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Göztepede • • • 1 
1 imtiyaz sahibi : ŞEVKET BiLGiN ı • ı Başmuharrir ve umumi neşriyat müdürü: 1 Feci bir tramvay kazası ıj 
•
1
j HAKKI OCAKOGLU ., 

A.EIC>N"":E Ş~~İT.İ 

Dün sabah Göztepede fed bir tt 
ı tramvay kazası oldu. Doyçe Bank di- 1 

rektörü Politi'nin kayın valdesi, tram-Dev a'!1 müddeti Türkiye için Hariç içini 
Sr.11elik . • . . . . . 1300 2500 vayın çarpmasile yere düşmüş ve beyni 

dağılmışbr. Kaza tafsilatı ikinci sayfa· 
mızdadır. 

Allı Dl'illl . . . .-. -. 700 - - 1300 
T FON: 2697 

Fiall " 5 ,, kuruftur. Cum1mriyetin Ve Omnhuriyet Eserinin Bekçisi, Sabahları Çıkar ,Siya.s,i Gazetedir Yeni Asır matbaasında basılmıştır. 

Almanya yeni bir jest daha yaptı 
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Esirle.r 
Ordusu ile bir 
Hiirriyet ıniicadclesi ... _ .. 

Genen1l Prankomm esir l 1as 
kabilele,.i m·asnul<ııt ılule

di{ji ordu h'udiilüs tnrilıinin 
itıtikamrnı almnl• i, ter gibi 
lspanyanm 1.-albiJı e saldww
rwkeu clföıya 1ıuıwı1i efka
rm<la büyük alt1.1.·a 11ymulı
~·aıı bıı vaJışi karde..~ kaı:

gcısı ii=eJ'ine bil'o.: ayclmlılı· 

seı-pi lm i.ştir. 

Esirler ordusu ile " hürriyet 
ınücadelesi,, tarihin ilk defa 
olarak kaydettiği bir facia de
ğildir. llkçağın yağmakerleri 
de "Hürriyet mücadelesi,, namı 
altında böyle harbederlerdi. Bu 
aldatıcı kisve de korkunç bir 
canavar pençesi saklandığını 
kim bilmez. Bunun içindir ki 
iailer Madrid kapılarında tah
lllinlerin çok fevkine çıkan bir 
IDukavemetle karşılaşmışlardır. 
Genç lspanyol cumhuriyetinin 
ınüdafileri, ispanyayı baştan 
başa kana bulayan, şehirleri 
kül ve harabe yığanları haline 
sokan düşmanlarının şimdi son 
darbeyi indirmek istediklerini 
biliyorlar. Tehlükenin azame
Uni du r muşlardır. 

Bu kavgada kim haklı, kim 
haksız diye dilşünmeğe mahal 
Yoktur. 

Hadiseler dile gelmiş gibidir
ler. isyanın iğrenç mahiye• 
tini öyle haykırıyorlar ki bon
aansından şüphe ediJmiyen bir 
adam tasavvur edilemez ki bü
tün samimiyetiyle lspanyol de
nıokrasisinin talisizliğine acm
nıasıo ... 

Bir tarafta inanarak benim· 
•edikleri bir ideali korumak 
İçin kahramanca dövüşenler 
vardır. Ôte yanda şahsi ihtiras· 
larını, kilisanın karanhk emel
lerini, as•lzadeler sınıfının sal· 
lanabnı yaıatmak için kendi 
ilanlarını değil şuurlarmı kay
beden Fas delikanlılarının 
lıtanlarmı bol bol feda edenler 
Yeralmışhr. 

Dünya, bu mücadelenin istik
bal için ne kadar büyük teh· 
:keler sakladığının farkında-
ır. ispanyadaki vuruşmalar 

t•lnız lspanyol milletinin mu-
•dderatıoı ilgilendiren bir 

ltıeıele olmaktan çıkmıştır. 
Faşist alemin geçirdiği beye

tana bakınız. 

- Sonu 2 nci say/ada ·
!Sev-k.e"t ,aı.ı.,.ı.n. 

.... D!r.tı.oıt"~~/A7.71ZX7J.Y.77.;7JJD-. 

Italya ile 
liükümetimi;-;rasında 
tanı bir ahenk vardır 

Roma 14 (Ö.R) - Burada 
tannedi!dığine göre logiltere 
~e ltalya arasmda münase
k etlerin normal bir şekle 
0nınası Türk me bafilini tat- ~ :in edecek mahiyettedir. 

l·~nı mehafilde ltalya ve 
ı~Urkiye arasında hiçbir ihti- 1"\ 

af olnıadı~ı kaydedilmekte 
"e in ·ı · T k' gı ız - ürk - ltalyan fi-
ır birliği sayesinde Akdeniz 

