanlar nasll görUyorlar 
ımtıyaz sahibi : ŞEVKET BiLGİN 

Haşlnuharrir ve umumi neşriyat müdürü: 
HAKKI OCAKOGLU 

.A.EIC>~ ŞE::.~İTi: 

Devam müddeti Türkiye içinlHariç için 
Se11rllk . . . . . . . 1300 2500 -- - - -- - -
Alil avlık . . . . . . 700 1300 

TELEFON : 2697 

• l Roma, 13 (Ö.R) - Popolo gazetesi 
1 Balkan antantı ve küçük antant dev~ l 
j letlerinin son zamanlarda gizli bloklar 

1 
siyasetine dahil olmıyarak tam bir 1 

serbesti ile hareket etmekle, en makul 
hareketi ihtiyar ettiklerini kaydetmek- ı 
tedir. 

_\ 
Fiats " s ,, kuruttur. Cumhııriyetin Ve Ounıhıtriyet Eserinin Bekçisi, Sabah.lat"ı Çıkaf' Siyası Gazetedir Yeni A!nr matbaasında basılmıştır. 

Türk - lngiliz ittifakı mı yapılacak? 
-········································································································································································································································································· 

iP auxz~ AKDENiZ MiS AKINA -
lngiliz Bahriye başlordluğu, Akde

nizde Türkiye ile bir 
ittifak yapmak tasavvurundadır 

Bir harb halinde 
•••••••••••• 

Balkan 
Devletleri ---Harbı hududlarına sok

mamıya çah,acakla,.dır 
lstanbul 13 ( Yeni Asır ) -

Londrada çıkan "The Peaple" 
Londra, 13 (Ö.R) - Yu- gazetesi, Balkan antantı büyük 

goslavya bükümet naibi Prens erkinıbarbiye reisl~rinin Bük-
Pol'ün Londra seyahati gaze- reş top!anbları hakkında aşa-
teleri meşgul etmektedir. Bü- ğıdaki malumatı veriyor: 
tiln gayretlere rağmen gaze- - " DlSrt balkan devleti 
teler, Prens Pol'ün temasları Bükreş görüşmelerinde harb 
hakkında hiçbir şey öğrene- ha1i meselelerine temas ederek 
nıemişlerdir. şimdiye kadar merkezi Avrupa 

Belgrad, 13 (Radyo) -Vre- devletlerinin gösteremediği mu-
ıne gazetesi bugünkü baş vaffakıyeti elde ettil~r ve tam 

bir işbirliği temini hususunda 
ınakalesinde Büyük Britanya mutabık kaldılar. Dünyanın en 
ve Akdeniz misakı meselesini merd ve kahraman askerlerini 
tahlil etmektedir. Gazete kıadrosunda bulunduran dört 

1•1111
• Fransız Parlamentosunda ~xZd 

Bir münakaşa esnasında 
mebuslar tekme ve yum
ruk yumruğa geldiler .. 

Paris, 13 (Ô.R) - Dahi
liye nazırı Salengroya isnad 
edilen harb esnasında kaçak
bk meselesi dolayısile mec
lisde açılan istizah müzake
releri çok gürültülü olmuş
dur. Harbiye nazırı Da!adier 
Salengronun vaktile divanı 

harb tarafından gıyaben mu
hakeme edilerek beraet et-
ti~ini, Almanlar tarafından 

esir edildiğinin kabul edildi
ğini söylemiş ve hükme bağ· 
lanmış olan bir davayı ye-Akdenizde iki ihtimal mevcud de9Jet, harb halinde harbin 

--~--- - Somı 3 tindi sahifede- /Juriliz bahıive başlorduSir Samuel Hoa1c . Somı 4 ünr.ii snı;tada - -Sonu 3 ü11eii salıitede- Fransız Paıifınıc111osu ıeı:,ı He11ıot 
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inhisarlar 
Ye~ ~;mühim 

bir vazife ile 
karşı karşıyadır 

Buyıl tütün piyasası ümidin 
Ültünde bir hararetle açılmış 
ve mahsulün üçte ikisinden 
fazlası birkaç gün içinde 
&ahlmışdır. Bu vaziyet tütün 
ekicilerin büyük bir kısmının 
Yüzünü güldürmüşdür. Şurasını 
da ilAve eylemeğe mecburuz ki 
hu hayırlı neticenin istihsalinde 
inhisarlar idaresinin büyük bir 
rolü vardır. 