:eselesinin halli ihtimalinden 
olayı memnuniyet bildiri!- ·~ 

......_lbektedir 
~. 
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Alman şansölyesi Versayın seyrüsefer hükümlerini tanıma
dığını ilin ederek kendi kara sularında hikimiyet kurdu 
lstanbul; 14 (Hususi mu- seyrüsefer işlerini kontrol için 

habirimizden) - Berlinden Versay muahedesile tesis edi- ~ 
alınan telsiz haberlerine na- len beynelmilel komisyonu 
zaran Alman devlet reısı artık tanımamaktadır. Alman 
Adolf Hitlerin Versay mua- kara sularında Alman haki-
hedesinin Alman nehirlerinde miyetine istinad eden bu ka-
seyrüsef eri beynelmilel hale rar Londra ve bilhassa Pa-
so kan hükümlerini tanıma- riste derin bir tesir yapmış-
mağa karar verdiğini bildiri- tır. Fransız gazeteleri ilaveler 
yor. Hitlerin bu husustaki çıkararak bunu halka bildir-
kararnamesi, bugün Berlirıde miş!erdir. 
14 devletin elçi ve sefirlerine Belgrad, 14 (Radyo) - Al-
tebliğ edilmiştir. man sefiri başvekif Dr. Milan 

Bunun neticesi olarak Al- Stoyadinoviçi ziyaret ederek 
manya, Alman nehirlerinde Alman şansölresi Adol/ Hitler bir töıen esnasmda -Sonu 3 iinrıl salıi/ede-
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T epeköyde yerleştirilen göçmenler 

Tarlalarını ekmeğe 
başlamış bulunuyorlar 
Tütün satışlarından çiftçi memnudur 
Buğday satışları hararetlidir 

Romanyadan gelen muhacir kafile/et 
Tepeköy, 13 (Özel) - ilçe- nakdi yardımlar yapılmıştır. 

mi2in oniki köyüne 1783 nü- Göçmenlerin çiftçi olanları için 
fuslu 465 ev göçmen yerleşti- tarlaları sürülmüştür. Gelen 
rilmiştir. Barınmaları işi ikmal göçmenlerin çoğu bu yıl ekim 
edilen bu göçmenlere devletçe işine başhyacaklan gibi içle-
tohumluk buğday dağıh!maş; - Sonu 4 üncü soıı/ada -

Balkan Erk&nıharbiyeleri 
Londra mahafili ErKinıharbiyeler 
görüşnıelerine ehemmiyet veriyor 

Çeklerin müttefiklerine hangi yoldan silah 
. gönderecekleri mevzuu bahsediliyor 

lstanbuJ, 
riliyor: 

14 (Yeni Asır) - Londradan bildi- ~r~~-ıızmr.;:,;:-rı:MV:r.1 

Balkan antantı büyük erkamharbiye reisle
rinin Bükreşteki görü~melerinde vasıl oidokları 
çok mühim neticeleri mevzuu bahseden "Deyli 
Telgraf,, m dip?omatilc muhabiri, dört Balkan 
dev:eti arasında görüşülen başlıca meselenın 
ayni şekilde ve ayni sistemde teslibata taalluk 
ettiğini kaydederek diyor ki: 

- ,, Küçük itilaf devJetleri arasında böyle 
bir anlaşma nisbeten daha kolaydır. Zira Çe
koslovakya, dünyanın en büyük siJah fabrika· 
larma maliktir. TesHbatı ayni fabrikalar vasıta
sile üniform bir bale getirmek kabil olacaktır. 

Fakat burada ikinci bir mesele daha vardır. 
Çekler, müttefiklerine silahlarını hangi yoldan 
gönderecektir. Nakliyatın emniyetini koruyabilme 
meselesi çok mühimdir. 

Balkan anhtşmasına dahil bulunan devlet
lere gelince; Türkiye, Yunanistan, Yugos
lavya ve Romanya büyük erkanı harbiye 
reisleri bir harb halinde yekdiğerine siJAh ve 

Tüıkire., Yunanistan ve Romanya biiyiik 
nkı1m lıaıbiye. reis/cıi 

mühimmat suretiyle yardımda bulunabilmek çın, 
ayni sistemde silah tedariki meselesini ehem
miyetle na2arıdikkate almışlardır. 

Fakat mali sebebler, bu silahların derhal 
yeknesaklaştmJmasına imkan vermiyecektir. Zira 
bu takdirde elde mevcud silahları ıskartaya 
çıkarmak lazımdır ki bu da zamana mütevakkıftır. 

...........................................•.......................•...........•....•................................................•................................•...................................................... , 
MANiSA VALiSi KISA ZAMANDA 
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Heykeltraş Kripel 
Manisaya geldi. Atatürk heykelini 
kısa bir zamanda meydana getirecek 

ınanisanın değeı/ı valisi 
Dr. LiUJı l<pdar 

Manisa, 14 (Hususi) - Vila
yetimize geleli henüz bir buçuk 

1 

ay olduğu halde bu kısa za
manda, büyük memleket işleri 
üzerind~ yorulmak bilmez bir 

j gayretle çalışan halkçı valimiz 
I Lütfi Kırdarm verimli mesaisi 

muhitimizde derin bir memnu
niyet uyandırmaktadır. Henüz 
Atatürk heylceline kavuşamıyan 
halkımız bundan çok mütessir· 
dir. Sevinçle haber alıyoruz ki; 

1 valimiz tarafından yapılan te
şebbüsler üzerine Heykeltraş 
Kripel Manisaya ge:miş ve yap
tığı modelleri getirmiştir. Vali
mizle fırka komutanı general Ali 
Riza ve arkadaşları tarafmdan 
tedkik edilen bu modellerden 
beğenilen biri tedkik için Dahi
hiJiye Vekaletine ve Parti Ge· 
ne) Sekreterliğin~ gönderilmiş
tir. Bu model bu makamlarca 
da beğenildiği takdirde derhal 
inşaata başlanacak ve bu itin 

- Sonu 4 üneü savfado. -

M!!ddeıumwrı muavınleı mdcıı 

ŞEVKİ SUNl:."R. 
Urla hakimini öldUrmeltle 
auçıu olanların divası 

•••••••••••••••••••••••• 

iddia makamı -
Suçluların 

Beraetleri talebinde ye
niden ısrar etti 

Urla hakimi Ihsan Ziyayı 
döğmek ve döğdürme k sure· 
tiyle 6limüne sebebiyet ver
- Sonu 3 ütıeü sa11jada -

izciler miting yaptılar 

Hava kahramanı Eribe, 
gıbta ile anıldı 

Genç çocuklar ATATÜRK'ün gösterdiği büyük 
hedefe varmak için büyük bir heyecanla andiçti ler 
ve Eribe'nin yolunda yürüyeceklerini söylediler. 

Dün lzmir mekteplerindeki 
izcilerle Türkkuşu üyeleri şe
hirde büyük tezahürat yapmış
lardır. Öğleden sonra kışla 

' meydanında toplanan genç iz
ciler saat 15 de başlarında 
süel muzika olduğu halde Cum-
huriyet meydanına giderek 
Atatürk'ün heykeli önünde 
mevki almışlardır • 

Türk kuşu üyeleri ve izciler 
Cumhuriyet bayramında Anka
rada şehit düşen ilk kadın 

tayyareci Eribe ıçın büvük 
ihtifal yapmışlar, ihtifalden 
sonra yeni izciler de Cumhu-
riyete ve vatana sadakat 
andı içmişlerdir. . 

ihtifal çok hazin fakat canlı 
olmuıtur. Evvela lzmir Türk
kuıa Gyeleriadea Celil Atılgan 

BıiJ•iik şehu/ Enbe 

bir nutuk iradederek ilk kadın 
bava şehidimiz Eribenio ha-
yatım ve vazife atlayışı yapar
ken nasıl şehit dü,düğünü 

- Sonu ıiçii11rii sa/11/cde -



Esire, 
Ordusu ile bir 
1-Jürr·yet mücadelesi 

... -.. 
- BaştaıaJı ı ıncı sayjada -
Asi generallerin zaferini 

kendi ıaferleri gibi !'abırsızlıkla 
bekliyen bu inuolar, zannedil
mesin ki, hakh olduğuna inan
dıkları bir davaya sempatilerini 
göstermek iç.in heyecanlauıyor
lar. 

Hayır ... Ortada, daha esa h, 
daha sistema ik bir hazırlık 
bu heyecanı körükliyor. Bir 

dakika önce hedeflerine var
mak için sabırsızlanıyorlar ... 

istedikleri nedir? 
Faşizm, dünya tarihinin bu· 

güne kadar kaydettiği siyasi 
blokların hiçbirine benz:emiyen, 
fakat hepsinden daha tehlükeli 
olabilen bir kombinezon peşin

dedir. Almanya - Avusturya
Macaristan· ltalya blokuna şim

di ispanyayı da katarak üni· 
form bir faşist cephe yaratmak 
istiyor. Bir cephe ki, başkala· 

rmın haktarma karşı saygısı 
pek azdır; milletleri medeni 

hüviyetlerine, akidelerine göre 
sınıfJara ayırmıştır; revizyoncu-

dur; sulhun birliği mefkuresine 
ve milletler cemiyetine düş
mandır. 

işte ispanyadaki mücadelenin 

yabancı unsurlar tarafından 
teşvik edilmiş bulunmasının se

bebi de budur. Asi kuvvetler 
ölüm ve felaket saçan en müd-

hiş silahlarını hep faşist alem· 
den tedarik etmişlerdir. Hat ta 

bu motöriü silahları idare eden· 

lerin bile çoğu Italyan asker· 

leri olduğu kuvvetle iddia edil
mektedir. 

Görülüyor lci, lspanyol dava

sında insanlık ikiye ayrılmıştır. 
Demokrasiler lsp nyol cumhu-

riyetçilerine menfaatsız ve çe· 
kingen bir teveccüh göster

mekle iktifa ederken Faşistler 

fiili yardımlariyle hedeflerine 

doğru koşuyorlar. Asi general

leri avuçları içine almışlardır. 
lberya yarım adasmda Faşizm 
istikrar bulursa Akdenizdeki 

vaziyet daha nazikleşecek, 
ltal)·a ve müttefikleri yeni bir 
mesned daha kazanacaklardır. 