Çünkü tütünlerimizin en bn
Yiik alıcıları olan Amerikalılar, 
Piyasayı açmamak ve biraz da
ha geciktirmek hususunda ara
!•rında bir anlaşma yapmış bu
•Qnuyordu. Bu geciktirme şüb
beaiz yetiştiriciler üzerinde bir 
tazyik yapacak ve fiatler üze
rinde müessir olacaktı. Lakin 
İnhisarlar, Limited şirketi va
~~~siyle tam zamananda müda
-..ıeyi yapmışlar, kuvvetli mü-
~Yaa suretiyle Amerikahlan 
.._ harekete getirmişlerdir. 
Gerçi yabancı şirketler eğer 
Piyasa bu ıekilde açılmamış ol· 
"Ydı üç. beş kuruş fazlasına mal 
•lacal..lannı ileri da ıürüyorlar
~ıı. Bu sözün de samimiyetine 
..._n1r1z. Ancak bu fazlalık 
~ti?hasaran çok iyi mahsullere 
:hisar eyliyecek, diğer kısım-

r da belki on kuruş aşağısına 
'-blacaktı. 

B~gtınkü sahşl&rdan şiki
~~tçı olmağa hakkımız yoktur. 
/~tler yetiştiricilerin emekle
~n~ karş·lamaktadır. Türk çift-

~·'' kanaatkirdu. Kazandı~• 
ır işte ihtirasda beslemez. · 

t Yalnız şimdi gözönünde 
:~ul.ması gereken ikinci ve 
it 1hırn. bir vaziyet vardır. Re
ll:ıo lenın en iyi ı,ısımları satıl-
'1~1hr.. Geriye kalan mallar 
L· Uınıyetle olmasa bile büyük 
~r kısmı orta ve idi tütünler
k r. Zaruri ihtiyaçlarım kısmen 
•rşıtarnış o an alıcılar hundan 

•onrak· tak· 1 mübayaatta geçen haf-
lıat 1 heyecanı göstermiyecekler, 
•la~~ adi t~tünleri daha ucuza 
•-

1 inek ıçin müstağni bir 
~•ır tak E _ ınacaklardır. 

ger inhisarlar idaresi de 
~-- Sonu 2 ncı sar/ada -
-..._kkı C>ca.k.oğ1u 

'' Bız harb çocuklarıyız ,, 
Askerlik hevesi lzmirin genç kızlarını 
da sarmıştır. Mekteblerde bir tedkik 

ilk para,utçU TUrk kızı Yıldız Uçman Kız enstltUsUnde 
ve Kız Lisesindeki hem,lrelerlJle çok heyecanla 
hasbthallerde bulundu.... Genç Kızlarımızın tlklrlerl 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ilk paraşütçü Türk kızı Yıl-
dız Uçman, Seydiköyündeki 
ailesini görmek üzere bu hafta 
lzmire gelince ~ektebli kızlar 
arasmda onu görmek, görüş· 
mek için cicldi bir arzu uyandı. 

Mektebli kızlar askerlik bahis· 
lerile o kadar alakalı ki. ga· 
zete ve mecmualarda hep as· 
kerlik ve tayyarecilik haberle
rini arıyorlar. 

ilk pBl'aşütçü Türk kmnı 

gC>rmek istiyenler arasında, 
daha birkaç yıl önce ayni mek
tebin sıralarında beraberce 
ders gören arkadaşları da 
vardı. Tam yirmi dört defa 
Ankaranın semasından kendi-

Trianon tadil edilemez 

Bükreş halkı heyecanlı 
nümayişler yapıyor 

Romen nazırlar ''topı·aklarımızdan 
bir karış bile vermeyiz'' diyorlar 

'>'•ıt='D'.·F:>:~'~ 

Biik1eştcn bir gör/imiş 
Bükreş, 13 (A.A) - Nazır- büyük bir ~ümayiş tertib et-

Jardan Nistor Lapedatu Incu~ mişlerdir. Briatiano bu nüma-
letz ve Valer Popp ile Liberal yişte bir nutuk söyliyerek ez· 
fırkası reisi Bratiano Aradea cümle demişdir ki: 
Ja dün tadilcilik aleyhinde - Sonu /Jçüncü sahifede -

Jskendcriye'den bir gö1ü11üş 

Arab birliğine doğru 

Mısır-Hicaz görüşmeleri 
müsaid .bir safhadadır 
Mısır - lngiliz muahedesinde 

maddeler mi vardır? .. ._._ .. 
gizli 

Roma 13 (Ô.R)- Kahireden l arasındaki müzakereler bitmek 
bildiriliyor: Baıvekil Nabas pa· üzeredir. Bu müzakereler, Mı· 
f& ile Hicaz hariciye müsteıarı - Sonu 3 iitıcü sayfada -



~8hlf8 2 ... 
inhisarlar 

Yeni ve mühim 
bir vazife ile 

karşı karşıyadır 
- Baş tarafı I inci sahi/ede -

ayni tarzda bir hareket yolu 
takib ederse, tütüncülerimizin 
bir kısmının yüzü gülerken di
ğer bir kısmının içi kan ağla
yacaktır. 

inhisarlar idaresi şimdi yeui 
ve pek mühim bir vazife ile 
karşı karşıya bulunuyor. O da 
müdahalesini devam ettirmek
dir. 

Kötü tütünleri de eyilerin fi. 
atine alsın demiyoruz.inhisarlar 
bir hayır müessesesi değildir. 

Böyle bir talebde bulunmak ak
lımızdan geçmez. Fakat inhisar
lar idaresi her cins siga
ra yapıb sattığına göre 
her cins tütüne ihtiyacı vardır. 

Nihayet yabancı memleketler 
arasında kötüce tütünlere de 
talih olanlar mevcuddur. İnhi
sarlar ayni zamanda bütün 
mıntakalarda istihsal masraf
larının neye baliğ olduğunu 

herkesten iyi biliyor. Binaen
aleyh piyasayı bütün bu hesab
lar gözönünde tutulmak sure· 
tiyle muayyen bir noktada tev• 
kif edebilir. Mesela kırk veya 
elli kuruştan aşağı tütün sat
tırtmamak için daima alıcı vazi
yetinde kalabilir. Ve bunu 
yapması lazımdır. 

Zira inhisarlar da büyük şir
ketleıle beraber piyasadan çe
kilecek olursa meydan boş 
kalacak, bu defa spekülasyon
cular harekete geçeceklerdir. 
Tabir caiz ise bu çalıkakıcılar 
köylünün elinde kalan, müşteri 
bulamıyan tütünleri yirmi, yirmi 
beş kuruşa toplıyacaklar, za
man ve fırsatını düşürerek elli, 
altmış kuruşa satacaklardır. Ni
tekim geçmiş senelerde bunun 
birçok örneklerine şabid olduk. 
inhisarlar idaresi bir iki sene
denberi kendisine yakışan şe
kilde tam ve zamanında icab
eden müdahaleleri yapmış, 
devlete olduğu kadar Türk 
köylüsüne de faydalı olmuştur. 
Devlet elinde bulunan tütün 
inhisarından da bundan başka 
birşey beklenemez. Bu yüzden 
Türk köylüsünün doyduğu min
net hisleri çok büyüktür. Bunu 
tam ve kamil bir şekilde te
celli ettirmek için yerine geti· 
rilmiş vazifelerin tamamlanma
sına zaruret vardır. Bu da in
hisarların son balya satılıncaya 
kadar piyasadan çekilmemesi, 
nazımlık rolünü elden bırak
maması ile kabil olacaktır. 
~ak.k.I c::>cakoıı:;ıu. 

Zabıta haberl~ri: 
Yaralama 

Keçeciler caddesinde Kamil 
oğlu Reşad sarhoşluk saikasiyle 
Hasan oğlu lbrabimi bıçakla 
sol kulağının arkasından yara
ladığından tutulmuştur. 

Sarho' hali 
Menemenin Ulucak köyünde 

~.turan Hasan sarhoş olarak 
Ornek köyünden gelınekte 
iken gecenin karanlığında sar
hoşluk saikasile yüksek bir 
yerden düşerek yaralanmıştır. 
Yaralı tedavi için Memleket 
hastane3İne kaldırılmıştır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
kesmek için havalanmışlardır. 
Bunlar Endülüs ve Toledo ae
miryolu üzerinde uçmuşlar, 
piyade, süvari ve hücum ara
baları tahşidatı görmüşlerdir. 
Toprağın üzerinden kayarcasına 
açan tayyareler seri ateşli 
mitralyözlerle asi tecemmüleri 
üzerine ateş etmişler ve daki
kada on binlerce mermi yağ
dırmışlardır. Düşman tabşidatı 
dağılmış, asi askerler birçok 
ölü ve yaralılar bırakarak kaç
mışlardır. Tayyareler düşman 
hava bataryalarının şiddetli 

ateşine rağmen salimen avdet 
etmislerdir. 

ŞE B 
Bir otobüs kazası 

419 numaralı otobüs, 
amele Osmanı yaraladı 
Kazayı yapan şoförün kabahati 

olmadığı zannediliyor 
Dün sabah saat dokuz sıra

larında Karataşta Tramvay cad
desinde bir otobüs kazası ol
muştur. Bu kaza yüzünden 
Elektrikli tramvayların seferleri 
yarım saat kadar teahhüre uğ

ramıştır. Kaza şoför Mehmed 
Alinin idaresinde bulunan 419 
numaralı otobüsün kaldırım 
amelesinden 34 yaşında Sela
nikli Osmana çarpmasile ol
muştur. 

Osman, çenesinden ağır su• 
rette yaralanmış ve hasta
neye kaldırılmıştır. 

Kaza; Osmanın otobüs önün
de sağa sola kaçması ve şo
förü şaşırtması ve binnetice 
direksiyona hakim olamaması 
neticesinde vukua gelmiştir. 

Hadise tahkikatına elkoyan 
Müddeiumumi muavini Cevad, 
derhal otobüs makinesini ma-

Otobüsler 
Kültürparka uğrıyacak 

Doktor Mustafa bey cadde
sinde yapılmakta olan kanali
zasyon inşaatı ikmal edilmiştir. 
Evvelce otobüslerden yalnız bir 
kaçı Kültürparka uğramağa 
mecbur edilmişlerdi. Bundan 
böyle Kordona işliyen bütün 
otobüsler Alsancağa gelirken 
ve giderken Kültürparka uğ
rıyacaklardır. 

Bu şekildeki seferlere bu 
günden itibaren başlanıyor. 

• •••••• » 

Tütün satışları 
Tütün mıntakalarında satış

lar hararetle devam etmekte
dir. Türkofise gelen malümata 
göre satılan tütün mikdarı 22,5 
milyon kiloyu geçmiştir. Satış
lara devam edilmektedir. 

Geriye halan 6 milyon kilo
nun da pek kısa bir zamanda 
satılacağı alakadarlarca zanne
dilmektedir. ____ ,,.. 

Fırınlarda odun 
yakılacak 

Fırınlarda talaş yakılması be
lediyece suıeti kafiyede men
edilmiştir. 

Bundan başka fırınlarda ya
kılmak üzere şehre hariçten 
çalı da getirilmiyecek, yalnız 
odun veya kömür yakılacaktır. 
Talaş yaktığı görülen fırınların 
sahibleri beşer lira para ceza
ııiyle cezalandırılacaklardır. 

Elhamra 
Sinemasında 

BUGON 
Bitmemiş Senfoni 
Maskeli Kadın 

Filimlerini yaratan 

WILLY 
F () R S T'un 
En muazzam filmi 

Seanslara dikkat 3 - 5 - 1 
akşamları tam saat 9 da 

başlar. 

kine mühendislerine muayene 
ettirmiş ve rapor almıştır. 

Makinede hiç bir sakatlık 
görülmemiştir. Amele Os
man, tamir için yaya kaldırı
mından bir mikdar taş alarak 
kucağında taşlar olduğu halde 
yolun karşı tarafına geçiyordu. 
O sırada Güzelyalıdan yolcu 
dolu olarak Konağa gelmekte 
olan otobüsle karşılaşmıştır. 
Otobüs ansızın bir tramvay 
arkasından çıkmıştır. 

Osman geri çekilmek iste
miş, şoför Mehmed Ali otobüsü 
sola almış, Osman bu defa tek
rar ileri kaçmış, bu hareketten 
şaşıran şoför, otobüs durma
dan yine manevra yaptırarak 

yanlışlıkla sağa almış ve ame
leye çarpmıştır. Şoför, tevkif 
olunmuştur. Kaza yerine sa
bahleyin birçok halk toplan
mıştı. 

1 Otomobil kazası 
Urladan İımire gelmekte 

olan şoför Hasanın idaresinde 
Seydiköy kayıdlı 20 sayılı te
nezzüh otomobili Narlıderenin 

bir kilometre ilerisinde köp
rüden aşağı düşmüş ve içinde 
bulunan yolculardan Bekir ve 
Mustafa ve şoför ihsan haJif 
surette yaralanmışlardır. Hadi
senin kaza neticesi olarak vu
kua geldiği öğrenilmiştir. 

Ahırlar meselesi 
Belediye Riyasetince verilen 

bir emir üzerine şehrin ana 
caddelerinde bulunan ahırlar 
şehir haricine kaldırılacaktır. 

Bu caddelerdeki ahır sahiL
lerine bunun için iki ay müh· 
let verilmiştir. Ana caddeler· 
den gayri yerlerde bırakılacak 
ahırlar için de Belediyenin 
göstereceği talimat aynen tat
bik edilecektir. ··-··---Yangın 
Çukurçeşmede Mahmudağa 

sokağında oturan Mustafa kızı 
Kamilenin evinde mangaldan 
sıçrayan kıvılcımın dıvar dibin
deki talaşları tutuşturması yü
zünden yangın çıkmış, komşusu 
Veciyenin bir odası yanmıştır. 
Ev sigortasızdı. 

• • 11 •• ' 

Kardeşler arasında 
Birinci Aziziye mahallesinde 

oturan Salih karısı Emine kız 
kardeşi Fatmayı döğdüğü~den 
tutulmuştur. 

, - . -... ~ 
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B -1 
- __ ... -

Naldöken cinayeti davası 

Suçlular masum olduk
larını iddia ediyorlar 

iddia makamı 448 inci madde 
ile tecziyelerini istedi 

Burnava nahiyesinin Naldö
ken köyünde muhtar Zeynel 
ve kardeşi Azizi öldürmekle 
maznun bakkal Kazım ve kar
deşi İbrahimin ve maznunları 
bu suça azmettirmekle maznun 
Kazımın karısı Zelihanın muha
kemelerine dün aR"ırcezada 
devam edilmiştir. Geçen celse
de, maznunlardan Kazımın ev
velce ölüme sebebiyet ve ka
çakçılık suçlarından iki mahkü
miyeti bulunduğu verese tara
fından iddia edilmişti. Müddei
umumilikten bu mesele hakkın
da gelen tezkere,dünkü celsede 
okunmuştur. Bunda Kazımın 927 

yılında yaralanmağa sebebiyet 
ve 932 yılında da et kaçakçı
lığından altışar ay mahkümiyeti 
bulunduğu bildirilmekte idi. 
Kazım sabıkasını saklamıştı. 

iddia makamını işgal eden 
mür\deiumumi muavini Şevki, 
evvelce de iddiasında söylediği 
gibi maznunların Türk ceza 
kanununun 448 nci maddesi 
mucibince tecziyelerini tekrar 
istemiştir. Maznunlar ise: 

- Cinayeti işlemedik, biz 
masumuz, demişlerdir. 

Bir buçuk yıldan beri devam 
eden muhakeme sona ermiştir. 
Önümüzdeki Salı günü karar 
tefhim edilecektir. 

Subayların ve işyarların 
Tekaüde istihkak 

tarihlerden 
müddeti hangi 

başlıyacak? 
Askeri ve mülki tekaüd ka

nununun ikinci maddesinin bi
rinci fıkrasının değiştirilmesi 
hakkında kanun projesi Ka
mutay Milli müdafaa encüme
ninin tedkikinden geçmiş ve 
heyetin tasvibine sunulmuştur. 

Bu proje 1956 ve 2710 sayılı 
kanunların hükümlerini kaldır
makta ve 1683 numaralı ka
nu un ikinci maddesinin birinci 
fık asına, şu fıkrayı eklemek
tertır: 

Tekaüd istihkak 
aşağıdaki fıkralarda 
tarihten başlar: 

müddeti, 
gösterilen 

1 - Kara ve deniz harbiye 
mekteblerinden çıkanlar için 
bu mekteblere dühul tarihin
den, 

Harb senelerinde harbiye 
mektebine bilfiil dahil olmaya
rak açılan talimgahlardan yeti
şen subaylar talimgahlara gir
me tarih!erinden, 

"Harita ahız tersim,, mekte
binden yetişenler yarsubaylığa 
nasıbları tarihinden, 

2 - Askeri tıbbiye mekte
bi tahsilini bitiren tabiblerin 
subay nasbından dört sene ev
ve!ki tarihten, 

3 - Askeri eczacılar, kim
yager, diş tabib!eri, baytarların 
subay nasbından ilç sene evel· 
ki tarihten, 

4 - Kıt'adan yahut mülga 
sanayi mektebinden yetişmiş 
olan subııyların (1456 numaralı 
askeri memur muavini o"muş 

Kaçak Tütün 
Menemen kazasının Emiralem 

nahiyesinden Mustafa adında 
biri1'i pazardan bayvaniyle kö
yüne dönen Mehmed oğlu 
Emin'e: 

- Ben pazardan bir çuval 
Yün aldım, hayvana koyuver, 
demiş ve Emin mezkür çuvalı 
hayvanına yüklemiştir. Bu yükü 
götürmekte iken inhisarlar me
murları tarafından yapılan araş
tırına neticesinde çuvalın içinde 
on kilo kaçak tütün Lu!unmuş 
ve Emin yakalanmıştır. 

§ Menemen:n Mermerli ma
hallesinden Ahmed oğlu Ab
durrahmanın evinde yapılan 
aramada 15 kilo kıyılmış ka
çak tütün bulunmuş ve Abdur
rahman yakalanmıştır. 

olan askeri mensub ve me
murlar dahil değildir.) Dühul 
tarihlerinden, 

5 - Evvelce mevcud, ikinci 
sınıf ihtiyat subaylarile sonra
dan yetiştirilen ihtiyat subay
larının " askerlik haricinde 
geçirdikleri zaman sayılmamak 
üzere ., askerlik hizmetine ilk 
girdikleri tarihten, 

6 - Evvt!lce harbiye mektebi 
muadili olan deniz talebesi un
vaniyle çıkmış bulunanlar için 
deniz talebeliğine terfi eyledik
leri tar:bten. 

1 - Evvelce çarkçı ameliyat 
mektebinden çıkmış olanlar bu 
mektebin birinci "şakirdan., 
sınıfına geçtikleri tarihten, 

8 - Mülki ve askeri memur
ların maaşa geçtikleri tarihten, 

Subayların gerek kendi he
sabına ve gerek hükümet na
mına olaıak ecnebi memleket
lerde staj veya tahsilde geçir
dikler müddet bilfiil hizmetten 
sayılacaktır. Mülki memurların 
yainız staj müddeti fili hizmet 
hesabına katılır. Kıt'adan ve ya
hud mülga sanayi mektebinden 
yetişmiş olan zabitlerle askeri 
memurların yirmi yaşına varma
dan evvel geçen hizmetleri te
kaüd müddetine mahsub edil
miyecektir. 

9 - Mülga "menşei kitabı 
bahri,, den çıkanlar için (Birik 
katibi - mülazim sani asteğmen 
nasbedildikleri tarihten. 

Proje, 1957 ve 2710 sayılı 
kanunları kaldırmaktadır. 

Düzeltme 
Tarihi etüdler serlevhası 

altındaki yazımızda Şehinşahın 
büyük inkılabı yaptığt gün 
(200) kişilik hir kuvvetin ba
şında olarak Tahrana girdiği 
yazılmak İcab ederken bir ter
tib yanlışlığı olarak 200 bin 
denildiği cihetle tashih olunur. -Garip hırsızlık 

Şehitler caddesiyle Gazi bul
varındaki belediyeye aid lağım 
menfez kapaklarını çalmağa 
dadanmış bir şahıs ötedenberi 
belediyece aranmakta idi. iki 
kişi kapakları çalarken yaka
lanmıştır. Bunlardan Mustafa 
altı ay, Mebmed namı diğeri 
Reşad 8 ay hapse mahküm 
edilmişlerdir. 

14 Teşrınısanı 1sae 

Mezbahalar 
Ve kazanç vergisi 

Belediyeler tarafından tesis 
edilerek iş' etilen mezbahalar
dan dolayı belediyelerin kazanç 
vergisine tabi olub olmıyacak

larında bazı yerlerde tereddü
de düşüldüğü görülmüştür. Ka
zanç vergisi kanununun birinci 
maddesine göre belediyelere 
aid olub ticari bir gaye takib 
eden müesseseler vergi mev
zuuna alınmış ve bu hükmü 
izah eden 2 numaralı umumi 
tebliğde de belediye kanunu
nun 15 nci maddesinde yazılı 

vazifelerden belediyeler için 
yapılması ihtiyari olanlar ara
sında ticaret kanununun ticari 
mahiyette saydığı teşebbüslerin 
vergi mevzuuna girdiği izah 
edilmiştir. 

Maliye vekaletinden dün yi
layete gelen bir tamimde, fenni 
mezbaha tesis ve işletilmesi bir 
ticaret işi olmaktan ziyade hal· 
kın sıhhati noktasından yapıl· 
dığından belediyeler tarafından 
işletilen mezbahaların kazaoÇ 
vergısıne tabi tutulmamaları 

lazım geldiği bildirilmiştir. 

iş bürosu ku
ruluyor 

iş kanunu tatbikat:na aid 
hazırlık talimatnamesi çıkmıştır. 
Kararnameye göre dördüncü 
mıntaka merkezi ittihaz edileil 
lzmire Balıkesir, Manisa, Ay· 
dın, Denizli ve Muğla vilayet
leri bağlanmaktadır. On mın· 
taka merkezinden altısı teş· 

kilatlı, dördü teşkilatsız..ı:r. 

lzmir, işçisi fazla bir şehir ol· 
doğu için lstanbul'la birlikte 
en mühim merkezler arasında 
gelmektedir. 

Altı teşkilatlı mıntakanın her 
birine lktısad Vekaletince, Iü· 

zumlu görülecek memurlar gön· 
derilecektir. iş dairelerinin i~· 

!erini kolaylaştırınak için ali· 
kadar valiler, belediyeler, tica· 
ret odaları her türlü kolaylığı 

göstereceklerdir. 

Kardeş 
- --

Kardeşi öldürdü 
Bu cinayet Kaplan 
yaylasında oldu 

Tirenin kap!an yaylasında 
tabanca kurşunu ile öldürülmÜf 
bir erkek cesedi bulunmuşdıır· 
Yapılan tahkikatta bunun Can· 
bazlı köyünden Şakir oğlu Ali 
o!duğu, büyük biraderi Tevfilı 
ve amcazadesi Hasan ile çır 

lışmak üzere oraya geldikleri 
ve kardeşi Tevfik tarafındaıı 

tabanca kurşuniyle öldürüldüğ'İİ 
anlaşılmıştır. 

Kardeş katili Tevfik yak.J' 
lanmış ve suçunu itiraf eyle• 
miştir. 

Katil Adliyeye verilmiştir. 

Istanbul 
_ şehir işleri 

ŞC" lstanbul, 13 (Hususi) -
bir meclisi toplandı. Taozif•1 

işlerinde kullanılmak üıe~e 
'çıJI satın alınacak beş kamyon ı . 

43.000 lira tahsisat kabul ettı· 