Şevk.et: Eli.1 1n. 

Bir hey' et 
Ankaraya gidiyor 
Menşe şahadetnamelerindeki 

zorluklar ve para kıymetJ~rinin 

düşUrülmesinden doğan vaziyeti 

Ankarada Alakadar makamata 
arz etmek üzere bir hey' et yarıo 
sabah Ankaraya gidecektir. 

Hcy'ete Pal&mutçular şirketi 
müdiri Fuad, Alaşehirli Kazım, 
Sabri Süleymanoviç, Mustafa 
Naziflili, Şerif Remzi, Kırka· 
ğaçlı Kazım dahildir. -

Hakkı Veral 
Üzüm kurumu baıkanı Is· 

mail Hakkı Veral ve Ziraat 
bank direktörU Aolu Eren eks
presle Ankaraya gideceklerdir. 

Kaza 
Şehidler caddesinde Ali oğlu 

Enver, idaresinde bulunan 14 
numarala otomobili Mebmed 
oğlu Hae;ana çarpbrarak el ve 
ayağından yaralanma11na sebe
biyet verdiğinden tutularak ad
liyeye verilmiştir. 

Mareşal Balbo 
Ronıa, 14 ( A.A ) - Bazı 

şayialara göre, Mareşal Balbo 
Berlin büyük elçiliğine t yin 
edilecektir. Mareşnfın vazifesi 
de parti katibi Staraca tara
fından deruhde edilecektir. 

F • 
1 za 

~-=-- - - ·-- ---- - - ---- - - -

•• n 
ara 

kayn 
öd .. 

Zeytincilik 

o muş ur. Ih iyar kadını gözleri Kaza Göztepede 
iyi görmediği için kaza meydana geldi 

Kongresi toolanıyor 
Bu ayın yirmi beşinde An· 

karada zeytincilik kongresi 
toplanacaktır. Ziraat Vekaletin
den Vilayete gelen bir telgraf
ta bu kongrede tedkik edilmek 
üzere zeytinlerimizin bakımı 
ve istihsali hakkında yilayetten 
mütalaa istenmiştir. Kongreye 
iştirak etmek üzere muhtelif 
zeytin mıntakalarından müt~
hassıs zeytinciler de davet edıl· 
miştir. lzmir zeytin bakım mü
tehassısı Feruh Barlas vilAye• 
timiz namına kongreye iştirlk Dün sabah, Göztepe tram

vay caddesinde müessif bir 
tramvay kazası olmuş Doyçe 

Orient Bank direktörü M. Po· 
litinin kayın valide i Madam 

Bohora hayata gö%1crini yum· 

Zavallı kadmın gözleri iyi fark İhtiyar kadın derhal askeri edecektir. 
etmediği için, tramvay cadde- hastaneye kaldırılmıısada, ya- Zeytinlerin imar ve ihyası 
sini takiben Güzelyalıya doğru rım saat sonra hayata gözlerini için dalın geniş mikyasta ve 

Yummu~tur. Hadiseden sonra büyük hızla girişilecek işler g iderken karşıdan gelen tram· " · · k d ··h k a }ar 
müddeiumumi muav'ni Orhan ıçın ongre e mu m ar r 

vayı görememiştir. ve tedbirler ittihaz edilecektir. 
Tramvayın sademesi o ka- Köni tahkikata başlamJf ve Vilayet ziraat müdürleri ta· 

k vatman Mehmed Ali tevkif rafından d:ı kongre riyasetine uşt r dar ani olmuştur ki, zavallı a· 
m u • edilmittir. bir rapor jı(Önderilccektir. 

Kazaya oğrıyan kadın 62 dın yere düşmüş ve başı çar- Vatman ifadesinde suçlu ol· Memleketimizde zeytin ba· 
yaılarmda idi. Muhitinde çok parak beyni patlamıştır. Vat- madığını, kazaya uğrıyan ka- kımını iyi biJmiyen mütehassıs-
1.yı' tanınmışb. Koza bakkmda man, bu sademe üzerine tram- d • l k lar hemen tamamen zeytin 

ınm anı o ara tramvaym k 
verilen malumat şudur: vayı cidden büyiik bir soğuk mahsulünü sopalarla sil erler. 