Çöplerin nakli ve imhası ha"· 
kındaki mazbata encüınerıe 
verildi. ,,• 

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

~vnEGEP ALAS 
'Kışlık salonu açıld• 

.................. ; 

Hergün öğle. akşaın ye 
k · k' · 1 · "e me ve ıç ı servıs erı 

tabldot bulunmaktadır. q 
(52) 8 - • 
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olduğunu zikretmekte ve şun- Ortadaki mübhemiyeti izale ~ 
ları yazmaktadır : maksadiyle ihtiyar edilen bu ~ 

-
11 lngiliz bahriye baş şekil, belki de muval( kattır. 

lordluS?u, Akdenizdc Türkiye Misakın akdma şimdilik in ti· ~ ı 
ile bir deniz ittifakı yaparak zar edilemiyeceği tahm:n edi-
Karadeniz kıyısının da lngil- lebilir. Misakın akdına tekad-
tereye açılacağını düşünüyor. düm eden müddet içinde, in-
Ayni düşünceye göre bu mi- d k' · · giltere Akdeniz e ı vazıyetı ~ 
saka Türkiyeden başka Sov- bakımından Türkiyeye daha :-'\ 
Yet Rusya, Yugoslavya ve normal bağlarla yakınlaşması, N 
Yunauistan da girebilir. 

-. 
Son Telgraf.. _Haberleri 

ra'da ırtnna var 
Lodosun bir kasır~a halin de olduğu 

sırada denizde kazalar oldu 

Alman iktısad nazırı 
• ••••••••••••••••••••••• 

Dr. Şaht 
Bu akşam Istanhulda 

bulunacak 

Akdeniz misakında daha çok 
y Sa Majeste lngiliz kralının muhtemeldir.,, bı·r tehlu·· ke 

ugoslavya, Yunanistan ve Roma 13 (Ô.R) _ Popolo Kalamış vapuru atlattı. Vapurda 
geçirdiler 

Istnnbul, 13 (Yeni Asır) -
Alman Rnyşbank direktörü ve 
ve iktısad nazırı Dr. Şaht, ya
rın akşama doğru tayyare ile 
şehrimize gelecek, pazar sabahı 

Türkiyeyi ziyareti lngiltere b •• k k k bulunanlar bakımından böyle bir misakın D'ltali gazetesinin Londradan ÜyU Of U refakatindeki zevatla birlikte 
Ankaraya gidecektir. akdinde en kuvvetli hatve aldığı habe.-e nazaran lngiltere 

olmuştur. Ancak İngiltere hü- Akdenizde yapı!acak anlaşma· lstanbul, 13 (Hususi) - Dünkü telgrafımda ı kayıklarından birçoğu batmıştır. Nüfusca zayiat 
künıeti, böyle bir misakın her ya ltalyanm da behemehal Marmarada başgösteren çok şiddetli bir fırtı· belli değildir. B~tan kayıkların mürettebatı hak-

Dr. Şaht'ın Ankaradaki te~ 
maslarına hususi bir ehemmi-

hangi bir devlet aleyhin~ girmesım arzu etmektedir. nanın tahribat yaptığını biJdirmiştim. Bugün kında hiçbir haber yoktur. Liman idaresi lodo· 
~apıldığı hissini vermemesı Sinyor Grandi bu münasebetle aldığım mütemmim malumata göre şiddetle esen sun kazalarını tedkik etmektedir. Kalamış 

yet verilmektedir. Bu ziyaret 
esnasında Türkiye-Almanya ti
caretinin inkişafı hakkında 
müsbet kararlar alınacağı umu
luyor. 

ıçin bunun tahakkukunu, yeni I Romada Mussolini ile görü- bir Jodosla deniz birdenbire delirmiş ve allak vapuru da büyiik tehlüke at atmıştır. Vapur 
lokarno misakının akdine şecektir. bullak olmuştur. Lodosla beraber başlıyan yağ· açıkta bocalarken başını M:aınara açıklarına 
~27-ZZ'JOf2462i!l%t>&•:ar.waucrzz~..zz7'J'277J!ZtZTLY.z> mur çok devam etmemiştir. Fırtına tam iki saat çevirmeğe mecbur kalmıştır. Bu sırada KaJamış 

Trianon tadil edilemez sürmüştür. Lodosun bir kasırga halinde olduğu yan yatmış, korkuluklar devrilmi ş, yolcular ara-

8 
· sırada denizdeki küçük merakib büyük tehlüke sanda panik başgöstermiştir. Çok şükür vapur 

Fransız • 

• Ü~reŞ ~a}~J ~~ecanlI •~w~k~~M_a_~_ar_a_d_a_a_~_k_h-bu_1_~_a•n•b•a•hlk~~~·h·u~k•az•a•~-n_Af_u_s_ca_ı_ay_i_at_v_e_rm_e_dena&~ı~~ 

nümayişler yapıyor Fransa, bizimle anlaşacak 
Parlamentosunda 

- Baştaıa/l J ind sa ı,1ada -
niden açmağa sebeb görme
diğini ilave etmişdir. 

-BaştaıaJı biıinci sahi/ede- esası Milletler Cemiyeti pren· 
" Romanya asla bir karış sibJeridir. SiJahlaom siyaseti-

toprak vermiyecektir. Parça- mize devam edeceğiz. " 
lanmış Romanya iogiJtere ve Bükreş, 13 (A.A) - Liberal 
F ransanın kuvvetli yardımları parti Gros-! Verdein' de tadil-
aa cilik aleyhine büyük bir nüma-

Yesinde vaktile ecnebi ha-k· · yiş tertib etmiştir. iç, iş, kültür 1tnıyeti altma sokulmuş olan ve adliye bakanları ile parti 
iiç mıntakasını istirdada mu- lideri Constation Bratiano bu 
~affak olmuştur. Bunlardan nümayiş esnasında söz almış-
İrianon muahedenamesi mu· tardır. 
ıaffer olacaklarını zanneden· iç işleri bakanı İneluez Mus-
leri11 zorla kabul ettirmiş ol- solininin Macar ta dilciliği lehi-
dukları Bükreş muahedesinden ne Milanoda söylediği nutku 
Çok daha mutedildir. Sulhun protesto etmiştir. 

l ayyarel~; · Kamutayda 
Ad konma töreni 

yapılacak 
h. lstanbul, 13 (Hususi) - Şe

ır namına orduya hediye 
kdilen dokuz tayyarenin ad 
yon~a merasimi Pazar günü 
tşılköy tayyare istasyonunda 

Yapılacaktır. 
h' Ankara, 13 (Hususi) - Şe
ır namına orduya hediye olu· 

:~11 üç tayyarenin ad konma 
0reni at koşusu meydanında 
Yapılacaktır. 

~omanya haklıdır 
lll Bükreş, 13 (Ö.R) - Romen 
t thafili hiçbir devlet Macaris
hanı .. tehdit etmediği için bu 
h ilk um etin silahlanma talebini 
t lldutiarı vikaye zaruretile ma-
\lr gösteremiyeceğini yazıyor. 

11'ırtınadan birçok 
geıniler batmış 

a l>aris, 13 ( Ö. R ) - Bütün 
~ık denizlerde şiddetli fırtma· 
h{ olmuştur. Jv:anş denizinde 
l) :Çok gemi1er batmıştır. 

adise çıkarmak için 
la·Paris, 13 (Ö.R) - 11 Popu· 
n~re,, gazetesi general Franko
tin~ kardeşinin Roma seyaha· 
çıkın beynelmilel bir hadise 
htarrnağa matuf olduğunu 

'Yor. 

Hindistanda 
ka Bornbay, 13 (Ö.R) - Yeni 
Ve "işıklıklar çıkmıştır. 4 ölü 
.. 21Yaralı vardır. 

-----Dünkii n1üzakereler 
Ankara, 13 (Yeni Asır) -

Kamutay bugün reis vekili Re
fetin başkanlığında topJanmıs· 
tır. Müzakereye başlanmazdan 
evvel, reis vekili, Rifat (Çan-
kırı), Mitat (Maraş) ın ölümle
rine aid te1kere okunmuş ve 
bu iki saylavm ruhlarını taziz 
için bir dakika sükut edilmiş· 
tir. 

Bundan sonra Gireson say
lavı Hakkı Tarık ve iki arka
daşının hafta tatili kanununun 
dört ve ikinci maddelerinin 
değiştirilmesine dair kanun 
teklifleri ile hesabı kat'iter, 
boğazlar encümeni mazbatası 
müzakere edilmiştir. 

Bilahare Kütahya saylavı 
Lütfü Kırdar ile Avni DoSi'anın 
mebusluktan çıkmaları hakkın· 
daki tezkereler okunmuş ve 
pazartesi günü toplanmak üzere 
tatil edilmiştir. 

Peşte'de 
Budapeşte, 13 ( Ö.R ) -

Burada zannedildiğine göre, 
Avusturya-Çekoslovakya, ltal
ya • Yugoslavya ve ileride 
belki de Macaristan - Yugos
lavya arasında iki tarflı anlaş
malar düşünülmektedir. 

Pragda 
Prag, 13 (Ö.R.) - Viyana 

konferansının neticeleri ihti
razla karşılanmıştır. Macar si
lahlanma meselesinin müzake
resinin mevzuu olabileceğini, 
fakat küçük antantın bir taraflı 
her hareketine muarız olduğu 
kaydedilmektedir. 

IZMIRDE iLK DEFA 
Barut Dumanları içinde 

1 lintri K arey .. Hot Gibson .. Vilyam Dczmond .. Tom Tay
tr .• Eob Stil.. gibi dünyanın en tanınmış meşhur artistleri 

hep bu filimde birleşib Bütün sahneyi barut 
dumanlarına boğmuşlardır 

l<ARIMl8ENZ70LôlfRDüM 
Türkçe F oks Jurnal ve Komik Miki 

Bunlann hepsi bugün 

LALE SiNEMASINDA 

Fransa, 
da ki 

Sancak meselesi hakkın
notamıza cevab verdi 

Fransa hükümeti, dün Lübnanla da bir muahede 
imzaladı. Lübnan halkı memnundur 

Istanbul, 13 (Yeni Asır mu· sonra resmi safhaya girecektir. bir saat sürmüştür. De Martel 
habirinden) - Suriye gazete- Alakadar mehafil, müzakere- Fransa bükümeti tarafından 
!erinde verilen malumata göre Jerirr neticesi hakkında tam bir gönderilen bir beyannameyi 
Sancak meselesi hakkında nikbinlik izhar ediyorlar. okumuştur. Lübnan Cumhur 
Ankarada dış işleri bakam Dr. lstanhuJ, 13 (Yeni Asır) - reisi cevab vererek iki mem-
Aras'la Franslz sefiri Ponsot Suriye intihabahna Sancak leket arasında "asırlardanberi,, 
arasında yapılan görüşmeler Türkleriyle Aleviler ve Erme· mevcud olan dostluk bağlarının 
müsbet bir netice vererek esas nilerin de büyük bir ekseriye- kökü kalblere uzanan bu itti-
anlaşmaya varılmıştır. Bir baş- tinin iştirakten içtinab ettikleri fak muahedesi için istikbalde 
ka habere göre de Sancak Antakyadan tekiden bildirili- en sağlam teminat olacağını 

Blum de arkadaşını mü-
dafaa için kürsüye çıkhğı 
zaman sağ cenahtan haka
retli sözler sarfedilmiş, en 
soldan kalkap bir mebus 
merkez sıralarma doğru fır

lamıştır. Mebuslar iki taraf 4 

tan yumruk yumruğa, tekme 
tekmeye girmişlerdir. Reis 
Herriot celseyi tatil etmiştir. 

Celse tekrar açıldığı zaman 
Herriot meclisi sükunete da
vet etmiştir. Blum bu daki
kada kürsidedir. 

Askcı·i ittifak nıı ? 
Roma 13 (Ö.R) - Bazı tef· 

sirlere göre Viyana konforan· 
sında bir askeri ittifka ı{ÖZÖ· 
nünde tutulmuştur. Eğer Ma · 
caristamn silahlanması küçül< 
itilafın sulhu tehlükeye düşüre· 

cek bir harekete sebeb olursa 
l h kk d H vor. söylemiştir. mese esi a ıo a ariciye " Ö bu askeri anlaşma harekete 

k · Paris, 13 ( .R ) - Beyrut- Muahedenin imzası haberi ve aletimızin verdiği notaya geçecektir tan bildiriliyor: Fransa • Lüb- şehirde büyük bir neş'e uyan- • 
Fransa cevabını göndermiştir. Popolo dı' Roma Viyana pro 

nan muahedesinin imzası bu- dırmıştır. Berut baştan başa • 
Bu ikinci haber hakkında kat'Aı t k 1 d H b L es'el"" gün yap,Jmıştır. Merasimde c\onanmıştır. Cebeli Lübnanın ° 0 un a a SJ.Jurg m • • 
malumat almamamıştır. Fransa fevkalade komiseri De her tarafından delegasyonlar sinin de kaydedildiği ve ileride 

Şimdiye kadar ihzari mahi- Martel ile Lübnan cumhurreisi, gelmektedir. De Martel ve tayin ~dilecek bir tarihde ls-
yeti aşmıyan Ankara müzake· Lübnan delegasyonu iıaları Cumhur reisi halk tarafından par.yada millici rej:min tasdiki 
releri, notanın cevabı geldikten hazır bulunmuşlardır. Merasim alkışlanmışlardır. e!iiasmın kullanıldığını bildiriyor. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Vekiller heyeti 
F ransanın notamıza ver

diği cevabı Konuştu 
Ankara, 13 (Yeni Asır muhabirinden) - Bugünkü Kamutay 

1 

içtimamdan sonra Vekiller heyeti Başvekil İsmet Inönünün riya
setinde toplanmıştır. Bu toplantıda, Antakya - İskenderun hak
kında hükümetimizin notasına Fransanın verdiği cevabi notanın 
milzakere edildiği anlaşılmaktadır. 

Fransa ile hükümetimiz arasında Antakya • Iskenderunun mu
kadderatı hakkmda yakında müzakerelere başlanacaktır. 

Malta ziyaretine çıkacak olan filomuz 
hazırlıklcırını tamamladı 

Istanbul, 13 (Hususi) - Maltaya gidecek olan fiJomuz bütün 
hazırlıkJarmı ikmal ederek Haydarpaşa açıkJarında harekete 
hazır bulunuyor. Denizaltı ana gemisi de dün Haliçte talimler 
yapmış ve bugün filoya iltihak etmiştir. Milli müdafaa vekilimiz 
Kazım Özalp dün gemileri ayrı nyrı gezerek hazırlıkları görmüş, 
mürettebatı teftiş etmiştir. 

Arab birliğine doğru 

Mısır-Hicaz görüşmeleri 
müsaid bir safhadadır 
- Ba~taıa/ı 1 inci sahi/ede -

sırla Suudi Arabistan arasında
ki münasebetJerin takviyesirıe 
müsaid bir şekilde cereyan 
etmektedir. Nahas paşa gaze
telere nikbin beyanatta bulun
muş ve iki memleketi alakadar 
eden bütün meselelerin dostça 
halledilmiş olacağını söylemiş· 

tir. 
Diğer tarafdan Mısır Sudanı 

meselesi de Nahas paşayı meş· 
gul etme!dedir. Zira bu mmta· 
ka ahalisi Mısır Parlimenlo'lu
na vekillerini göndermek ar
zusundadır. 

lngiliz düşmanı 11 Elbilag" 
gazetesi logiliz-Mısır muahe-

desinde gizli maddelerinin par
lamento tedkik komisyonuna 
niçin verilmediğini soruyor ve 
umumi olarak lngi!tereyi Filis 
t in siyaseti dolayısile tenkit 
ederek bütün Arabların bu si
yasete muhalif o lduklarım ya
zıyor. Ayni gazeteye göre Bağ· 
dad başmüftüsü bütün İslam 

arabları Filistin arabiarına yar· 
dıma davet etmiştir. 

Kudüs, 13 (A.A) - Tahkik 
komisyonu dün akşam saat 15 
de ali komiserlik dairesinde 
mesaisine başlamıştır. Ati arab 
komitesi komisyon mesais;r.e 
iştirak etmemesi sebeblermi 
mübeyyin bir muhtıra vermiştir. 

" 1 ~ .. ... ;~~~;~~·: .. ::·:: .... ·~ T A Y Y A R E S 1 N E M A S 1 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bütün bir tarihi, hiitün bir alemi ihtiva eden şaheserler şaheseri 

Pom Gün • • y nın 
Senenin en muhteşem, en güzel, en heyecanlı ve en yül sek filmi. 1,800,000 lira sarfı ile 

vücuda getirilen bu filimde 5,000 fiküran rol almıştır. .. ~~~~~~~----~~~~~ 
Ayrıca: Paramund (Dünya havadisleri)-Miki Mavz (Bahar hava~) tamanıeıı renkli 

..-:.EANS SAATLERi : Hergün 3,15 - 5,15 - 7,15 - 9,15 Cumartesi ve Pazar günleri 1,15 de başlar. 

Bu filim için mekteblilere a ılacak huaual aeanslarm Aatleri direktörlllkle temas edilerek tesbit olunur. 
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Heryerde rast anan tiple 
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Medeniyet cemiyetin karakteridir. akat 
hu karakter başlıca desteğini şah stan alır 

Arkadaşım anlatıyor: 
Hemen heryerde rastlarız; 

ya bir toplantının ciddiyetini 
uluorta konuşmas·yıe bozmuş; 
veyahud nasılsa hazır bulunduğu" 
ilmi bir konferans dinlerken 
yersiz bir kahkaha atmıştır. 
Yüz kızarması, mahcubiyet gibi 
içtimai lazimelerin vücudundan 
bihaberdir. Tramvayda, oto
büste yanınıza veya arkanıza 
oturmuştur. Göğsünün bütün 
kuvvetiyle öksürmüş, sizi tükii
rük yağmuruna tutmuştur. Ba
şınızı çevirir medeni insanlara 
mahsus olan bu nakil vasıta

larına daha kimlerin binebile
ceğini merak eder bakarsınız. 
O bundan kendine göre bir 
mana çıkarmıştır. Şahsi hürri
yetine tecavüz gibi telakki et
tiği bu alakanızı nefreti andı
ran bir yüzle karşılar. 
Açık ağızla öksürmek, ak

sırmak; sükünetin olması lazım 
gelen bir yerde kahkaha ile 
gülmek veya bir toplantının 

ciddiyetini bozacak şeki:de ha
rekette bulunmak nihayet hiç 
bir cürüm teşkil etmez. Ve faili 
hakkında da hiçbir cezayı icab 
ettirmez. Sorsanız; en büyük 
istinadgahı budur. 

Biraz durakhyan arkadaşım 

ilave etti: 
- Şa ıyorum doğrusu. Me

selA bakınız; kaldmmlarda pa
rakelere yazılan; nakil vasıta• 
lannda göze batacak şekilde 
konan levhalar vardır. Ve bu· 
nunla beraber sıhhat müesse
selerinin büyük faaliyeti, ve 
sıhhat üzerindeki birçok maka
leler hergün gözümiizün önünde 
iken bili yüzünüze aksıranlar 

mekin ve: zuman tanımadan 
yerleri kirletenler eksik olmı

yor. 
Yüzüm acı bir tebessümle 

kmştı. Ve bu hareketimden 
dolayı yüzünde beliren endişeyi 
dağıtmak maksadiyle dedim ki: 

- Beyhude üzülmüş, bey
hude kızmışıo. Onlara kartı 
kızmaktan ziyade acımak his
simiz harekete gelmelidir. 

Bunlar terbiye fukaraları, iç
timai hayatın dışında kalmış, 

fakat yine kendilerince zama
nın medeni akidelerine uymuş 
olduğunu zanneden öksüzlerdir. 
Öksüz genit minasiyle olması 
lb.ımgelen lüzumlu bir şeyin 
kaybedilmesine diyoruz. Bu 

manada anadan babadan mah· 
rumiyet nasıl bir öksüzlük ifa
de ediyorsa, okumağa ahşmış 

bir Alimin kör olması ve dofa· 
yısiyle kitaplanndan mahrum 
kalması da bir nevi öksüzlük 
demektir. Binaenaleyh toplu 
yaı,ıyanlann da, medeni inki
şafa uygun; refah ve saadetine 
kavu~malan için bazı lazimelcr 
vardır ki bunu her şahıs Jü
ıumlu Lir iş gibi telakki et
meli, herşeyden evvel, mesleki 
çalışmalarından zengin olma 
hülyalarından ziyade o merha
leye ulaşmak için uğraşmalıdır. 
Buna muvaffak olamamak bir 
nevi öksüzlük demektir ki bun
lara medeni bir insan ancak 
acımakla mukabele eder. 

Bu tiptekiler; içtimai kaide
leri ferdi hududlar içinde gör
mef!e alışmış olanlardır. Bilmi
yorlar ki, şahsiyet cemiyette 
erimiştir.Göçebe bayatmıo vasfı 
ferdi bütün kabul etmesindedir. 
Fakat beraber yaşamanın vasfı, 
cemiyeti esas bir kül telakki 

Yazan: r•tyazl ilhamı 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

etm~sinde ve şahsı tabi bir 
unsur olarak anlamasmdadır. 
Dağbaşında birini tokatJasanız 
ve birini soysanız hiç birşey 
lazımgclmez. Bununlar beraber 
birlik yaşıyan bir muhitte bu 
hareketiniz sizi polis marife- · ı 
tiyle mahkeme huzurunda he
snb vermeğe davet eder. So- 1 

kakta istediğiniz gibi hörkütük 
sarhoş gezemezsiniz, çocuklara 
fena örnek olmak, başkalarını 

rahatsız etmek noktasından na
sıl ki kanun yakanıza yapışırsa 
toplu yaşanan her bir muhitte 
ferd kanuna girmiyen bazı irn
yıdlarla da hürriyetinin tabdid 
edilmiş olduğunu bilmelidir.Çok 
aşikar olan bu hakikati anla
mamış olanlara şübhesiz rastlı
yoruz:. Bir memleketin dilencisi 
nasıl o memleketin mali refahı 
hal.<kında - sakat da olsa - bizi 
bir parçacık tenvir ediyorsa 
aynı suretle henüz daha toplu 
yaşamağa alışamamış; ve toplu 
yaşayışta karşılıklı saygının kıy· 

met ve ehemmiyetini takdir 
edememiş olanların azlık veya 
çokluğu da o memleketin Kül· 
tür sahasındaki ilerleyişini ve 
modem hayattaki mevkiini 
göstermek için güzel ve yerin· 

de bir miyar olabilir. Ve ben 
kaniim ki bu ölçü bizi aldat· 

mıyacaktır. Hükümlerimiz bu
gün için aleyhimize çıkarsa bu 

bizi ürkütmemelidir. Hatayı 

görmek, anlamak ve anlatmak 

da büyük ve ileri bir adımdır. 
Çünkü medeniyet sessiz:ce şa-

hısta başlar, fakat bütün hat· 
lariyle kendini cemiyete gôs· 

lerir. Düşününüz; medeni bir 
cemiyetin mah uUi olan tiyat

royu düşününüz:. Oraya seyret
mesini, yani şahsi çerçevesinde 

u seyretmek terbiyesini ,, yaşa
tanlar gider. Böylesiodeo ne 

bir faciayı kahkaha ile seyret
mek, ne de piyes oynarken 
yanındaki ile yüksek sesle ko
nuşmak beklenemez. Fakat bu
nunla beraber siz de kimbilir 
kaç dt:f a mütemadiyen çekir
dek yiyen bir pisboğazın veya 
yanmdakioe flort yapmak isti
yen ve bunun için de binbir 
türlü bahane icad eden bir aoy
Nuz:un yanıbaşında oturmuş Ye 
sinirlenmişsinizdir. Binaenaleyh 
medeniyet cemiyetin karakteri
dir. Fakat bu karakter başlıca 
desteğini şahıstan alır. Medeni 
olmak istiyorsak berşeydcn ev
vel kendimizi terbiye edelim. 
Medeni vasıtalara ıahib olmak 
medeni olmak değildir. 

. N.ı. Koyman 

Bir harb halinde 
•••••••••••• 

Balkan 
Devletleri 

_....,... ... 
Harbı hududlarına sok
mamıya çah,acaklal"dtr 

- Baştaıa/ı 1 mcı sahi/ede -
kendi hududlarına sirayet et
memesı hususunda tedbirli 
bu!unmağa karar verdiler. Bük
rt!şte varılan cnl<:şma harb ha .. 
linden ziyade sufü zamanlarına 
aittir. Ve dört devlet, kabil 
olduğu kadar barbten uzak 
olmayı kararlaştırmışlardır. 

Belgrad, 13 (Yeni Asır) -
Bükreş konferanınna iştirAk 
eden Yugoslavya genelkurmayı ~ 
avdet etmiştir. 

-

• e a 
e e 

.. akat hu arar çok va im karışıklıklar doğuracaktır 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••D••••••••••••••••••ıa••••••••••••••••••••••••••••••••••••~s•' 

Romada son yapılan nümayışleıdru bir manzara 
Roma 13 (Ô.R) - l<ont Ci- nın Habeş imparatorluğunun nın en esaslı bir mesele oldu- Avusturya iJe olan ekoooınik 

ano bu sabah saat 8,20 de Vi- Viyana ve Budapeşte tarafın- ğunu hatırlatmıştı. Bazı Paris anlaşmalarını kolonilerine de 
yanadan Budapeşteye har~ket dan kabulüne karşılık olar~k gazeteleri bu münasebetle Ma- teşmil etmektedir. 
etmiştir. ltalyan hariciye nazırı ltalya bu memleketlere şu fay- caristanııi yeniden silahlanması, ltıılya-Avusturya -Macarist•P 
Macar paytahtında hararetle daları temin etmiştir: yani Trianon ınuahedesini fiilen anlaşması başka grublar aley-
beklenmektedir. Macar budu- 1 - ltalya, Avusturya ve bozması halinde, sulh muahe- hine çevrilmiş değildir. Bu an-
dundaki ilk istasyonda ltalya· Macaristanla mevcud bütün delerile kurulan vaziyetin bil· laşma Tuna havzasının sureti 
nın Budapeşte sefiri ve Macar ticari anlaşmalarını Habeşistana hassa orta Avrupada, bozul- tesviyesine doğru atıJmıq ilk 

masına kat'iyyen muhalif olan ... 
hariciye nezaretinin bir mümes- da teşmil etmektedir. küçük antant devletlerinin bu- adımdır. Üç devlet küçük An-
sili trene bjnmişlerdir. Bütün 2 - ltalya, Avusturya ve na karşı vaziyet alacaklarını tanb hakiki bir kül olarak te-
gazlarda ahali Duçenin namına Macar tebaalarının müsaid şart- yazmışlardı. Fransız gazetele- lakki etmemektedir. 
dostluk tezahürleri yapmış ve lıırla Habeşistanda çalışmak rine göre, Macaristana yııpıla- Roma protokoluna mensub 
kont Ciımo balkı Roma usulü için yapılabilecek talebleri hur bilecek en mühim mukabele- üç devletin Almanya ile olad 
selamlamıştır. Budapeşte ltal- susi bir samimiyetle tedkik lerden biri, Yugoslavya, münasebetleri tamamiyle eyi-
yan nazırını donanmış olarak edecektir. Böylece bu iki mem- Romanya ve Çekoslovakya· leşmiştir. Harbtan evvelkine 
beklemektedir. Şehirdeki mey- leketin ekonomik teşebbüsleri· daki Macar ekalliyetleri- benzer bir üçler konferansıuııı 
danlardan birine Benito Mus- ne Habeşistanm kapılan açıl· nin himayesine nihayet ver· teşkil edileceği hakkında Daiff 
solini adı verilmiştir. mıştır. miş olacaktır. Roma meha- Telgraf tarafından verilen lta-

G 1 K C . Gazeteler, Italyan·Avusturya- fili buna kat'iyyen ihtimal vere- her tamamiyle asılsı:z:dır. 
azete er ont ıanonun · b'" l b' t bb- - SILA~ HLANMA JŞI 

ziyaretini tev"ccühle selamla- Macar birliğinin diğer memle- mıyor ve oy e ır eşe usun 
maktadırlar. Yarı resmi "Pes- ketlerin menfaatlerini tehdid sulbdu tehlükeye düşüreceğini Viyana, 13 (A.A) - ltalyaPı 

kay ediyorlar. Avusturya, Macar konferansı 
t LI d t · d.. etmedigv ini ispata çalışıyorlar. ~ 
er oy " ga:ıe esı unyaoın Nihayet Sovyetlere karşı münasebetiyle neşredilen res(l)1 

H 1 Bu birlik Tuna havzasındaki • en genç ariciyc nazın o an müşterek cebhenin teessüsünü tebligv 
1 

Avusturya ve Macaris-
K C . f · ı· devletlerin hiçbirine hasım de- d · ı k d d d ont ıanonun aşıst genç ı- e memnunıyet e ay e en ga- tanın ıillblanma hakkını teyi 
ğini temsil ettiğini ve yeniden ğildir. Bilakis Tuna me11elesinin zeteler şunu ilave ediyorlar: etmektedir. Tebliğ, MacaristaP 
doğmakta olan Macaristanıu kat'i olarak ve korucu bir şe· "Komünist aleybdan cebhe ve Avusturyanın ltalyanın f-{a-
Cianonun şahsında güvenilebile- kilde halli isteniyorsa, Roma Berlin -Viyana • Budapeşle ve 8 beş imparatorluğunu tanımaY 
cek bir dost bulduğunu yaz- protokolü dig-er kuvvetlerin de Romacian geçer. Bu cebhe Sov· · t 

Yellerin tatbik ettikleri teca· karar verdikleri ve H beşıs a-
makta ve şunları ilave etmek· etrafında tebellür edeceği bir k ·k h - · ı · ı e-

vüzkar ıiyasetin bir neticesi· nın e onomı sa ada ış etı ııı 
tedir : " ltalya , müşterek çekirdektir. Fakat Italyan mat- d sine iştir iL. hususundaki Macar 
siyasetin tatbiki için Macaris- buatına göre vaziyet henüz ~ENl BiR MERHALE iMiŞ ve Avusturya hükümetferi ta-
tanı daima sadık bir dost gibi Roma protokollerinin umumi- rafından izhar edilen or:z:urıuıı 

Roma 13 (A.A) - Giornale 
yanında hu'acakbr.,, le~tirilmeaini mümkün kılacak D'ltalia gazetesinin yazdığına ltalya tarafından naw!"! itibara 

GAZETELER KONFERAN- derecede olgunlaşmamı~br. göre Viyana üç taraflı konfe- alınacağım ilave etmektedir. 
SIN NETICELERI HAKKIN- KÜÇÜK ANTANTIN ranıan neticeleri ltalyan anlaşma Viyana, 13 (A.A) - RoaJ• 

DA NE DiYORLAR? MUHALEFETİ sisteminin yeni bir merhalesi· protokoJuna meosub üç bUkD" 
Roma, 13 (Ô.R) - ltalyan Gazeteler Macar meselesi dir. Avusturya ve Macaristan, met mümessilleri gelecek toP" 

gazeteleri Viyana konferansının hakkında da şu izahatı veri· Almanyanın yaptığı gibi Italyan lantılannı Budapeştedc yapın•>" 
neticelerini tabii olarak • geniş yorlar: Milano nutkunda Mus.. Habeş imparatorluğunu kat'i kararlaşhrmıılardır. Bu topl~~-
bir şekilde·tefsir etmektedirler. ıolini Macaristan için ıiliblan.. olarak tanımışlardır. Buna mu· tının tarihi bilihara tesbit edt• 
Verilen malumata göre ltalya- ma sahasında müşavat hakkı· kabil Italya Macaristan ve lecektir. ,. 

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

Fransız Nazırın ültimatomu Hollanda hükümeti de 

Kudretli endüstri pat- Fransa - ln~iltere 
ronlarının -·-~~halef eti para anlaş~asına giriyor 

Mukavemet devam ederse Blum 
hükümeti bunu şiddetle krıacakt1r 

Paris, 13 (Ô.R) - Ekonomi ı 
nazırı Spinasse büyük endüstri 
patronlarına karşı ültimatom 
mahiyetinde bir nutuk söyle· 
miıtir. Na%1r Fransada muhte
lif sahalarda ekonomik kalkın· 
ma emarelerinin belirdi&"ini, sa
taşlar111 arttığını, mal nakliyat 
yekununun çoğaldığını ve işsiz· 
liğin azalma yolunda olduğunu 
kaydettikten sonra şunlan ilive 
etmiştir: 

T eessilfle ıunu söyleuıeğe 
mecburum ki, bazı kudretli 
endüstriyeller bu kalkınma ha
reketine engel olmağa çalışı
yorlar. Stokları tükenmiş olan 
müşterilere mal vermek için 
ağır mühletler koyuyorlar. Ma 
liyet fiat?erinin kat'i olarak 
hesabına imkan bırakmıyorlar. 
Fakat bilmelidirler kh teknik 
terakkilerin fidyen olarak işçi
lerin sefalete mahkum edildik· 
Jeri ekonomik devir arbk geç· 
mistir. Senelerce ekonomik 

işlerdeki kar1şıkhktan istifade 
etmiş olanlar bütün bir mille
tin iradesini mahvedemezler 
ve memleketin bayata avdetine 
mini olamazlar. Hükümet, ta-
rihte kaydedilen en büyük iş 
ihtilafın hallinde ıimdiye kadar 
uysallık gösterdi. Fakat milletin 
mukadderatını alakadar eden 
meselelerde pazarlık mümkün 
değildir. Bu söylediğim hadise
ler üzerinde tahkikat açılmıştır. 
Eğer endüstriyellerin mukave· 
meti azalmazsa bunu kırmasını 
bileceğiz. işçilerin emniyetine, 
orta sınıflana bu mücade-
lede bize müzaheretine gü· 
venerek i~abederse parll
mentodan müstacelen müessir 
silahlar istiycceğiz. Bu sözleri 
sfikunetle söyliyorum, zira ka
rarımızı tatbik hususunda kat't 
aımimiz vardır. Bu vazifede 
tekasül gösteremeyiz.,, 

Naıır son senelerde kendi 
kudretinden, müesseselerinden 
ve hemen hemen bayabndan 

Londra, 13 (Ô.R.) - Fran
sanm frangı kıymetdend üşür
mesi üzerine şimdiye kadar 
florinin kıymetini düşürmekle 
iktifa etmiı olan Hollanda hü· 
kümeli şimdi Fransa- lngiltere
Amerika arasındaki para an· 
laşmasına iştirake hazır oldo
ğunu bildirmiştir • Hollanda 
Baıvekili " Times ., gazetesine 
mühim beyanatta bulunmuş-

tlur. Bu beyanat, garp de
mokrasileri arasında siya.al 
ve ekonomik işbirliği le-
hinde kuvvetli bir müdafaa
dır. Hollanda baıvekili demiş· 
tir ki: 

"Hollanda bir demokrasi kal
dıkça, bazı totaliter rejimler 
tarafmdan tatbik edilen ekono
mik usuUeri reddedecektir. Bu 
usuller milli sahada ~konomik 
otarşi temin etmek vesilcsile ...... ··············-····················· 
şübhe etmekte olan Fransız 
milletinin hükümetçe alınan 
tedbirler sayesinde yeni hayat 
bulduğunu ve bu canlandırma 
eserine devam edileceğini söy
lemiştir. 

k' , .. 
ekonomik cereyanların in •f ,.i 
fına mani olmaktadır. Gerr 
Hollanda da bir kontenjan~·; 
temi tatbik etmektedir. fa. 'e 
biı. kendi hesabımı1.a, bıı it 
muadil kolaylıklar gösterec~ .. 
olan her devlet için, bu k0 

,. .. 

teojan Dliniasını azaltmağa b , 
zmz. Bir defa daha ~~kr:, 
ederimki Fransız başveloh ~-i 
on Blum tarafından. ba~s.e de 
len ekonomik "terhıs,, ıf'11 !>' 
üzerimize düşen rolü yapı1l3 

tan çekinmeyeceğiz. . .. ı1d' 
"Siyasal demokrası duoY t1" 

son zamanlarda bazı ~ar~•~ ıe 
lara maruz kalmışbr. Biruıt Y~. 
birleşen ifrat kuvvetleri de~~dl 
rasinin ana prensiblerine buc ıe· 
etmektedirler. Diğer _rne~aı· 
ketlerin kabul ettiklcrı reJdıı" 
Jeri tenkid etmek batırı?1'.ı de' 
geçmez. F ııkat b zioı gJbı eat' 
mokrasiye bağh olan fl1 oıı' 
tekeller arasında o ktı 1'İı 
müşterek şeyler \'ardır ,W 
müşterek servetimiz: olıı0 lf1'~ 
mokr si esaslarını koru aıi~ 
üzere fikri, siyasi ve ek00ti0~ı 
sahada sıkı bir tP..m~s bBirİci~ 
olmakhğımız znrurıdır. 
kurtuluı vasıtamız budurı" 



YENi ASıR 

Cumhu iyetçileri 
demokrasilerin 

aza 
zaferi 

a "°" g 
laca 

za e 
. ' 

r 
Bunu lngiliz işçi lideri söyliyor. Cumhurjyetçiler 
dün taarruza geçerek parlak bir zafer kazandılar 
Londra, 13 ( Ö.R ) - İşçi 

ı>artisi lideri Attle, radyoda 
verdiği bir nutukta demiştir ki: 

- Demokrasiler ezilirken 
Amerikanın gösterdiği soğuk
kanlılığa hayret etmemek el
den gelmiyor. Amerikanın, 

Amerika Travayist!erinin yalnız 
sempatilerini İspanyol halkına 
bildirmekle iktifa etmesi belki 
de bir istihzanın ifadesidir. 
Şunu nazarı itibara almak la
zımdır ki, İspanyad::: milislerin 
zaferi, blitün dünya demokra
silerinin de zaferi olacaktır. 

Bütün dünya işçileri, büyük 
bir zafer kazanacaktır. lngiliz 
içşileri ispanyaya yalnız sempa
tisini değil, ayni zamanda yar
dımını da ortaya koyacaktır. 

Paris, 13 (Ô.R) - ispanya
dan bugün gelen haberler 
açıkça cumhuriyetçilerin lehi
nedir. Asilerin elindeki Sevil 
radyosu bu sabah şu mütevazi 
tebliği neşretmiştir: 15 ve on 
sekizinci fırlıalar cebhesinde 
sükünet; 16 ıncı fırka cebhe
sinde topçu ate~i. 17 inci fırka 
cebhesinde milislerin bir hücu
mu püskürtülmüştür. 

Asi radyolarının cebhede 
bu suretle sükunet bildirmeleri 
hayret uyandıracak mahiyette
dir. Çünkü diğer babetler bu
nun aksini gösteriyor. Havas 
Ajansının muhabiri şu telgrafı 
göndermiştir: 

Bu sabah haber alındığına 
göre cumhuriyetçi kuvvetler bir 
ileri hareketine karar vermişler 
ve bu maksadla yaptıkları hü
cumda muvaffak olarak hatla
rını Estramador yolu mıntaka
sında 4 kilometre ileri sürmüş
lerdir. Daha cenubta cumhuri
yetçiler asilerin bazı toplarını 

almışlardır. Bu toplar, daha ça
buk kaçırılmak üzere, sökül
müş bulunuyordu. 

En şiddetli muharebe Estra
mador ve T ole do yolları ara
sındaki mıntakada olmuştur. 

Asilerin, tankların himayesi al
tında yaptıkları iki hücum püs
kürtülmüştür. Asi kuvvetler 
bilhassa Faslı kıt'alarda nmürek
kebti. Cumhuriyetçiler asi tank-

Yazan : Tok Dil 

alınış, gurur ve azametle, ipek 
Yasdıklı sedirine yaslanmış, ba
~klarını uzatmıştı. Müftü eği
erek etek öperken: 

- Nerde Katırcıoğlu? Dedi. 
- Katırcıoğlu merasim sıra-

ııında efelerile beraber ayrıldı, 
frkasından bağırdık, koştuk, 

k
akat lstanbulun sokaklarında 
ay boldular. 

dı -k·ı Bunlar cinli tayfasımıy-
ı. 

- ...... ??I! 
- Saldırın Yeniçerileri, ne-

ispanya lıaıbuwı Madtid kapılarına daya11a11 iiç salmesi 
!arını top ateşile tahrib 
)erdir. 

etmiş- haribe,, Madrid müdafaa ku- yosu asiler'n kumandası altın-

Hükümetçiler sabah saat 
10 da asi hatlarına hücum için 
siperlerinden çıkmışlardır. Hu 
hareket Madrid müdafaa 
komitesi reisinin radyo ile ver
ıliği şu emir, şu sözlerle baş
lıyordu: 

"Madrid müdafaa hatların

daki 50000 Cumhuriyetçi mu-

mandanı, Madrid etrafındaki daki askerleri, ispanya toprak-
muharebeleri kat'i zaferle ne- !arının bir kısmını ecnebilere 
ticelendirmek üzere bütün kıt'a- satan kumandanlarına itaat et-
ta hücuma geçmek emrini ver
miştir. Hükümetçilerin bu taar
ruzuna tanklar, tayyareler de 
iştirak etmektedir. Avcı tayya
releri Madrid semalarını muha
faza etmektedir. 

Diğer taraftan Madrid rad-

memeğe davet etmiştir. 

Saat 12,30 da hücum halin
deki Cumhuriyet kıt'atı düş

manla temas halinde idi. Elde 
edilen haberlere göre Cumhu
riyetçilerin ileri hareketi yavaş, 
fakat mukavemet edilmez bir 

Bir tebliğ neşredildi 

Avr pa işlerinin barış 
yolile hallini istiyorlar 

kudretle, kumandanlığın hazır
ladığı plana uygun olarak inkişaf 
etmektedir. Vaziyet cumhuriyet 
silahlarına müsaitdir. Milisler 
bül~k bir taarruz kudreti gös
termişlerdir. 

Hiç bir tereddüde mahal 
kalmamak üzere tasrih etmek 
lazımdır ki bu haberler herhı.n
gi bir lspanyol kaynağından 
değil, falr at bitaraflığın dan 
şübhe edilemivecek olan Ha
vas muhabirinden gelmektedir. 

Londra, 13 (A.A) - Res
men haber verildiğine göre 
logiliz hükümeli Bek ile kabi
nenin bazı azaları arasında 
yapılan müzakerelerden de 
memnundur. 

Bek'in de memnun olduğu 

tahmin olunmaktadır. 
Lonra, 13 (A.A) - Bekin 

Londradan hareketinin arefe
sinde lngiliz dış işleri bakanı 
bir tebliğ neşretmiştir. Bu teb
liğ Avrupa vaziyetinin halli 
için sarfedilen mesainin deva
mını temenni eden Polonya 
ve lngilterenin tam bir fikir 
ve arzu beraberliğinde olduk
'larını kaydetmektedir. 

Bekin Londrada bulunma
sından istifade ederek Polon
yanın da alakadar olduğu 
garb muahedesi projesinin 
bazı noktaları tedkik edil-
mişdir. Polon yanın meşru 

Tefrika No: 36 

mesinler .. 
- Zaten, ben aratmak için 

adamlar saldırdım. 
- Çok alil Hadi bana so

nunu haber ver. 

Arasından bir gün geçti, Ka
tırcıoğlunun izi dizi bulunmadı. 
Müftü merak ve melal içinde 
saraya gelib Kösem Sultana 
keyfiyeti arzederken, ahaliden 
birinin Yeniçerilt>rden birisine: 

menfaatlerini natarı itibare alan 
bir bal çaresi bulunması fikri 
etrafında ittifak basıl olmuştur. 

Tebliğin bu son kısmı uzun 
tahlillere meydan vermektedir. 
Çünkü burada mevzuubahs 
olan keyfiyet Polonyanın muh
temel Ren paktına dahil ol
ması veye Fransız-Polonya itti
fakına dair olan hükmün tanın
masıdır. 

Roma ve Berlinin hiçbir za
man vazgeçemedikleri bir dört
ler paktından tabaddüs edecek 
tehlükelerin bertaraf edilmesi 
hususunda mevcud temayüller 
Fran~ız ve lngiliz mehafilini 
sevindirmektedir. 

Londra, 13 ( A. A) - Beş 
günlük bir ikametten sonra 
Bek dün Londfadan hareket 
etmiştir. 

Eden istasyona kadar Bek'e 
refakat etmiştir. 

, 

Dediğini de nakletti. Kösem 
sultanı merak ve evham sar
mıştı, müftünün gözlerine ba
karak: 

- Abdürrahim efendi! dedi. 
Sakın Katırcıoğlu lstanbulun 
gizli bir semtinde saklanıp, fır
sat kollıyarak oğlum lbrahimi 
hapisten kurtarmağa kalkış
masın? 

Müftü bu evhama içinden 
gelen kahkahayı zabtedip: 

Paris, 13 (Radyo) - Yirmi 
beş asi tayyare bugün Madrid 
üzerinde uçarak şehre yüzlerce 
bomba atmışlardır. Bu taarruz 
çok vahşiyane olmuş ve milis
ler tayyare toplarile mukabe
lede bulunmuşlardır. Asi tay
yarelerden altısı şehir içine dü
şürülmüş ve diğerleri bu mu
kabele karşısında daha fazla 
kalamıyarak uzaklaşmışlardır. 

Asi kuvvetlerin umumi taar
ruzu bugün başlamıştır. Mu
harebe bütün cebbelerde şid
detle devam etmiş ve asiler 
ilerlemeğe muvaffak olamamış
lardır. 

dukları yerde kulak kesilip 
durakladılar, nefeslerini kesip 
dinlediler. Çok geçmedi, bir 
oda uşağı içeri atılıp, soluk 
soluğa: 

- Hepsi kaçıyor, hepsi ka
çıyor! Diye haykırdı. 

Kösem sultan olduğu yer
den fırladı, müftü kapıya doğru 
koştu, müftü kapıdan kaybol
mak üzere iken Kösem sultan: 

- Müftü! Koş! Bir sürü as
ker al! Ağalarla beraber saraya 
gelin! kaçmadıysa, odayı muh
kemce yapın! 

Diye bağudı. 

Aradan yarım saat geçme
mişti ki, lstanbulun içi : 

- Deli sultan kaçmış, hapis
ten kurtulmuş .. 

- Katırcı oğlu deli İbrabimi 
hapisten kaçırmış. 

Velvelesiyle doldu, korku 
bucak bucak dağıldı, dükkan
lar kapandı, halk delicesine 
evlerine sokuldular. 

Sanıre & 

Talebe fazlalığı karşısında 

u 
bir 

akültesi içi 
bina utuluyor 

'Ankara 
de 