önüne çıktığını söylemiştir. Bu yüzden ağaçlar hersene 
- Göztepede Yeni Dar so- kanlılıkla durdurmuştur. Ne M. Politiye bu milessif kaza mahsul vermedıği gibi bu zey-

kağmda oturan Bohora, dün çareki bu esnada artık İf, iı- münasebetiyle beyanı taziyet tinlerden çıkarılan yağlar da 
sabah kız1nın evine gidiyordu. ten geçmiı bulunuyordu. ederiz. yüksek asitli oluyor. 
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Şehri güzelleştirmek 

Teşc·r işler·ne 
için Bugün merasim vardır 

A • aza ı 

y e e 
ad.fe kalesinin teşciri 

tertibat alınıyor 

• • 
ıçın 

Vilayet ve belediye Kadıfe
kalesinin teşcirine büyük ehem
miyet atfetmektedirler. 3 sene 
zarfında Kadifekalesi tepesinin 
yaraya yakın kısmı tamamen 

teşcir edilmiştir. Buraya dikiJ
miş olan çam fidanlarından 
mühim bir lnsmı bilyürnüş ve 
henüz küçük olanların da ye· 
tişmesi için hususi bir itina ile 
bakımlarına devam edilmek
tedir. 

Belediye ileride burada gü· 
zel bir şehir gazinosu yapbra
cakhr. Fakat henüz Kadife 
!kalesine su çıkarılmamış oldu
ğundan fidanların balumı güç
lükle temin edilmektedir.Haber 

Bir gencin 
Muvaffakiyeti 

Tura!' Yağ fabrikasında ça• 
Jışan 17 yaşmda bir Türk genci 
bir sene uğtaşarak küçük tip
de buharlı bir makine yapmış· 
tar. Kendi el ve kafa emeği 
ile vücude getirdiği eserini kü
çük bir camikan içine koyan 
bu genç ziraat müdürlüğüne 
vermiştir. 

Bu makine bllyllk fabrikalar 
için elverişli olabilecek yeni 
bir tiptedir ve Mazot, Benzin 
Kömllr ve safi odunla bile iş· 
Jemektcdir. 

aldığımıza göre orman idaresi 
tarafından Karşı yakadaki orman 

fidanlığında busene yetiştirilmiş 
iki yüz binden fa1la muhtelif 
ağaç fidanı vardır. İzmirin t€'ş-
cir işlerinde bu mevsimde bu 
fidanıktan istifade etmek müm· 

kün olacaktır. Bılhassa Kadife· 
kalesi tepesinin teşciri için 
lazım olan çam fidanlıklarında 
çok büyükleri bile bu fidan· 
hkta mevcuddur. 

Belediye riyasetinin orman 
fidanhğmdan )azım olan ağaç 
fidanları için Ziraat VekilatinP. 
müracaat edeceği haber alın· 
mışhr. 

f Karataştaki kaza 
Evvelki gün Karataş tramvay 

cadde.sioda, idaresindeki 419 
numarala otobüsü kaldırım 
amelesinden 34 yaşında Osma
na çarptırarak ağır surette ya
rahyan şoför Mehıned Alinin 
yakalandığını yazmıştık. Hasta
neye kaldırılan yaralı Osmanın 
kaza neticesinde çene kemik
lerinin kırıldığı anlaşılmıştır. 

11 8 •• it • 

Tayin 
Kemalpaşa kazası orman 

mühendiıliğine orman fakülte
ıinin 935 senesi mezunlarından 
Derviı tayin edilmiıtir. 

1 • • • .... . • ~._: 

Elhamra 
Sinemasında 

BUDUN 

Bitmemiş Senfoni 
Maskeli Kadın 

Filimlerini yaratan 

WII~LY 
F () R S T'un 
En muazzam filmi 

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

başlar. 

zmir ·ı r t yyare 
• 

avetı· irler 
ayırsever lzmirliler, kendi eserle

görı ıelidir er • • 
rını mutlaka 

Başbakanımız ismet lnönti- halkın gidebilmesini temin için 
nün hava lmvvetlerimize bü· Alsancak istasyonundan Ga-
yiik ehemmiyet atfetmek lazım ziemire hususi bir tren tah· 
geldiği hakkındaki işaretleri rik edilecektir. lstiyen!er oto· 
üzerine lzmirlilcr bir yıl içinde büs ve otomobillerle de 
ordumuza daha sekiz tay- gidebileceklerdir. Merasimde 
yare hediye etmişlerdir. vali Fazlı GüJeç mühim bir 

lzmir kadınları, işçileri, bab· nutuk irad edecek ve ondan 
çıvanlan, manifaturacıları, me· sonra tayyareleri ordumuza 
murlarJ ile Buca ve narhdere hediye eden grublar mümessil· 
isimlerini ve atlarını alacak olan leri tarafından da nutuklar 
yeni tayyarelerimizin ad konma söylenecektir. Merasim çok 
merasimi bugün saat onda hararetli ve heyecanlı o!acak 
Gaziemir tayyare alanında icra bundan başka gösteri uçuşları 
edilecektir. Merasime bütün da yapılacakt1r. 

Adllvede -···· ••••••••••••••• 

Sevişmek günah mıdır ? 

iki genç böyle düşü
nerek sevişmişler .•. 