üniver3İtesinin tıb fakültesi 
yakında kurulacal{tır 

Ankara üniversitesinin Tıb fa
kü tesi önümüzdeki mali sene 
içinde kuru:acaktır. Şimdiki 
lise bönası yerinde Tıb fakül
tesi açılacaktır. Yine bu mali 
sene içinde bir Atatürk lisesi ile 
başvekiilet binası yanında bir 
ortamekteb daha kurulacaktır. 

Anka1adan ıkı göıüaüş 

lstanbul, 13 (Hususi) - Hu
kuk fakültesinde busene talebe 
çok arttı. Talebeden bir kısmı 
ot:ırmak için ver bulamıyarak 
dersleri ayakta takibetmekte
dirler. Du mahzuru izale için 
Nuruosmaniye civarındaki Bi
yoloji enstitüsünün 520 kiti 
istiab eden anfisi hukuk fakül
tesinin ilk sınıfma tahsis edil
miştir. Birinci sınıf burada ders 
görecektir, 

lstanbul, 13 (Hususi)- Dev· 
let demiryollarının Haydarpa
şada!ci şimcndifercilik mektc· 
binden mezun olan 97 talebe
ye bugün şahadetnamcleri ve
rilmiştir. Me\[tebten şahadet

name alanların elli üçü hareket 
ve kırk beşi katar memurudur. 
Bu mekteb şimdiye hadar 1120 

1 
tal~.be ye<işt;rmek suretile de· 
miryol!ar idaresinin kadrosunu 
hazırlamıştır. 

Ankara, 13 ( Hususi ) -

Ankara, 13 (Hususi) - Ma
arif vekaleti beyaz Ruslardan 
A.A. Vasilyef tarafından ter
tib edilerek Amerikada bastı
rılan 1000sahifelik ve iki cild
lik bizans tarihini Türkçeye ter
cüme ettirmeye karar vermiş
tir. Bu işe antikite müzeleri 
direktörü ile profesör Arif me· 
m:ır edilecektir. 

ltalya anlaşabilir mi ? 

Kont Ciano yakında 
Londraya gidecekmiş 
Paris, 13 (Ö.R) - "Progres 1 

de Lyon,, gazetesine göre Vi
yana konferansı Italyanın bek
lediği heyecanlı neticeleri ver
memiştir. ltalyan imparatorlu
ğunun Avusturya ve Macaris
tan tarafından tasdiki hayret 
verici birşey değildir. Müteka
bilen ltalya, Avusturya ve Ma
caristanın silah müsavatı hak
kını tasdik etmiş ise de bu hü
kümetler bunu beklemeden za
ten teslibata girişmişlerdi.Konfe 
ranstan Avrupa vaziyetini de
ğiştiren birşey çıkmamıştır. 

"Eclairem de l'Est ,, gaze
tesine göre ise Mussolini hem 
merkezi Avrupada, hem Ak
denizde oyununu oynamaktadır. 
ltalyan gazetelerinde lngilte
reye hücumlar kesilmiştir. Zecri 
tedbirlerin müteşebbisi olan 
devlete karşı artık gücendire
cek söz işidilmiyor. Italya 

Akdenizde lngiltere ile an
laşabilece;ini ümid ediyor. 
Kont Ciano hiç şübhesiz ya
kında Londraya gidecek ve bu 
seyahat, vaziyeti aydınlatacak-
tır . 

Halbuki ne o vardı, ne bu 
vardı. 

Sarayın içine bir suru yeni
çeri doldu, ağalar, önde giden 
yataganlı neferlerin ark:ısına 

sokulup dali sultanın hapsedil
diği odaya kadar ilerlediler. 
Deli lbrabimin feryadı demir 
kapmın arkasından delicesine 
geliyor, ve kapı; arkasından 
güm! güml yumruklanıyordu. 

- Alçaklar! Hainleri Açın 
bre kapıyı! Açın bre! Açın 
beni kardeşim de hapsetmişti, 

yetmedi mi bu hapis bayatı ... 

Bütün bu feryadlarına, gırt-
lağını yırtarcasına salıve-
ren deli lbrahimin acı 

acı ağlaması da karışıyor-
du, gelenler anladılar ki deli 
sultan kaçmamıştı. 

Hemen bir gayret, bir ça
lışma, demirkapıyı kireç ve 
Horasanla karışık bir malzeme 
ile duvar gibi ördüler. Hemen 
deliğini açık bıraktılar. Artık 

"Petit Niçois" lngilterenin 
vaziyetini memnuniyetle karşı· 
lamaktadır. Eden tarafıodan 
teşrih edilen lngiliz siyaseti 
iki esasa dayanıyor. Dünyada 
nizam ve sulhun muhafazası 
ve Ingilterenin silahlanması bu 
iki nokta birbirine zıd değildir. 
Birbirini tamamlar. 

"lntransigeant,, de lngiltere
nin Almanya tarafından t:ıkib 
edilen siyasetin Fransayı tecri· 
de matuf olduğunu anladıkıoı 

ve buna karşı koymağı kendi 
menfaati icabı saydığını yaz
maktadır. 

Londra, 13 (Ö.R) - Riva
yet edildiğine göre Alman se
firi F orayn ofise giderek 
Belıin ziyareti üzerine neşre

dilen tebliğin bir fıkrası 

hakkında izahat istemiştir. Bu 
fıkrada garb emniyet muka
velesinde Lehistanı alakadar 
eden bazı nokta!ar ima edil
mekte idi. 

Siyasi mehafil Fransız - Leh 
ittifakının kuvvetini hatırlatan 

hcrşeyin Berlini endişeye dü
şürdüğünü kaydetmektedir. 

ması ihtimıtli kalmamıştı. 

[Miladi sene: 1648) 
Yedi yaşındaki Mebıoedi 

redeyse bulsunlar, geti:sinler. 
lakin ..,.önüllerini asla incit· 

- Katırcıoğlu yeni padişahı 
beğenmemiş, eskisi ondan da
ha yaşlı idi diye söyliyerek 
gitmiş. 

- Hayır bu olamaz derken 
sarayın içinden kopan bir vel
vele, oğultu ve gürültü halinde 
kulaklarına geldi. ikisi de ol- . . . 

---- .~ 

·~'. • ~ deli lbrabimin hapisden kaç-

taht odasına götürdüler. Etra
fına afal afal bakınmaktRn 
başka bir şey bilmiyen bu 
çocuk sarayın içinde alıı,

madığı odalardan birisine, 
alışmadığı bir tahta otur
tulunca hayli yadırgamalar 

gösterdi. Tahtın arkasına bir 
perde astılar ve perdenin ar
kasına da mükellef bir başka 
Taht daha kurdular Kösem 
sultan buraya kösüldü, müftü, 
sadrazam, Sofu koca Mebmed 
paşa, ağalar, vüzera, hepsi bi
rer, birer girib birer daha etek 
öptüler. Ve alayıva 1 .:t ile bubi
çare çocuğu alıb korkutmadan 
ürkütmeden mükellef bir ka
yığa bindirdiler. Kayığın orta
sındaki tente örtülü mahfelinde 
samurlu sedirlerde iki harem 
ağasının da ortasında oturub 
giden yeni hükümdarı Eyübe 

- Rilmedı -



iz harb çocuklarıyız 
'' As er ik hevesi lzmirin genç kızlarını 

da sarmıştır. Mekteblerde bir tedkik 
ve 

Liseli arkadaşlariyle görüşen 
Uçmam, Göztepede, Cumhuri-
yet kız enstitüsü bahçesinde, 
bir bölük kız arasında görünce 
büyük bir hakikate inanmış 

ibi idim. Askerlik hevesi genç 
kızlarımızı öyle sarmış ki, Yıl
dız Uçman'ın etrafında bir 
halka oluvermişler.. Ondan 
u~uşları hakkında malumat 
.thyorlar: 

NELER SORUYORLAR? 
- ilk defa nasıl atladınız 

aıağıya ? 
- Heyecan geçirdiniz mi? 
- Cumhuriyet bayramı gü-

nü nasıl atladınız? 
Gayeniz nedir, asker ola-

Yıldız Uçmarı talebelerle konuşuyor 

Büketi elime aldım. Büyük HAZIN BiR HATIRA 
şefin locaları ı>nune gittim. Bu sırada bir genç kız Yıl· 
Heyecandan nefeslerim durmuş dız Uçmama yanına yaklaştı: 
gibiydi. Uçan Türk kızlarının _ Siz, dedi. Asker olacak 
sevgi ve selamlarını arzettim. mısınız 1 Diyebilirim ki hayatta en 

- Evet .. 
- Ben de asker olmak is-

terim. 
- Aileniz razı olur mu? 
- Tabii.. Gazetelerde ka-

danJarın askerliği yazılınca an
nem bana gösterdi. Hem süvari 
olacağım. 

- Neden süvari olmağı ter
cih ediyorsunuz .• 

Mektebli kız biran için dü
şündü. Ve cevab verdi: 

Yilıflz Uçnıa11 Kız San'at Eızslitiisil dİl'ektöni Hasib, yarditektör 

- Ben, dedi. Gözlerimi aç
tığım zaman ağabeyimi kay
bettim. Bir süvari idi. Akıncı 

Yddınm Kemalle arkadaştılar. 
Bir akşam Yıldırım Kemal bize 
geldi. Ağabeyimle konuştu. 
Sonra atlarına binerek gittiler. 

O zaman henüz küçüktum. 
bayan N111iye ve mulıarririmi7.le bir arada 

Annem onların Ankaraya git
tiklerini söyliyor ve ağlıyordu. 
Annem böyle şeylere alışıktı. 
Babam da gitmiş, bir daha 

ak mısıruz? mesud günümü yaşıyordum. 
YILDIZIN ANLATTIKLARI Küçük bir kız, sesini yüksel· 

terek sordu: Çocuklar misilsiz, tertemiz 
bir beye can içinde Yıldızı din
liyorlar ve Cumhuriyet bayramı 
günü 400 metreden nasıl atla
dığını merak ediyorlardı. Yıl
dız Uçman onlarm arzularını 
yerine getirdi : 

" O gün en büyük bayra
mınnıdı. 400 metreden athya
cağım için hemen sabaha kadar 
göz.lime bir damla uyltu gir
memişti. Bu heyecandan değil, 

sevinçtendi. 30 paraşütçü filo 
halinde başka tayyarelerde idi
ler. Ben tek olarak Goxdron 
tayyare.sinde idim. Pilot Ro
manof'tu. 

Bana, paraşütle aşağıya in
dikten sonra büyük şef Ata· 
türk' e takdim edilmek üzere 
arkadaşlarımın ve benim son
suz minnet ve şükranımızı an
latan bir büket emanet edil
mişti. Beni asıl heyecana sevk 
eden hadise de bu değil miydi? 

Atlamak; boşluklarda bulut· 
larJa kucaklaşmak bana arbk 
tabii bir İf gibi geliyordu. Bük eti 
paraşütümün kolaoJarına bağla
dım. Romanof'la beraber yüksel
dik. Geçid resmi sabası üzerine 
geldiğimiz zaman 400 metre 
irtifada idik. Herzaman olduğu 
gibi Romanof gazı kesti, at
ladım. 

BÜKETİN HEYECANI 
Kendimi boşlukta hissedince, 

saniye fevtetmeden paraşütü 
açbm. Arhk uçtuğumu bile 
unutarak büketin heyecanına 

kapılmıştım. Stad sahasına 

düşer düşmez kulağımı saran 
aJkışlar1 hissediyordum. Bun-
1arın hiçbir; bana değildi. 

Uçan, bulutlar arasında boşlu
ğa atı 1an ve muvaffak olan 

- Tayyarecilik güç mü? 
- Herşey kolaydır. insan 

zevkini havalarda aldıktan 

gelmemişti. Bir müddet sonra 
Ağabeyimin Yıldırım Kemal'Je 

İsianbu/da genç kızlarımız askeı/ık ialımleri yapıyorlar 

sonra bundan kolay birşey birlikte şebid düştüklerini öğ· 
yoktur. rendik. Annem ağlıyordu. 

UÇMAK TEHLÜKELI MI? Ne zaman evimiz önünden 
Bır başka kız sordu: athlar geçse kapıya çıkarız. 
- Uçmak tehlükeli mi? Sanki ağabeyim gelecekmiş 
YJldız Uçman derhal cevab gibi ümide düşeriz. Benim de 

verdi: daha o yaştanberi süvari ol-
- Hay1r. dedi. Bir zaman mıya arzum var. Eğer kadm-

kazalar oluyordu. Hele para- ları askere alırlarsa ben de 
şütcülük o kadar terakki etti asker olacağım. 
ki, en ufak bir tehJükesi biie Bahçede toplanan yüzlerce 
yok.. insan evinde imiş gibi kız, bu içten gelen arzu önün-

emniyetle havalarda dolaşabili- de cidden heyecanlı v e sıcak 
yor. gösteriler yapblar. Bu güzel 

- Acaba müracaat etsem arzu. samimi bir dalga halinde 
beni alırlar mı? bütün genç kızların ağızlarında 

Genç kız bunu sorarken, dolaşarak mektebin içinde enfes 
tabii bir hicapla kızarmıştı, bir manzara yaratmıştır. 
Yıldız Uçman onun yaşı hak- BiR MAHZUR 
kında malumat istedi. Onaltı Çocuklar, kendi cinslerinden 
yaşında olduğunu öğrenince: bir insanı aralarında görünce 

- Şimdi almazlar, dedi. ona daha eyi açılıyorlar, endi-
- Neden almazlar, benim şeJerini ve arzularını meydana 

neyim eksik.. vuruyorlardı. Genç bir kız şöyle 
- Eksiğiniz yok, fakat ya- konuşuyordu: 

şınız müsaid değil .. On yediyi - Ben, diyordu. Askerliği 
la bir meslek olarak kabul etmi-

Edenin bir meb'usa cevabı 
----------------------------------~----Bir ltalyan topçu alayı asilere 

yardım için ispanyaya mı gitnaiş? 
Bunu bir 

Hadise 
ltalyan esirinin ifşaatı ortaya atıyor. 

meşguldür. ile tahkik komisyonu 

Madrid halkı, tayyare hücamlarmdan kllltlllmak için fotoğrafta f!Öıüldiiğii gibi izbelerde ra~ıvor 
Londra 13 (A.A) - Eden ne karşı konulan silah ambar- diğer hükümetler nezdinde te-

işçi partisine mensub bir me- gosunuo kaldınlması için mü- şebbüslerde hulunub bulunma-
busun bir sualine verdiği tah· zakerelere girişmek mümkün dığmı sormakta~ırlar. 
riri cevabta İspanya büyük el- olub olmadığmı lngiliz hükü- Paris, 13 (0.R) - Sollar 
çisinin lngiltere dış işleri ba- metinden sormuş mudur? delegasyonunun içlimaında Is-
kanbğına esir edilmiş olan bir Eden, lspanyol hududu- panya hadiseleri t.edkik edilmiş 
ltalyan askerinin ifadeleri bak· nun beynelmilel kontrolü için ve ispanyaya karşı tatbik edi· 
kında bir rapor vererek bir ademi müdahale komitesine len siyasetin hükümetçe yeni· 
ltalyan topçu alayına mensub yapılan tebliğrlen başka Fransa den tedkiki için bir müracaatte 
toplarla askerlerin Nasyonalist- bük6met\ tarahndan hiçbir res~ bulunulmasına karar verilmiştir. 
lere yardım için ispanyaya gön- mi müracaat yapılmadığını söy- Halk cebhesine iştirak eden 
der.ilmiş ol~u~unu bildirdiğini )emiştir. bütün partilerin mümessillerini 
teyıd eylemıştır. p · 13 ( A A ) _ H b 

Ed b Ö 1 hl.tir- arıs, • a er ihtiva eden bir delegasyon bu 
en ceva ını ş y e 'ld" v. .. k ·· · t d L . . ven ıgıne gore omunıs par- iş hakkın a başvekil eon 

mışbr: k ı· · 1 · l BJ · d k · Bu hususta Italyan hüküm eti tisi se ~eter ı~ı spanya. ış e: umu zıyaret e ece hr. 
nezdinde doğrudan doğruya rınde bıtaraflıgın reddedılmesı Harbiye nazırı Daladier ba 
teşebbüsatta bulunmak lngiliz hususunda sosyalist partisi akşam ordu komisyonundan 
büklimetine düşmez. Eğer bu merkezi komitesine bir mektub askeri siyasetin tamamen ka· 
ithamın doğruluğu teeyyüd göndermiştir. bulünü istiyecekt:r. Geçen içti .. 
ederse mesele ile ademi müda- Komiteler sosyalist partisi mada komisyon azalaırndan 
hale komitesi meşgul olacakhr. idare heyetinin bitaraflık me- bazıları bu siyasetin bazı nok-

Londra 13 (A.A) - Avam selesinin yeniden tedkiki talarına itiraz etmişlerdi. Bu 
kamarasında işçi partisine men lehinde karar vermesinden tenkitler ekseriyet grubuna 
suh bir saylav Edene şu 1 memnun olmuşlardır. mensuh mebuslar tarafından 
suali sormuştur: Komünistler Blumun hare!iet yapıldığı için harbiye nazmnı 

Blum Ispanyol hükümeti- serbestisini elde etmek için bilhassa müteessir etmiştir. 

Altı asi tayyare 
düşürüldü · 

Paris 13 (Ö.R)- Havas mu· 
babiri Madrid üzerinde yapılan 
hava muharebesi hakkında şu 
maiümatı veriyor: 10 asi avcı 
ve bombardıman tayyaresi hü
kümetin 15 avcı tayyaresi tara
fıodan muharebeyi kabule mec
bur edilmiştir. 6 asi tayyare 
düşürülmüştür. Hükümet tayya
reteri zayiata uğ ramamışbr. 

Paris, 13 (Ö.R) - Havas A
jansının asiler nezdindeki mu
habirine göre asilerin dünkü 
hareketleri neticesiz kalmışsa 
da hatlarım takviye imkanını 
vermiş ir. Dünkü gün yapılan 
muharebelerde 2000 den fazla 
asker ölmüştür. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
yorum. Enstitüde okuyorum. 
Gayem bir ev kadını olarak ye· 
tişmektir. Ancak, herkes gibi 
ben de icabında asker olmak, 
vazife almak isterim. Acaba 
ailem buna razı olur mu? 

- Tabii razı olacak? 
- Fakat muhalefet ediyor-

lar, sen zayifsin, muvaffak 
olamazsın, diyorlar. 

Burada başka başka bir kı:ı
cağız söze karışarak konuştu: 

- Benim annem, babam ra• 
ziler .• Evde kendilerine söyle
diğim zaman itiraz etmediler. 
Bu yarı ya11ya bir kabul sayılır. 
BiZ HARB ÇOCUKLARIYIZ 
Görüşme arasında, onsekiz 

yaşlarında tahmin edilen bir 
kumraf kız şunlan söyliyordu: 

- Biz barb çocuklarıyız. 
Kendimizi bildiğimiz zaman 
memleket henüz barbten kur
tulmuştu. Ben pudra kullanmı• 
yorum. Fakat İcab edince pud
ra yerine, memleketimin tozunu 
toprağını kendime pudra yapa~ 
bilirim. Elim tuttuğu için erkek 
kadar iş yapabilirim. 

Çocuklar bu sözleri de coş
lrnn bir gösteri içinde karşı· 
ladılar. Yıldız Uçman kız ar
kadaşlarına veda ederken, kız 
çocuklardan hepsinin de onunla 
meşgul olduklarını VI! adeta 
ona gıptayla baktıkla. ı ını fark 
ediyordum. 

.A.dııan. Bllge"t 

Grandi Romaya gidiyor 

Akdenizde lngiliz 
Italyan münasebatı 

üzerinde yeni görüşmelere haşlanması 
yakındır. ltalyn Japonya ile de 

sıkı bir dostluk kurmağa çalışıyor ··-· .......... 
Londra, 12 (A.A) - Daily 1 LONDRA SiY ASI MEHAFI· 

Mail gazetesinin bildirdiğine LiNiN FiKRi 
göre ltalyanın Londra büyük Londra 12 (A.A) - Royter 
elçisi Grandi yakında Romaya ajansının diplomasi muhabiri 
gidecek ve Akdenizde lngifiz 
ltalyan münasebetlerinin tan-
zimi hakkında bazı müzakere· 
)erde bulunacaktır. 

Grandi Romadan Londraya 
müsbet cevabla dönecektir. 

lngiliz hUkümeti azalarmm 
ekseriyeti, zamanm, suitefeh· 
bümleri izaleye hassaten elve· 
rişli olduğu fikrindedir. Lon
drada Mussolini tarafından iz
har edilen dostane hissiyat 
memnuniyetle kaydedilmekte 
ve müzakerelerin pek yakında 
kat'i bir sureti bal ile netice
leneceği sanılmaktadır. 

Ayni gazetenin Roma muha
biri ise Roma ile Londra ara· 
sıoda müzakerelere timdiden 
başlanmış olduğunu bildirmek· 
tedir. Müzakerelerde esas Ak
denizdeki bahriye kuvvetlerinin 
bugünkü vaziyetlerinin idame
sidir. 

Daily Telgraf gazetesi de 
pek yakında gerek lngiltere, 
gerek ltalya için şayanı mem
nuniyet bir anlaşmaya varıla
caR:ı kanaatini ızhar eylemek
tedir. 

Ayni gazetenin Romadan 
bildirdiğine göre Kont Cianonun 
Londrayı ziyareti hakkındaki 
haberler şimdilik mevsimsizdir. 
Romada tebarüz ettirildiğine 
göre böyle bir ziyaret için ilk 
teşebbüsü yapmak lngiliz hü· 
kümetine aid bulunmaktadır. 
Maamafih bu ziyaret Birincika-
nun aynıdan evveJ de kabil de
" ildir • 

yazıyor : 
Londra siyasi mebafili Bald

vin ile Mussolioinin son nutuk
larının vaziyeti tenvir etmiş ve 
lngilizlerle Italyanlar arasında 
daha dostane münasebetler 
tesisine doğru bir yol açıJmıf 
olduğunu beyan etmektedir. 

Maamafib bu muhabir İngif.. 
terenin, ltalya ile lngiltere 
arasıoc!a Akdeni:ze aid bir iti .. 
lifname akdine matuf baZI 
tekliflerde bulunmamış oldu• 
ğunu ilave etmektedir. Bu 
babda henüz hiçbir mibakere 
yapılmamıştır. Fakat diplomasi 
yolile iskandiller yapılmış ol· 
duğu zannedilmektedir. 

ITALYA VE JAPONYA 
Moskova, 12 (A.A) - Ga· 

zetelerin Paristen alarak neş· 
rettikleri haberlere göre ltalya 
dış işleri bakanı Kont Ciano'nun 
teşebbüsü üzerine ltalya ile 
Japonya arasında müzakerelere 
başlanmıştır. Bu müzakereler 
ltalyanın Mançukoyu, Japonya"' 
nm Habeşistanın iJhakmı tanı
masını ve Japonyanın Habe• 
şistanda Italyanm da Mançur-
yada konsolosJuklar ihdas ey
lemelerini istihdaf eylemektedir. 

KRAL EMANUEL HASTA 
Roma, 12 (A.A) - Kral 

Viktor Emanuel rahatsızd1r. Btı 
sehebten yıldönümü münase"' 
betiyle yapılmış olan askeri 
geçid resminde hazır hu~· 
'"amı dır. 
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Harb patlıyacağı zam 
Almanya ihtiyacı olan herşeyi 

istihsal eden bir ada halini almalıdır 
Bugünkü Almanyayı idare edenlerin hedefleri budur 

ı. G. Farben dUnyada misil olmıyan bir fabrikadır. Burada fennin en 
yUksek dehaları gizil IAboratuvarlarda çalışarak lycadlarını sırasına 

göre h< yat veya ölUm dağıtacak maddeler haline tahvil ederler 

Dünyanın başka yerlerinde malum olmıyan en zehirli gazlar yanında 
yeni keşfedilen 365 Fichera adlı kanser ilacının reçeteleri de hazırdır 

ı. G. Farben bUIUn dUnyayı tutuşturacak kadar patlayıcı madde, arzın 
bUtUn sakinlerlnl akla sığmıyacak işkenceler içinde öldUrmeğe 

yetecek kadar zehirli gaz imal edebilir · 
Mesud bir 

tesadüf, kud
retli duvarların 
bimaye~i altın

daki bu kimya 
mabedine g:r
mek imkanını 

bat?a verdi. Bu
rada birçok 
kontrolörler ve 
kapıcılar iste
nilıniyen kim
selerin tek adım 
atmasına bile 
mani olurlar. 

Müessese Al
manlar tarafın
dan kurulmuş

tıır ve onların 
idaresi altında
dır. Fabrika
larda, laboratu
varlarda ve bü
rolarda çalışan·-

... 
Ölüm saçan tayvareler 

N•g 

birli gazlar için 
elzem olan kü
kürt, otomobille
rin, tayyarelerin, 
harb gemilerinin 
ve Diesel molör
lerinin işlemesine 
elzem olan petrol. 

Daha ş'md;den, 
I. G. Farben sa
yesinde Almanya 
b;itün dilnyayı tu
tuş turacak kadar 
patlayıcı madde, 
arzın bütün aba~ 
!isini akla sı~mı
yacak · işkence
ler içinde öldür
meye yetecek ka
dar zehirli gaz 
imaledebilir.F akat 
Almanya henüz 
"mayi a!tın,, bakı
mından ecnebi kay 

Har{J rılu11ca ınsaqlar bıt hale mı gueuk/cr ? 
far Almanlardır. idare mecli
sinde olanlar da .• Bu Almanlar, 
Alman benzini ve Alman kü
kiirdü imal ediyorlar. istihsal 
usulü de Almanlar tarafından 
keşfedilmiştir. 

Evet, 1. G. Farben müesse
sesi iliklerine kadar Almandır 
ve millidir ve ancak zaruret 
halinde ecnebi memleketlerde 
fabrika yapmağa ve ecnebi te· 
şebbüslerine iştirake razı olur. 
1. G. nin bu beynelmilel ala
kalarından babsetmeği pek sev
mezler zaten. 29 milyon mark 
sermaye ile kurulan "Beynel
milel kimya teşebbüsleri so~
yetesi" veya, buna benzeyen, 
Amerikan 1. G. kimya korpo· 
rasyonu ve kimyevi gübreler 
dünya piyasasına hakim olan 
beynelmilel azot endüstrisi bir
liği sükünetle geçiştirilir. 
DÜNYADA MiSLi OLMIY AN 

BİR FABRiKA 
Fabrikanın arazisi, silolarile, 

l.iboratuvarlarile, gazometrle
rile, imalata tahsis edilmiş yüz
lerce binP 'arife, dünyanın en 
yüksek bacaları arasında o!an 
onüç daimi tüten bacasile bir
çok kilometre murabbaı yer 
kap!ar. Hususi şimendiferler 
1. G. nin malı olan maden ve 
ocaklardan lazımgelen kömür 
ve kireci getirirler. 

Burada fennin en yüksek 
dehaları ve küçük mühendis
ler ça'.ışır. Mucidler, doktor· 
lar, mineralogistler seneler· 
ce, bütün hayatlarınca 1. G. 
n:n arama enstitülerinde, gizli 
laboratuvarlarında çalışarak 
icadlarını sırasına göre hayat 
Veya ölüm dağıtacak maddeler 
haline tahvil ederler. 

Dünyanın başka yerlerinde 
henüz malüoi olmıyan en ze
hir!i gazların yanında yeni 
keşfedilen ve henüz piyasaya 
çıkarılmıyan Fichera 365 adlı 
kanser ilacının fatura arı ha
zırdır. 

Leuna'da 1. G. Farbenin ima
latı modern kap:talist hayatı

nın kendisi kadar değişik ve 
müteaddittir. Beş satış merkezi 
renk ve boyalara, tıbbi ecza 
müstahzaratına, uzvi veya gayri 
uzvi kimya maddelerine, sun'i 
ipeğe, fi im peliküllerine, pat
layıcı maddelere, eritici mad~ 
delere, tazyik edilmiş gaz!ara, 

kimyevi gübrelere. dinamite, 
hafif madenlere, sun'i kıymetli. 
taşlara mahreç temin eder. 
Hükümet de trosta karlı işler 

hazırlar. Zira bu harbın mali
yet fiatidir. 

HARB PATLIYACAGI 
ZAMAN 

Bura<İa, Leunada, bu harb 
hazırlıkları az zaman evveline 
kadar önüne ge;:ilmez sanıla

cak derecede büyük olan güç
lükleri bile yenerek devam et
mektedir. Almanya ihtiyacı olan 
herşeyi istihsal eden bir ada 
halini almalıdır. Şübhesiz bu 
bahalı bir teşebbüstür. Yani 
Alman halk cemiyetinin en 
büyük kısmı için bahalı, fakat 
iş başındakiler için de o nis
bette daha istifadeli ... 

1. G. Farben Almanya hayat 
işinde olduğu kadar ölüm işin
de de elzem olen başlıca üç 
ilk maddeyi sun 'i olarak yetiş
tirir: Kimyevi gübrelerin, fakat 
ayni zamanda patlayıcı madde· 
!erin esası olan azot, bütün ze-

naklara karşı istiklalini tam 
olarak kazanmamıştır. A 1man
yanın benzin ihtiyacı günden 
güne artıyor. 1935 de Almanya 
5 milyon ton petrol müştakları 
serfetmiştir. 

1932 de Leuna ancak 120 bin 
ton safi benzin istihsal etti. 
Celle petrol kuyuları da pek 
fazla hasılat ver~ez.Eğer Alman 
ya harb halinde ya:mz kalır 
ve abluka edilirse ne olacak? 

Seneler varki laboratuvarlar· 
da tabiatla mücadele başlamış
tır. Petrol, an;ı unsurlarına ay
rılır. Mikroskoplar ve diğer 

aletler vasıtasile tabiatla binlerce 
senede vücuda getirdiği eser tah
lil edilir ve kudretli makineler 

sayesinde birkaç dakikada bu 
taklit edilir. Almanyanın her 
köşesinde alimlerin Almanyası 
tabiatın sırlarına nüfuz ettire
cek yolları atıyorlar. Kayıer 
Vilhelm kömür tedkik enstit:i
sünde çalışan ali"aı Franz Fis
cher bu işte muvaffak olmuştur. 
Evelce kömürü mayi haline 
getirmek için 100 hava taz
yikinden fazla bir tazyik 

lazım iken bugün 200-300 de
rece hararetle bu netice elde 
edilmektedir. 

Tabiata karşı zafer kazanıl
mıştır. Tabiatın bir tek tefev
vuku kalıyor : o alimlerden 
daha ucuz istihsal yapar. Bu
nun üzerine devlet tabiatın 
"dampingi,, ile mücadeleyi bir 
vazife bilmiştir. Almanyayı idare 
edenler vatan vazifelerini bilir
ler. 1. G. Farbeııe yardıoı la
zımdı. Hükümet 1. G. ye yaptığı 
Leuna benzini için maliyet fia· 
tine muadil bir satış fiati te-

YENi ASilt Sahife 7 
=--

cı:.z-LZ/~:'Z777ta?XMU2~t22ZIZJ11 ~·::m1G:!IGllE:l~:ııcııı111Eı:11ımıa:ııı:mm1 ............ ıı::ı ........... .... 

Borsa Haberleri 
1 

DUn Borsada 
Yapılan Satışlar 
~ 

Uzum 
Çu. Alıcı Fi at 
302 T Erman 1 O 25 20 
270 S Siileymanol l 23 50 
217 inhisar ida. 8 1 O 50 
165 S Gomel 12 75 15 
125 H Alvoti 15 15 
112 Alvoti bi. 15 50 20 
111 SErı?Ün 13 16 50 
111 K Kaıım 14 75 16 75 

78 J Kohen 11 50 15 25 
65 K ittihadı 12 75 13 125 
59 Albavrak 13 13 
54 M J Taranto 15 18 50 
40 Vitel 14 75 14 75 
24 luet Kap. 15 50 15 50 
17 Tevfik Diri 15 15 
16 A R Üzümcü14 14 
14 Ş Riza H 18 50 18 50 
8 S Ce1iirdin 11 11 
7 Beşikçi bi. 12 12 
4 Bahri ve Te 16 50 15 50 
2 B Alaıraki 21 21 

1801 Yekiıo 
330558 Eski satı~ ' 
332359 Umumi satış 

incir 
Çu· Alıcı Fiat 
11 AH Nazlı 9 10 

11 Yekün 
170768 Eski satış 
170779 Umumi satış 

Zahire 
Çu. Alıcı Fiat 

1393 Buğday 5 125 6 75 
74 Susam 14 50 14 75 

131 ,Burçak 4 4375 4 4375 
13 Nohut 4 75 5 625 
24 Bakla 4 75 4 '/5 

246 ke. Pala. 260 465 
547 ha. Pamuk 46 50 47 
400 fon P Çekir 2 90 2 95 

min etti. Bunun masrafını ta
bii işçiler ve müstehlikler yük
leniyorlar. Benzin ve Petrol 
ilzerine gümrük rüsumu çok 
artırılmıştır. 

Devletin bu himayesi saye
siııde Leuna husene takriben 
400,000 ton sun'i benzin ya
pacaktır. Fakat 400,000 ton S 
milyondan oldukça uzaktır. Di
ğe~, halledilecek meseleler de 
var. 

Leuna benzini Linyitten ya
pılıyor. 1. G. nin bir çpk Lin
yit ocakları vardır. 400,000 
ton Linyit için 4 buçuk milyon 
ton, linyit lazım. Fakat yalnız 
benzin için değil, sun'i kükürt 
için de linyite ıhtiyaç var. 

Kiikürt benzin kadar mühim
dir. Kükürtle zehirli gazlar ya
pılır. Hitlerden evvelki zamanda 
Almanya şimdikinin yarısı ka
dar kükürde muhtaçtı ve bunu 
ltalya ve Amerikadan getirtirdi. 
Bugün Leuna yalnız başına 
Almanyanın kükürt ihtiyacını 
karşılayabilir. Leuna vatan 
borcunu bilir. Evelce kü
kürt kireçle imal edilirdi. 
Fakat bu kükürt tabii kükür
düb biitün hassalarıoa malik 
değildi. Bugün alimler tabiate 
karşı yeni bir zafer daha ka
zandılar. Linyit ile kükürt ya
pılıyor ve bu, hiçolmazsa tabii 
kükürt derecesinde mükemmel 
oluyor. 

Yine bazı güçlükler kalmı
yor değil Leuna fabrikala
rının istihsal kabiljyeti mah
dut~ur. Kafi mikdarda kü
kürt ve benzin istihsal 
edemezler. Fakat başka yerde 
de sun'i petrol yapılamaz mı? 

Bu meseleyi halletmek pek 
kolay oldu. Benzin maden kö
mürife de yapılabilir. Alman
yada ise lüzumundan fazla kö
mür var. Şimdi Oppau'da yeni 
bir fabrika yapılıyor. 

Marla LEiTNER 
- "Vendıedi,, tün • 

,.,,..-------~ 
Diş hekimi 

A. aci 
Hortaçsu 

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

' 
Telefon 2946 

8-26 (2101) 

AŞ MACERALA 
PARDA YANLARIN AL Ti 

YAZAN : MIŞEL ZEVAKO 

-------------llmlll--~1111111-------------... -71-
işte bu suretle vüzümdeki 

kılınç darbesinin intikamı a'ın
dı!Geceniz bayrol~unl. Cumar
tesi günü sabahleyin saat onda 
celladlarla birlikte yine görü
şürüz, sözlerini söyledi. 

ihtiyar asker kapıya atılıp 

şiddetle sarsarak : 
- Sefil 1 diye haykırdı. 
Şövalye birşey söylemedi. 

Ayak seslerinin uzaklaştığını 
işitti. 

Pardayan oğlunun elinden 
tutarak: 

- Gel! Bedbaht oğlum şu• 
raya oturt Dedi. 

Birkaç glindenberi yattığı 
bu odayı artık eyice öğrenmiş 
olduğundan şövalyeyi, ayni za
manda hem yatak ve hem de 
minderlik vazifesini gören yı
ğılmış otların bul11ndu'ru köşeye 
götürdü. 

Şöyalye iplerin sıkı bağlan
masından dolayı sız!ıyan aza
larını rabatlandırınak için ot
ların üzerine uzandı. Tabii 
olan ilk an sürur geçti. Şimdi 
tevkif olunduğu vakıttakinden 
daha ziyade bir ıstırab h1sse
diyordu. Luizi kurtarmak için 
babasının muavenetine güveni
yordu! Kendisi ölseydi bile 
babası genç kızı himaye ede
rek onu emin bir mahalde 
bulundurabilecekti. Fakat, şim
di buna imkan yokdu. Çün
kü ihtiyar Pıtrdayan dahi ken
disi gibi mahbusdu. 

Bunun üzerine yeni bir aza· 
ba daha duçar oldu. Bu aıab 
okadar müdbiş idiki hemen yü
reğine inme inerek öleceğini 

zannetti. 
Ne 1 Babasını, gözünün önün

de işkence edilirken mi göre
cekdıl son derece sevdiği bu za
vallı ihtiyarın canhraş feryadını mı 

işidecektil Azası vücudunun 
işkence sehpası üzerinde yo
rulduğunu mu görecekti!. .. 

Şövalye ağlamağa başladı. 
ihtiyar babasının muhterem 
başını kollarının arasına aldı. 

- Ah babacığım!... Zavallı 
babacığım!. .. Sözlerini kekeledi. 

Pardayan, oğlunun ağladığını 
görerek pek müteessir ve muz
tarib oldu. Oğlunun ağlaması 

ilk defa vaki olan bir hal idi!. 
Evet! Maziyi bayatını tedkik 

ederek Şövalyenin asla o iine 
kadar ağlamamış olduğunu 

gördü •.• Henüz küçük iken 
bir kabahatten dolayı oğlunu 
dövmek istediği zaman çocuk, 
kendisine mağrurane bir ba
kıştan sonra arkasını çevirmiş 
ve fakat asla ağlamamıştı. 

Sonra, birçok seneler birlikte 
tehlükeli bir bayat geçirdikten 
sonra yalnız başına Paristen 
uzaklaşmağa karar verdiği va
kit oğlunun gözlerinde hafif 
bir yaşarma:ıın farJ.ına varmıştı. 
Fakat bu dahi hafif bir ağla
ma değildi. Hatta delikanlı şö
valyenin son derecede bir aşka 
müptela iken sevdiği Luizin 
artık kendisinin olmak iht!mali 
kalmadığını göriince yine ağla
mamıştı! 

Şimdi ise beyaz saçlannı 

ıslatan bu sıcak göıyaşlarA 
kendisini pek elemenaiz bir 
iizab ve hüzne duçar et':nişti. 
Yavaş ve titrek bir sesle: 
- Jan; oğlum... Seni teselli 

için kalbimde beyhude yere 
sözler aramağa uğraşıyorum. 
Zavallı oğlum; nekadar elim 
bir ıstırab içindesin f Henüz 
pek genç; güzel ve cesursun ..• 

Bu sefil haydutların memnun 
olması için iki defa ölmeğ-e 
razıyım .• Fakat, hayır f Onların 
mak•adı senin ölmekliğindir .• 
Beni de ko!aylıkla seni yaka
lıyabilmeleri için tevkif etti!er .. 
Ağla; benim küçük Jaoım .. Bu 
elemli vaktinde sana gözyaşla
rından başka birşey takdim 
edemiyen biçare babanla be
raber ağla .. ,.fahvo!mak üzere 
bulunan gençl i ğin için ağla ... 
ded : .• 

Şövalye cebrünefs ederek 
hmçkırık'arını zabtedip: 

- Muhterem babacığım, siz 
aldanıyorsunuz. Ben hiçbir eseri 
zaaf göstermeden öleceğim ve 
namıaızı da ala edeceğim ..• 
Cevabını verdi. 

- Küçük Luizin için mi ağ
lıyorsun? 

- Hayır babacığım.. Luiz 
beni sever.. Buna eminim .. Bu 
emniyetle ölmek benim için 
bir şereftir. Artık bu zaaftan 
bahsetmiyelim .. Bütün kuvveti
mizi muhafaza edelim ki .. ,. 

Şövalye sözünün alttarafını 
ikmal edemiyerek dudaklarını 
ısırdı. Babası ayağa kalkmıştı .. 
Karanlığa alışmış olduğundan 
hiddetle odada geziniyordu. 

- Şövalye, ben ahmak imi
şim! Tevkif edileceğimi bildi
ğim ba!de delicesine yaptığım 
şu hareketi bir lürlü affede
miyorum ..• 

Eğer kendimi kurdun ağzına 
atmak c'.nnetini irtikap etme
miş o 1aydım şimdi serbest bu
lunacak ve batta hu eski ku
leyi yakmak İcab etseydi bile, 
bunu da yaparak seni kurtara
bilecekdim. 

- Sonıı var -
, ~LLZZ77'"~LT.LN.Ulll::ZZ~DI~ 

SUMER BANK 
Yerli mallar pa
zarından: 

Lise ve ona muadil mek
teb mezunu olmak şartiyle 

bir muhasebe memuru alı

nacaktır. Taliblerin vesaikile 
... şubemize müracaati. 12186\ 
V//T'J////Y7'; 7/.'. 7,a"/TI.Z.'7'' ,. 

Dr. Mitat Baran 
Operatör 

Muayenehanesini Gazi Bul
varında Basmahane istasyw
nuna giderken Yeni Asır 

matbaasına varmadan Sağlık 
sokak başındaki yeni biLaya 
nakletmiştir. Hastalarını ber
gün 11 den 17 ye kadar 
kabul eder. 

Telefon: 4070 

3 - 26 (2166) 

lzmir muhasebei hususiye •• 
m~-

dürlüğünden: 
Arsa sahiplerinin nazarı dikkatine 

lzmirdeki arsaların tahririne memur komisyonlar )5-11-'.>36 
tarihinde muameleye başlıyacaktır. 

Komisyonların işini kolaylaştırmak üzere arsa sahip!eri ta rir 
ve iratları tahmin ~dilecek arsaları komisyona gösterip ge1 :lir
meleri ve arsaların ahvali umumiyesine ve ciheti istimaline m}te
allik her türlü malıimatı Vl!rmeleri İcab eder. 

Bu usule riayet etmiyenlerden ve kasten yanlış malümat ve
renlerden 2901 No.lu arazi tahrir kanununun 14 üncü o:ıadJesi 
ınncibince 25 liradan 200 liraya kadar bükmen hafif para cezası 
alınacağı ilan olunur. 1189 (2184) 



....... 
H. T a~sin Tan 

Diş tabibi 
Muayenehanesini 2 mcı 

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

Telefon: 3774 

..,,,..;ıf.T~Y"834t 111 J,1921> • .E 

Kumral, sarııın, esmer her tene tevafuk eden yegane sıhhi 

kremlerdir. Cildi besler, çil, leke ve sivilceleri kamilen izale 
ede,.. Yarım asırdanberi kibar mahfellerin takdir ile kullandıkları 
aıbhi pzellik kremleridir. 

Krem Balıamin dört ıekilde takdim edilir: 
1 - Krem Balsamin yağlı gece için penbe renkli 

2 - Krem Balsamin yağsız gündüz için beyaz renkli 

3 - Krem balsamin acı badem gece için penbe renkli 

4 - Krem Balsamin acı badem gündüz için beyaz renkli 

lngiliz Kanzuk eczanesi Beyo~lu Istanbul 

lzmir MilJi Emlik Müdürlüğünden: 
icra No. 

118 Alsancak Bahçeler Nu. 5 dükkin 
119 Sinekli C. bili Nu. la 4 dekar 595 metre tarla 

120 Göztepe Mısırlı C. Dar S. 20 eski 22 taj Nu. Jı ev 

121 Karşıyaka Bahariye Mefharet S. 29 Nu. Jı ev 

122 Kahramanlar Bahçevan S. Nu. 3 taj ev 
123 ikinci belediye C. 1112 Nu. Jı dükkan 
124 Birinci Kordon balıkhane altında 4 Nu. lı dükkan 

Lira 
47 
10 
55 

72 

30 
31 

192 
125 3 üncü Sultaniye Mülazım Mehmed çıkmazı 1214 Nu. lı ev 18 
126 Buca Nalband Mehmed S. Nu. 26 eski 18 taj kahvehane 30 
127 Buca Yukarı Geniş Zafer S. Nu.62 eski 50 taj kahvehane 65 
128 Develi köy altında 9190 metre bağ 41 

45 129 " .. u 11947 .. u 

130 " " " 11028 il il 32 
131 .. .. .. 22975 .. " 86 
132 Bayraklı Bornova C. 32/34 eski 26/28 Nu. Jı ev ve dükkan 40 

Yukarıda yazılı emvalin birer senelik icra'arı on beş gün 
m~ddetle arttırmaya konulmuştur. İhalesi 26-11-936 Perşembe 
günü saat 15 dedir. Taliplerin Milli Emlak mildüriyetine müra· 
caatleri. 1151 (2183) 

lzmir inhisarlar Başmüdür· 
lüğünden: 

Ödemişte mamul tütün satış 
deposuna pazarlıkla raflar yap
hrılacakbr. Keşif bedeli 195.80 

muvakkat teminatı 14.68 lira
dn. isteklilerin 20-11-936 günü 
saat onbeşte başmüdürlüğü
müzdeki komisyona gelmeleri. 

10-14 1109 (2147) 

Devlet Demiryollarından: 
Boş çuval nakliyatına mühim tenzilat 

1500 kilo yakımhk zeytin} :ığı 7200 lira tahmin bedeli üzerin· 
den 19-11-936 Perşembe günü saat 15 de Haydarpaşada gar 
binası dahilindeki 1 inci işletme komisyonu tarafından kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. Bu işe girmek istiyenlerin 
540 liralık muvakkat teminat ile 2490 sayılı kanunun 4ü nen 
maddesi mucibince bu işe girmiye manii kanuni bulunmadığına 
dair beyanname ve ehliyet vesikalarile teklif mektublarını muh
tevi zarfların eksiltme günü saatinden bir saat evvel komisyonda 
bulundurmak üzere ya bizzat veya taahhüdlü mektubla komisyon 
reisliğine göndermeleri lazımdır. Bu işe aid şartnameler Haydar
paşada 1 inci işletme komisyonu tarafından parasız olarak dağı .. 
blmaktadır. 3-8-14-17 1023 (2115) 

1 nci işletme mıntakasında Haydarpaşa - Ankara hattı üze· 
rinde aşağıda mevkii, mikdarı muhammen bedeli ve teslim müd
deti• muvakkat teminatı yazılı 3 mahalde balast ihzar ve vagonda 
veya ocakta teslimi kapalı zarf usillile ayrı ayrı eksiltmiye kon
muştur. 

Eksiltme 23-11-936 pazartesi gihlti saat 15 te Haydarpaşada 
gar binası dahilindeki 1 nci işletme komisyonunda yapılacaktır. 

Bu işlere aid şartnameler ve mukavele projeleri parasız ola
rak komisyondan verilmektedir. 

isteklilerin 2490 numaralı artırma eksiltme ve ihale kanunu 
mucibince ve şartnamede yazılı ehliyet ve diğer vesaikle ve her 
iş için hizalarında yazılı muvakkat teminat makbuzlarHe her iki 
teslim şekline göre fiat teklifini havi zarfın üzerine hangi ma