Fakat soluğu ınahkeıncdc aldılar. Kız 
yaşını hiiyütürse sevgilh~iylc evlenecek 

Dün asliyecezada bir cürmü 
meşhud divaıına bakıldı. lbra
him adında bir delikanlı Yaşar 
adında bir genç kızla sevişiyor. 
Kızın ihtiyar annesi bu seviş
meyi haber alınca kızını tek· 
dir ettiğinden Yaşar soluğu 
sevgilisinin evinde alıyor. ihti
yar anne bundan daha ziyade 
sinirlenmiş ve bir cürmü meş· 
hud yaptırarak kızıyla aşıkını 
mahkemeye verdirmiştir. Fakat 
dAvanm muhakeme safhası ren
gini değiştirince iş cürmü meş
hudluktan çıkarak asliyece:za 
mahkemesine gelmiştir. Hakim 
Halim Sirdar davacı kadına 
sordu: 

- Anlat bakalım davam .. 
- Ne anlatayım evlldım .. 

Madaanki bu iş olmuştur. Ar
tık birbirlerine kavuşsunlar. 
Zaten kızın yaşı da büyüktür. 
Mahkemede yaşmı büyültece
ğiı. 

- Sen ne dersin yaşar? 
Yaşar, yanında duran aşıkına 

d :kkat'e baktı. Heyecanından 
güçlillde nefes alarak: 

- Ben lbrahimi istiyorum. 

Dedi. 

- Sen ne dersin lbrabim? 
- istiyorum efendim .• 
Hakim düşündü: 
- Kızan nasiyeibali on al· 

tıyı gösteriyor. Size ayın yirmi 
yedisine kadar müsaade veri· 
yoruz. Mahkemeye gidin.' Ya-
3101 düzelttirin. Bizede bir ilim 
getirip gösterin .• 

Hakim kıza hitaben: 
- Sen annenin evine git. 

Daha fol ok, yumurta yok .• 
Ne bu acele .. 

Suçluya hitaben: 
- Sen de bu işleri çabuk 

bitirmeğe bak .. Yoksa gidece
ğin yer hapishanedir, aklını 
başına al.. Dedi ve mahkemeyi 
talik etti. -··. ··--· Tayin 
Hilcimler kanununa göre terfi 

ettirilen ve terfi listesine da
hil bulunan lzmir asliye birinci 
hukuk mahkemesi iizasmdan 
Ali Rizaya yetmiş lira maaşla 
Erzurum hukuk hakimliği teklif 
edilmiş ve Ali Riza bu terfi 
teklifini kabul etmiştir. 

- --------

ihtiyacı temin 
ediliyor 

Otman müdürlüğilnUn mü· 
saadesi üzerine köylüler, kendi 
ihtiyaçları için kömUr imaline 
başlamışlardır. Bu hafta içinde 
lımire mühim mihdarda kömür 
gelmesi bekleniyor. Deniz yo
Jundım da mühim mikdarda 
kömür gelmiştir. Deniz yolu 
ile gelen kömürler Karataş 
iskelesinde tartılarak şehre çı· 
lrnrılmaktadır. lzmir liman fş· 
(etme müdürlüğü tarafından 

Konak önünde inşa edil· 
mekte olan betonarme vapur 
iskelesinin inşasından sonra 
şimdiki vapur iskelesinin kö· 
mUr ihraç iskelesi olması ali· 
kadarlarca düşünülmektedir. 
Fırtınalı havalarda Karataş 
vapur iskelesi önünde duran 
kömür kayık! nnın hazan teh· 
JUkeli vaıiyetlere düşmeleri muh 
temel görUldüğünden mendreğe 
daha yakm ve mahfuz bir yer 
oln konak vapur iskelesi kö· 
mür ihrac iskelesi olarak kul· 
Jamhnca deniz yoluyla lzmire 
kömür getiren kimseler de 
şüphesiz ki memnun olacaklar 
ve kolaylık göreceklerdir. 

•• 1 ..... ... 

Bir cürmü meşhud 
Suçlu mahkQm oldu 
fakat ceza lska e Udi 

Bir tnthcı dükkanında iki 
arkadaşiyJe kavga çıkardığı 

için 3005 numaralı kanun mu· 
cibince hakkında cürmü meş

hud yapılan Reşadm. dün as· 
liye birinci cezada muhakeme· 
sine bakılmış ve bir celsede 
duruşması n eticelenmıştir. 

Bu kanuna tevfikan suçlu 
ile birlilcte mahkemeye sevke· 
dilen müşteki ve şahidler din· 
lenmiş; muvaceheler yapılmıştı. 

Hakim Kemal Aksüt şu ka· 
rarı tefhim etti: 

" Senin zabitaya hakarette 
bulunduğun sabit olmuştur. 

Ancak sana fena muamele ya· 
pıldığı amme şahid:erinin şa· 

hadetinden anlaşılmıştır. Ver· 
diğimiz iki ay hapis cezası .btJ 
sebebden ı kot ettirilmiştir. in· 
şaallah hir daha gelmezsin.,, 

Suçlu: 
- Gelmem efendim, dedi ve 

gitti. ·-·····-· ., Ev yaptırmış 
Fakat muayene yaptır· 
maden iç rl girmiş 
Dün birinci Asliye Ce.zad•• 

hıfzıssıhha kanununa aykırı ha
rekette bulunduğundan dolaY~ 
mahkemeye sevkedilen çe mecı 
Abmedin muhakemesine baş
landı. 