haldeki balast için olduğu yazılmak sur etileeksiltme saatinden 
bir saat evvel makbuz mukabilinde Haydarpaşada komisyon re
isliğine vermiş olmaları ve teklif sahihlerinin de eksiltme günü 
saatinde hazır bulunmaları ve ayrıca izahat alm.ıtk istiyenlerin de 
Haydarpaşada yol başmüfettişliğine müracaatları lazımdır. 

Beher metre muhammen bedeli 
vagonda ocakta teslim muvakkat 

Mevkii K.L. M teslim teslim müddeti bedeli mikdarı teminat 
Vezirhan 217+000 138 134 6 5520 4000 414 
Bozüyük 258+000 147 143 9 22050 15000 1654 
Polatlı 479+000 138 134 6 6900 5000 517.5 

S.-10-..:-14-17 1077 (2141) 

Manisa vilayetinden: 
75 lira ücretli Manisa iskan memurlujruna bir memur alına

caktır. Memurluk evsafını haiz buluuan taliplerin vesaiki müsbite 
ve polisten taadikU h6ınll bal kiiitfarile birlikte Manisa Sahhat 
MtıdtirlUğüne müracaatları ilin of un ur. 

Bu sene ihlamur 
azdır kışlık ihtiya
cınızı şimdiden te
min ediniz. SALEB 
AD AÇA YI, PA
p A TY A 'mn yenisi 
geldi. 

ARTI kumaş bo
yalarını, firmamızı 

taşıyan çeşitlerimizi 

Karşıyakada ( Bin
bir Çeşit) magaza
smda da bulabilir-
smız. 

Karpit, çivit, a!
ko1, çiçek, saç, sa
bun, tahta boyalar•, 
traı bıçakları, dit 
macunları, krem, 
podfa V.ı 

Telefon 3882 

13-14-15 1167 (2175) 

""' . . . 

Çiiriik ve bakımsız dişler insanı çok 
çabuk ihtiyarlatır 

Genç vUcudler sajlam dlflere ne kadar muhtaçsa 
dlflerln de RADYOLIN'e o kadar ihtiyacı vardır. 

Emlak ve 

KULLANINIZ 

BEYOGLUNDA 

Bristol Oteli 
••••••••••••••• 

SiRKECiDE 

Osmaniye 
OTEL 1 
••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteciri 
Türkiyenin en eski otelcisi 

BAY OMER LÜTFiDiR 
• •••••••••••••• 

K11k iki senelik tecrübeli ida
resile bütün Eğe halkına ken
disini sevdirmittir. 

Otellerinde misafir kalanlar, 
kendi evlerindeki rahatı bu
lurlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten 
fiatlar müthiş ucuzdur. 

Eytam Bankasından: 
Esas Yeri Numarsı Nevi Depozitoıd 
No. eski Yeni T.L. 
195 Alsancak ikinci kordon · 444-3 garaj 8 
349 Hasanhoca Mah.Kızlar ağası hanı içinde 52-25 mağaza 10 
394 Hasanhoca mab. Murabıt çarşısı 25·25 mağaza 15 
582 Üçüncü Karataş lslihane arkası No. 8 ev 15 
648 Mahmudiye mah.Mumcuzade sokak taj 128 ev 15 
658 Burnovada Yaka M. ikinci Yaka S. 50 ev 6 
232 Osmaniye caddesi 62 dükkan 20 
383 Urla caddesi 983 ev 35 
724 Tepecik Hilal sokak 12 ev 4 

6'ı912 Karataı Dokuz eylül sokak 157-1 ev 6 
701/A Karataş Dokuz eylül sokak 112 ev 14 
716/ l lstikJal mah. Gündüz sokak 16-1 dükkan 9 

884 Suvari mah. Çukur sokak taj 17 ev 6 
946 Mimar Sinan mahallesi 38-1 ev 4 

1096 Göztepe Danişbey sokak taj 41 ev 10 • 
1097 Karşıyakt Hafız efendi sokak 10-8 ev 10 
1116 Karşıyaka Zafer sokak 64-76 No. 64-76 dükkin 10 
1123 3 cü Sultaniye mah.Hacı Ali efendi S. 531 taj ev 10 
C.14 Manisa Çaprazı kebir mah. 55/33-198 ev ve dükkan 20

6 C.23 Aydın Güzelhisar mahalJesi ev 1 
C.31 Manisa lbrahim çelebi mah.Muhzarbaşı S.49 ev 3~ 
C.37 Aydın Hasan efendi mahallesi ev 1 

C. 9/3 ikinci Süleymaniye Ruhibaba S. 2-4 ev 5 
C.47 Akdeniz mah. Büyük tuh afi} eciler 105 mağaza ~06 C.141 Manisa yeni cami civar1 kahvehane 'l 
C.28 Manisa Çaprazı Sağir mah. lzmir C. 15 ev 26 
C.51 ikinci Süleymaııiye Nezaket sokak 2 ev 1~ 

C.5111 ikinci Süleymaniye mah. 545 dl kkan ~2 C.168 Manisa Saray mahallesi 11-148/9 ev O 
C.172 Manisa Çaprazı sağir mah. ev · 3 
C.5615 Saman iskelesi Mimar Kemaleddin cad. 7 mağaza 80

6 C.170/1 Reşadiye ikinci Şeref sokak 9 ev 1 
C.207/l Sa!11an iskelesi Mimar Kemaleddin cad. 1-2-3 odalar 20

30 C.218 Cedıd mab Bülbül so'<ak 6 ev 
C.219 Karşıyaka Bahariye M. Hacı Selim S. 20 ev ig 
C.220 Üçüncü Sultaniye M.Eşrefppşa sokak 2 -1 ev 

24 C.22111 Reşadiye Göztepe tramvay caddesi 10 ev 
C.223 Fettah mah. Değirmendağı 75,77-1 taj ev ve dükkan~ 

Mevkii ve numaraları yukarıda yazılı gayrirnen ·ullerin bır 
senelik kualarının ihalesi 18-11-936 çarıamba günü saat onda 
yapılmak üzere açık arttırmaya konulmuştur. 

istekli olanlar hizalarında yazılı pey akçelerini vezneıniıe 
yatırarak arttırmaya Rirebilirler. 7-14 1087 (2134) 



~ Teşrinisani t936 

Fratelli Sperco 
Vapur Acentası 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
AGAMEMNON vapuru el

yevm limanımızda olub 10 ikinci 
teşrine kadar Amsterdam,Rot
lerdam ve Hamburg limanları 
İçin yük alacaktır. 

STELLA vapuru 7 ikinci teş
rinde beklenmekte olub Rotter· 
dam, Amsterdam ve Hamburg 
limanları için yük alacaktır. 

TRiTON vapuru 15 ikinci 
teşrinde geJib 21 ikinci teşrine 
kadar Anvers, Rotterdam,Ams· 
terdam ve Hamburg limanJarı 
için yük alacaktır. 

SVENSKA ORIENT Lınıen 
VIKINGLAND motörü el

yevm limanımızda olub Rotter
dam, Hamburg, Bremen, Go
terburg ve Baltık limanları için 
yük alacaktır. 

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

Servici Maritim Roumain 
Kumpanyası 

ALBA JULlA vapuru 19 
ikinci teşrinde Malta, Marsilya 
ve Cezair limanları için yük ve 
yolcu kabul eder. 

ZEGLUGA POLSKA 
Kumpanyası 

LEV ANT motörü elyevm li
manımızda ohıb Anvers(doğru) 
Dantzig ve Gdynia limanları 

için yük alacaktır. 
Daha Fazla tafsilat için ikinci 

kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur ncentalığına 
müracaat edilmesi rica olunur. 
Navlunlardaki ve hareket ta· 
rihlerindeki d ... ğişikJiklerden 
acenta mesuliyet kabul etmez. 

Telefon: 2004-2005-2663 

lzmtr Belediyesinden : 
1 - Hava gazı fabrikası için 

alınacak muhtelif ölçüde demir 
boru, deve boynu, küçük dir-

sek, redüser, kurşun boru 
paftası başkatipJikteki şartname 

ve ilişik listesi mucibince 20-
11-936 Cuma günü saat 16 da 
açık eksiltme ile ihale edile
cektir. Hepsinin bedeli mu· 
hammeni sekiz yüz doksan yedi 
lira kırk kuruştur. iştirak için 

altmış yedi lira otuz kuruşluk 
nıuvakkat teminat makbuzu 

'feya banka teminat mektubu 
ile söylenen gün ve saatte en
c1. mene gelinir. 

2 - Beher metre murabbaı 
iki liradan doksan üç lira be
deli mubammenle 65 adanın 
46.Smetre murabbamdaki 217/l 
sayılı arsası başkatipJikteki 
Şartname veçhile 20-11-936 
Cuma günü saat 16 da açık 
artırma ile ihale edilecektir. 
iştirak için yedi liralık muvak
kat teminat makbuzu ile söy
lenen gün ve saatte encümene 
gelinir. 

3 - Salihdede parkı ile 
l<arakapı caddeı;nden Melez 
deresine kadar yapılacak ka
n"lizasyon işi 20-11-936 Cuma 
~Ünü saat 16 da açık eksiltme 
~e i~ale edilecektir. işin bedeli 

1
. cşfı altı bin beş yüz seksen 
ı~adır. Keşif ve şartnamesini 
?0rınck üzere başmüheodisliğe 
~tir;\k için de dört yüz doksan 

ç buçuk liralık muvakkat te
nı· 
t •n~t makbu:r.u veya banka 
:rnınat mektubu ile söylenen 

&un ve saatte encümene gelinir. 

1 3, 7, 10, 14 1043 
ii - Beher metre murabbaı 

1.Çyüz kuruştan bin altıyüz elli 
lta b d r h sayılı e de ı m

2
u
7 

ammenle 61 
ba k" . a. anın sayılı arsası hil! atıbhkteki şartname veç· 

00 1 
l-12-936 sah günü saat 

Cd~ lıda açık arttırma ile ihale 
1 ccektir.Iştirak icin yüz yirmi 

N V. 
W. F. 1-1. Van Der 

Zee & Co. 
DEUTCHE LEV ANTE LINIE 

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

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

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

GA LILEA vapuru 20 son 
teşrinde bekleniyor. Hamburg 
ve Anversten yük çıkaracaktır. 

ISERLOHN vapuru 23 ikinci 
teşrinde beklenilmekte ve 28 
ikinci teşrine kadar Rotterdam 
Hamburg ve Bremen limanla· 
rına yük alacaktır. _....,.,..Bna""'• .... -

American Export Lines 
EXHIBITOR vapuru 14 son 

teşrinde bekleniyor. Nevyork 
için yük alacaktır. 

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

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

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

EXAMELf A vapuru 26 ilk 
teşrinde bekleniyor. Nevyork 
için yük alacaktır. 
~ 

Pire Aktarması Seri Seferler 
EXCAMBION transatlantik 

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

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

"!' .... ®=4• 

Den Norske Middelhavslinje 
SARDINIA m'>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 için 
yük alacakbr. 

... ® ... 

Johnston Varren Line Ltd 
Liverpool 

JESMORE vapuru 15 son 
teşrinde bekleniyor. Anvers ve 
Liverpool limanlanndan yük 
yük boşalbp Burgaz, Varna, 
Köstence, Sulina, Galatz ve 
Braila limanları için yük ala· 
cakbr. 

_....,..,..ra:nımf<ll•~-

Service Maritime Roumain 
Bükreş 

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

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

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

Birinci Kordon T e!efon N o. 1 
2007 • 2008 

dört liralık muvakkat teminat 
makbuzu veya banka teminat 
mektubu ile söylenen gün ve 
saatte encümene gelinir. 

2 - Beher metre murabbaı 
üçyüı kuruştan dörtbin dokuz 
yüz altmışbeş lira bedeli mu
bammenle 61 sayılı adanın 24, 
25, 26 sayıla arsalan başkitib
Jikteki şartname veçhile 1·12-
936 salı günü saat onalhda 
açık arttırma ile ihale edile
cektir. iştirak için üçyüz yetmiş 
üç liralık muvakkat teminat 
makbuzu veya banka teminat 
mektubu ile söylenen gün ve 
saatte encümene gelinir. 
14-17-21-25 (~J8j) 11~1 

YENi ASIR 

Yalnız birkaç 
Dakikada 
Sabit elan 
Hakikat 

GRiPiN 
En şiddetli b& ş ağrdarını 

derhal keser 

Gripin bütün ağrı, sızı ve sancıları dindirir. 
diş, bel, sinir, adele ağrılarıoa, romatizmaya, 
vellit ıstırablara karşı l-ıilhassa müessirdir. 

Nezleye, gripe, 
üşüt:neden müte· 

GB. p • 
ı 

Radıyolio diş macunu fabrikasının mütahassıs kimyagerleri 
tarafından imal edilmektedir. 

Her eczanede bulunur. Flatl 7,5 kuruştur. 

Krep Jorjet, Nergis Nuvar 
Revdor Ferit, Leylak Blan 

4 ayn ayrı koku bankası 

ve S. Ferit eczacı başının son 
yaptığı şaheserler. 

Sabit, latif hakiki çiçek ko
kuları. 

Be!nzeri yapılamaz. 

m. epo 

• rit 
• 

1 
ECZA ESi 

Hükümet sırası 

"t'. 

TURAN Fabrikaları mamulatıdır. Aynı zamanda Turan 

tuvalet sabunlarını, traş sabunu ve kremi ile güzellik krem
lerini lcullanınız. Her yerde satılmaktadır. Yalnız toptan sa
tışlar için lzmirde Salihağa hanında umum acentelik Nef'i 
Naci ve j. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

Posta Kut. 224 Telefon 34Gs 

t' 
\ 

-
Olivier Ve Şii. 

LİMİT ET 

Vapur Acent sı 
iRİNCI KORDON REES 

BiNASI TEL. 2443 
AD JUT ANT ' 'apuru 28 bi

rinciteşrinde gelip 29 birinci 
teşrine kadar Londra için yük 
alacaktır. 

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

Liverpool Hattı 
ALGERIAN vapuru 30 birinci 

teşrinde gelip 4 ikinci teşrine 
kadar Liverpool ve Glaı;gov 
için yiik alacaktır. 
-·FLAMINIAN vapuru ikinci 
teşrin iptidasında Uverpool 
ve Svanseadan gelip yük çıka· 
racaktır. 

THURSO vapuru 15 ikinci 
teşrinde Londradan gelip yük 
çıkaracak ve ayni zamanda 
Li'lerpool ve GJasgov için yük 
acaktır. 

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

sanue s 

Paris takffi'iesinden diplomalı 
Diş tablplerl 

MuzaHer Eroğul 

' eın~l Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan baş!ıyarak 
Beyler - Numan zade S. 21 
numralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

T e!efon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 

Do r 

1 
1 

a ır 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane: ikinci Bey
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Evi: Köprü t"apur iskelesi 
Berat apartımanı No. 6 

Ev. Telefon No. 2545 
a 

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . - . : Sil-JHAT BALIKYAGI : . -
§ Norveçya balakyağlarınıo en halisidir. ~~rbet gibi E 
" içilir. iki defa süzülmüştür. : 

Hamdi Nüzhet Çançar ~ 

Sıhhat ez nesi 
BAŞ DURAK 

Büyük Salebçioğlu hanı lrnrşısında 
. 
• . . . -·········••&••••······················································ 

1936 -1937 
Taze bir asitli 

ekistra ekistra 

Yağı 
ECZAC 
Kemal 

amil 
Aktaşba
lıkyağıdır 
Gıda kuvveti yük 
sek, ıçmesi hafif 
bir şerbettir. 

e A 

Eczanesi bu yağı 
hiçbir yere ver· 
miş değildir. 

Kendi sat 
maktadır 

• • 
senesının 

Kudreti 

Daimon elektrik pilleri dünyada tanınmış pillerdir. Daimon 

pili kullanan biç başka pil kullanmaz. 

Umum deposu : Sulu han cıvarmda 28 - 9 Hüsnü Öz 

Ödemişli. 

lktısad V ekiletinden: 
Iş kanununun "dokuzuncu teşkilat faslındaki hükümlere görCı 

kurulan iş Dairesinin teşrinisani 936 başından itibaren faaliyete 

başlıyacağı 145 nci madde mucibince ilan olunur. 
10-11-12-13-14-15-16-l 7 1118 (21551 
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. 1 
Casa Del Kampoda şidaetli muharebeler oluyor 

Asi irer bir r eriyorlar .. 
Cumhuriyetçiler bütün köprü başlarını ellerinde 
tutuyörlar. Asiler Casa Del Kampodan çekildiler 

Üç motörlü bir 
vererek 

asi tayyare 
çekildikleri 

hükümetçilere teslim oldu - Asilerin ormanlık 
anlaşılıyor. VaLİyet Cumhurivetçilerin lehinde 

arazide 
inkişaf 

müdhiş 
ediyor 

zayiat 

Madrid. 13 (Ö.R.) - Mad
rid müdafaa konseyinin bir 
tebliğine göre Manzanares çayı 

üzerindeki bütün köprü b~şları 
cumhuriye tçilerin elindedir. A k
şam asilere aid üç motiirlü ve 
bir Yunkers Alman bombardı

man tayyaresi Eskoloııadan ha
reket ede·rek bütün hamu!esile 
birlikte A lkalaya Cumhuriyet 
hatları arkasına inmiş ve cum
huriyetçiler tarafına geçmiştir. 
Tayyarenin pilotu olan lspanyol 
küçük zabiti hükümetin em
riyle asteğmen rüt besine çıka-

rılmıştır. 

MANZAN ARES ÇAYI 
BOYUNCA 

Paris, 13 (Ö.R.) - Havas 
Ajansının Madrid cebhesindeki 
muhabirlerinden biri bildiriyor: 
Birçok meddücezirlerden sonra 
Madrid etrafında cebhe Man
ı.anares çayı boyunca istikrar 
kesbetmiş gibidir. 

Çayın sağ sahilini işgal eden 
milliciler Madride doğru sağ 

cenahdan sarkmışlardır. Öyle 
anlaşıhyorki Manzanares şehri 
Madride karşı millicilerin yakın
da girişecekleri bir hareketin 
esası olacaktır. Asiler hücu
mun kat'i olacağını iddia edi
yorlar. Şimdilik hareketler ce
nahlar üzerine yapılan tazyik· 
den ve so]cenabda müdafilerin 
ayni hizaya getirilmesinden, 
sağ cenabda ise cümhuriyetçi 
istihkam hatlarının tahribinden 
ibaret kalmıştır. Bu istihkam
lar Manzanaresin soı sahilin
dedir. 

Cumhuriyetçilerin 18 tayya
resi Casa Del Campo önünde 
asilerin mevzilerini bombardı
man etmiştir. Diğer tayyare
ler de Naval Carnero Leganos 
ve Carabanchel'i bombardıman 
etmişdir. 

ŞEDiT BiR HAREKET 
BAŞLADI 

Roma 13 (Ö.R) - Asilerin 
elinde bulunan Arrlla radyosu
nun bildirdiğine göre bu sabah 
Madridin şimali garbisinde ye
niden şiddetli bir hareket baş
lamıştır. Madrid-Korony yolu 
bu harekatın mihveri idi. iki 
saat süren bir topçu düellosu
nun millicilerin lehine bittiği 
iddia ediliyor. Fakat ileri hare· 
ketinden bahsedilmiyor. 

Paris 13 (Ö.R)- Havas ajan
sının istihbarına göre cumhuri
yetçiler Kaza del Kampo mev
kiini buraya sızmış olan Faslı 
ve Lejyon etranjer askerlerin
den tamamiyle temizlemişlerdir. 
Milisler ayni zamanda To!edo 
ve Segovi köprüleri yanında 
da mevkilerini tahkim etmişler
dir. 

Söylendiğine gare yarın mil-
liciler Madride tayyarelerle be
yannameler atarak ahaliyi şeh
rin şimali şarkisine çekilmeğe 

davet edecekler ve Madrid'in 
diier kısımlarının bombardı-

Madn dm lıavadwı al111n11ş bu maıızaıası 
man edileceğini bildirecekler- lerin mevkuf tutulma l arının harb kat'i bir şekil almaksızın 
dir. Geçen gece milliciler bir medeni devletler arasınaki harb devam etmektedir. iki tarafın 
i stikşaf yapmak için Manzana· usullerine mugayir bir hareket tayyare, tank, top ve mitraf-
res çayını Prensesler köprüsü olduğu beyan olunmaktadır. yözleri tam bir faaliyette bu-
cihetinde geçmeğe kalkışmış- Lizbon, 13 (A.A) - Radyo lunmaktadırJar. 
l:ırdır. Bugün Toledo köprüsü kulübün bir muhabirine beya- Muh:ırebe bilhassa Manzana-
etrafmda mübim muharebeler natta bulunan general Franko, res kıyılarında ve Casa Del 

Dış malıallc/crm bombardımaııdall sonraki lıalilli göslt1rt1 bir maflzara 
tin olduğu tahmin olunmakta· öldürülmüştür. Hükümet kuv· 
dır. vetleri Fas askerlerinin müte· 

Cebherleki vaziyeti tesbit baki kısmının teslim olacağını 
etmek şimdilik imkansızdır. ümid etmektedirler. 

Nasyonalistler dün bir çok Nasyonalistler şimal istasyonu-
na kadar geldiklerini ve Man- esir aldıklarını haber vermek· 

zanares nehrinin bütün sahille- tedirler. 
Hükümet tayyareleri dün rini işgal ettiklerini söylüyorlar. 

Hükümet kuvvetleri ise Man- Avilaya yaptıkları bir hücum 
o!muştur. MaC:rid bombardımanının şehrin Campo ormanında olanca şid-

BÜYÜK YANGINLAR teslimine kadar devam edece- detiyle cereyan etmektedir. zanares köprülerine elan sahip 
Madridde geniş iki yangın ğini söylemişdir. Taarruz ve mukabil taarruzlar olduklarını iddia etmektedirler. 

~snasıoda yirmi kadar nasyo· 

nalist tayyare imha etmişlerdir. 

çıkmıştır. Birisi şehrin Toledo HARBiN KA T'l SAFHASI muvaffakıyetsizlikle birbirini Söylendiğine göre Lejiyon 
kapısı yanındadır. Burada hava Paris, 13 (A.A) - Madrid takib etmekte ve vukubulan kıt'alarına mensub birçok Faslı 
gazı fabrikası mavi alev~er önünde cereyan etmekte olan çarpışmaların çok kanlı ve çe- asker Casa Campo ormanında 

~~~~;::~~if !;~~I~~r~~f.~ ·························gtıız····kraıi················iı's~;.!~E;~·, 
bombardımanında başlıca bi-

nalar tahrib edilmiştir. (nQ"İ}İz donanmasını Tarihte ilk Türk 
Roma, 13 (Ö.R) - lspanyol '-' Kadın Kumandanının 

asilerinin kontrolü altında bu- f". . 
lunan Tenerif radyosu bildiri- resmen te 'iŞ ettl ÇiD

11111

S ... _e .. f .. e .. rİ 
yor: Milliciler Madrid etrafın-

daki hat üzerinde mevziler:ni 
takviye etmekte olub şimdilik 

taarruz hareketini t..ımamen 
kesmişlerdir. Dünkü gün Milis
ler boğucu gazlar kullanmış

lardır. Milliciler gaz maske!eri 
sayesinde mukavemet etmiş
lerdir. Kullanılan gaı.ların ter
kibi henüz maifım değilse de 
.. Güldürücü,,gazlardan olmadığı 
muhakkaktır. 

Roma, 13 (Ô.R) - Asi kay
naklarından çıkan bazı haber
lere göre, İspanyaya silah nak
leden bir Rus vapurunda bir 
isi kruvazör tarafından araş

tırma yapılmıştır. Rus vapuru 
muhafaza altında bir Fas ! İma-

ma nakledilmiştir. 

Roma, 12 ( Ö.R) - Ademi 
müdahale komitesiDin İspanya 
işlerine ademi müdahale anlaş· 
masının tatbikini müessir kıJa
bilecck baıı tedbirler üzerinde 
mutabık kaldığı haber almnıak· 
tadır. İsp nya limanlarında b:r 
kontrol tesisi hakkındaki Rus 
projesine gelince; hala komite 
azasının tasvibini beklemek
tedir. 

KIZILHAÇIN YARDIMI 

~~~~----~__...----~~~~ 

Sulh ihlal edilecek olursa lngiltere 
derhal müdahale edecektir 

Portland 13(A.A) 
Kral, hükümdar sı-

, fatiyJe ilk defa ola
rak bugün Anava
tan filosunu teftiş 
etmiştir. Kral lngi
liz bahriyesinin in
kişaflarını görmek 
üzere son defa 
Portland 'da bulun
duğu sırada alelade 
bir bahriye yüzba
şısı idi. 

Kral halk ve hah-
riyeHler tarafından 
şiddetle alkışlan -
mıştır. Fırtınaya 

.ağmen kral prog· 
ram mucibince tef-
tişine devam etmiş
tir. 

Londrn 13 (A.A) 
Milli m\idaf aa hak-

1 

~ 1 

" 
1 

kında avam kaaıa- fnıtilız knılı bahıiı•e ii11if01ması°ı'/e 
rasındn ynpılan müzakerelere 2 - Sulh ihlal olunduğu 
devam edilmiştir. Söz alan Bal- takdirde lngiltere barba hazır 
dvin ezcümle demiştir ki: bulunmalıdır. 

- iki lcanaat beslemekte- Bütün memleketin de bu ka-
yım: naatte olduğunu zannederim. 

1 - lngili.z siyasası Avrupa Baldvin lngilterenin müda-

Romandan bir parça: 
Türk alwıcı/an şafakla beıaber 

kılmç k11şa11aıak harekete gerliler 
ve 1ogla nehıi kırılawıa gelıtıler. 

Karşılan11da Sui'llill koıkak asker
/etini bu/acakla11nı iimıd eder/eı-

iten, !ur alı üzrıinde okıncılan 

erce selfımlıyan Srmi-Han'a rastla
dılar. 

Semi-Hail atmdan inerek akın
cı beyini selamladı ve 1 o.!!lamn al 
ka11/ara boyanan sulannı ışaıet 

elli: 
- "1 anmmı izniyle biz şa

Jaktall evvel işimizi gördtik. Size 
f!eli11ce, Pıenses 7 a-iye haber ve
ıebilırsiniz. 1 ogla 'm11 sulamıtla 

sahalı banrosunu vapabilir.,, 
Akmcı berinin yiizii, utancından 

vuleıe geçmişti. 

Sah gUnUnden itibaren 

44 Sene ....... 
Sonra Gelen 

Mektub '----··----1144 Sene Sonra Gelen 

ASiLER ORMANLll< 
ARAZiDEN KAÇIYORLAR 
Londra, 13 (A.A) - Royter 

ajansının mevsuk ~ir membadan 
haber aldığına göre, Madridi 

müdafaa ecien mil"s kuvvetleri 
gece vaktı şehir kapılarından 

şiddetli bir mu abil taarruza 

geçmişlerdir. A erin Casa Del 
Campo ormanll' ı ötesine ka· 
dar geri çekild-klcri söylen· 
mektedir. 

Nevyork 12 (A. A) - Sil is-
mindeki lspanyol nakliye ge· 
misi lspanyol hükümd kuvvet-

leri için muhtelif te~ekküller 
tarafından toplanan 3500 ton
luk erzak, elbise ve ilacı hami-

len dün ispanyaya doğru hare
ket etmiştir 

ASiLERiN IDDIALARf 
Paris 13 (Ö.R)- Havu ajan• 

sının milliciler nezdindeki mu• 

habirinin bildirdiğine göre düO 
akşam millid mehafil Medrid 
üzerine hareket hakkında ço1' 
nikbin idiler. Bunların iddia"' 
larına göre Casa del Campoda· 
ki isi kuvvetler bu mıntakaY' 
milislerden temizliyerek be"' 
men hemen Madrid du• 
var]ar.ııa dayanmışlardır. Mil" 
liciler Segovi ve ToJed.0 

köprü başlarile şimal garı isli" 
kametindeki mevkilerini tak" 
viye etmişlerdir. Keşif müfre" 
zelerinin geçen gece MaozaO" 
ares çayını geçtikleri resnıeO 
bildirilm~ktedir. Bugünkfı ınu· 
harebeler bilhassa şiddetli ol
muştur. Gün sonunda bükii .. 
metçiler T oledo köprü b;ışı~• 
iki tankla h imaye etmekte iclı" 
ler. Fakat mevkilerinden çık~~ 

k• j .. 1 
rılmışlardır. Madridde ı i 
büyük yangın iki mahalle~. 

Cenevre, 13 (A.A) - Bey
nelmilel Kızı1haç teşkilatı Cum
huriyetçilerle Nasyonalistlere 
harbı insanileştirmelerini ihtar 
eden bir beyanname neşretmiş
dir. Bu bevannamede rehine-

sulhunu temine yard,m için faa sevklilceyş tertibatını, hava 
elinden geldiği kadar çalışma- taarruzlarına karşı koruma pla-
lıdır. nını ifşa etmek istememiştir. 

Mektub11 yalnız bir macera 
romanı değildir. Bu romanda 
derin ve sürükleyici bir aş
kın çok engin safhalarını 
bulacak ve seve seve takib 
edeceksiniz. Bu roman (Yeni 
Asır) için tercüme edilmiştir. 

Sah gUnU 

.. şı 
tahrib etmiştir. Bütün gun • 
mal istasyonuna asılerin şar•P 

, nelleri düşmüştür. 