Hakim Kemal Aksüt uçh•Y8 

sordu: 
- Sen bir ev yaptırııııŞ• 

muayene ini icra ettirmiyere1' 
girmişsin? 

Ne muayenesi.. 
- Evin muayenesi ? 
- Benim böyle bir kanurı-

dan haberim olsaydı yaphrır 

dım. Ma&mafih ben evimi yaP~ 
tırdım. Tapusunu de alnı• 

üzere Kartastroya gittim ve 
aldım. Tapu!unu aldı~tan sonr• 
böyle bir muame!e ile karştl•: 
şacağımı bilmiyordum. BilscY 
dim, koskoca bir ev yaptır•" 
adam bu muameleyi de yaptl" 
rırdı. 

Şahid olarak gelen bir %ati 
hılkim sordu : 

- Sen ne biJiyorsun ? 
d r-- Benden dahc: ziya e a 

kadaşım biliyor. ikimizi birlilıte 
dinleseniz.. . 

Diğer şahid gelmediği iç•~ 
muhakeme başka b!r güne tıı. 
Jik edildi. 

... ....... ~ 
Bugiinkii ınaçlar 
Bugün halk stadında s11;; 

13 de A itay, K. S. K. ve 
de lzmir spor Göztepe tak101

' 

farı karşılaşacaktır. 
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Hala mı softalık hevesi 

Eyip'te bir evde bek- t' 

taşi iyini yapmışlar -·-·-·-Ayine 20 erkek ve 10 kadın iştirak etmiş •• 
Bektaşi babası, bir gence bektaşi tacı 

giydirmiş, kılınç kuşatmış ~ 
Beyoğlu, 14 (Yeni Asır) • Nihad'a Bektaşilık ta nı ~ 

Geçen gece Eyib'te bir evde giydirmiş: beline de tari~at N 
Bektaşilik iyini yapılırken peştamlaıoı bağlamıştır. 
zabıtaca cürmümeşbud yapıl- Bu ayin şerefine koskoca N 
tnı~hr. bir işret masası kurulmuş, N 

Ayine iştirak eden yirmi rakılar içiliyordu. Sivil polis 
erkek ve on kadın yakalan- memurları, ansızın içeri gire-
nııştır. Zabıtanın tahkikatına rek suçluları yakalamışlardır. ~ 
göre, iyin mübaşir Nihad'ın Maznunlar ayin yapma.dıkla- N 
evinde yapılıyordu. Eski Bek- rını iddia ediyorlar. işe ad-
taşi babalarından Mustafa, liyece vaz'iyet edilmiştir. 

\ '27..C.CL/'7.! 'l&"LZT/T'LZZ'ZI, 

izciler miting yaptılar 

Hava kahramanı Eribe, 
gıbta ile anıldı 

Genç çocuklar ATATÜRK'ün gösterdiği büyük 
hedefe varmak için büyük bir heyecanla andiçti ler 
\re Eribe'nin yolunda yürüyeceklerini söylediler. 
- Baştaıa/ı ı ind sav/ada - ı toprağa gömmüş bulunuyoruz. 
an)atmışhr.Bundan sonra Türk- Bu aziz ölü ilk kadın şehidi-
kuşu üyesinden öğretmen Mak- miz Eribe'dir. O, tam mana-
bute Emil bir hitabede bulun- siyle kahramanhk timsali idi. 
muş ve ezcümle demiştir ki: O, göklerin sevdalısı, ha-

- ilk hızını cumhuriyet ışık- valarm aşıkı idi. Bu hava 
larının yönettiği yolda bulan çocuğunun en büyük eylencesi 
tUrkün tayyareci kızı, yüce uçmak bulutlarla oynamakta. 
Ülküsü ardından koşarken hiç Arkadaşlar! O, boşluklara ka-
birşeyden korkmadığım, ama- yan bir yıldız gibi göklerden, 
tına ulaşmak için hayatını ver- aramızdan ebediyete aktı, fakat 
lllekten bile çekinmediğini is- gençliğin kalbini dağlayarak .. 
bat etmiştir. Eribe! Sayın Ey mukaddt!s şehidi Eribe! 
§ebid! Ne mutlu sana ki tari- Bütün arkadaşlarım namma ye· 
hin bu şerefli sahifesi seninle min ediyorum ki senin hayatını 
başladı. Ne mutlu senin ardın- feda ettiğin yolda biz de son 
dan koşacak olanlara... mevcudiyetimizi kaybedinceye 
Alkışlanan bu hitabeyi uç- kadar yürf.iyecek,sana ulaşmağa 

tlıau üyelerden öğretmen Na- çalışaca2'ız. Bundan sonra genç-
ciye tarafından şehid Eribe için liğin kalbi bir tek gaye için 
Yazılan bir manzumeyi üyeler- çarpacak : Kanadlanıp uçmak 
den Meliha Timsal'in okuması ve Türk'ü yükseltmek! Sen 
lakib etti. bunu acuna ilk duyuran oldun. 
Türkkuşu uçucularından Şe- Biz de bu sesi onun ta ruhuna 

fik Ongunun hitabesi çok veciz sindireceğiz, bütün dünya 
di. Şefik Ongun hitabesinde ez· anlıyacak ki : Türk her yer-
cürnte demiştir ki: de, her sahada olduğu 
... - Bugün burada Türk genç- gibi havalarda da bileği bükül-
lıgioe, bize gereken ödevleri mez, yılmaz kuvvetli bir var-
Yapnıak için toplanmış bulunu• Jıktır. Ihtifalden sonra yeni iz-
Yoruz. Yüreği aynı hislerle do- cilerimiz, Atatürkün gÖ3terdiği 
h.ı, aynı heyecanla çarpan Türk hedefe varmak için and içmiş-
h\trusunu pek az zaman evvel lerdir. 

tJ,.ıa h~ kimini öldürme le 
~Uçlu olanların davası 

lddi~ .. ;·~ .. ~;~ı 
arın s çl 

Beraetleri talebinde ye
niden ısrar etti 
- Baştaıa/t ı 11w salıi/ede -

~ekle mnznun dava vekili Yasin 
b ~hllli ile arkadaşlarının mu• 
l!d~ernelerine ağırcezada devam 
tı:ı ılıniştir. Verese vekilinin 
lcı ahkemeye gelmesi için yazı
'ta t>. tezkereye, aradan uzun 
ltı~an geçtiği ve muhakeme 
b ~teaddit defalar tehir edildiği 
tı:ı~ de elan gelmediği görül
•auşf ve ınahkemece celbinden 

r •nazar edilıı:. i tir 
'd Epiy zamandan beri devam 
a en bu muhakeme nihayet 
~Üa ermiş ve mahkeme reisi 
lij_ ddeiumumiye iddi:1sını sor-
Ş:Şt~r. Müddeiumumi muavini 
tle Vkı Suner evvelce iddiasında 
lcı rllleyan ettiği gibi maznun
I lı tıtt bu cınayette alakaları bu
be~~uğu sab;t ol adığmdan 
bak"'~tleri ne karar verilmesi 
tı:ıişt~ındaki dileğini tekrar et
tı:ı\ıhır. Kararın bildirilmesi için 
l:11h. ahcıne Salı gününe bıra-

~•ştır. 

1 Kazını Diri 
l'r ~anbuJ, 14 (Yeni Asır) -
l)i:·~a umum müfettişi Kazım 
~~ ~ ~ugün Ank:ıradan geldi 

dırncye hareket etti. 

Londra ve Paris 
heyecan içindedir 

- Baştaıa/ı ı ind salıi/ede -
ederek Alman nehirlerindeki 
seyrüsefer hakkında Hitlerin 
kararını bildirmiştir. 

Ankaradan alınan malumata 
göre Ankara hükümeti, henüz 
Almanyanın kararından haber• 
dnr edilmemiştir. 

Paris, 14 (Ö.R) - Alman 
hükümeti Ren nehrinde seyrü
seferi tanzim için Versay mu
ahedesinde mevcud olan hü-
kümleri ilga ettiğini bildirmiş
tir. Bu hükümlere göre seyrü
sefer işleri bir komisyonun 
mürakabesi altında idi. llkönce, 
Ren merkez komisyonunun re
isliğini üzerinde bulunduran 
Fransa komisyonda fazla rey 
sahibi idi. Almanyamn reyi 
ekalliyette kalıyordu . • Fransa 
sonradan Almanyaya komis·· 
yonda rey müsavatını temin 
ve kendisine muahedenin te
min etliği üstünlükten fera· 
gat etmişti. 
Dün encümenler çalıştı 

Ankara, 14 (Yeni Asır) -
Küçük sanatlar kongresinde 
seçilen encümenler, dün akşa
ma kadar küçük sanatlar ka
nunu üzerinde tedkiklcrin 
vam etmislerdir. Encümenler 
raporlarım bu sabah toplanan 
heyeti umumiyeye arzetmişler
dir. Görüşmeler devam ediyor. 

Son 

a 
Telgraf Haberler~ 

iŞ cak mı? Namzed .. 
saylavlar 

Komünist 
yayay r 

art·, F ransanın 
etmesini tale 

Ankara, 13 (A.A) - Bo~ 
olan Çankırı saylavlığıaa 
dil, tarih, coğrafya fakültesi 
profesörlerinden Fazıl Naz
mi Orkun ve Maraş saylaY

~ lığına Uşak eski belediye 
rdsi ve Kırklareli C. H. P. 

Roma, 14 (O.R.) - Paristen Fransayı ispanyada müdahale- aksi istikamette yapılan bu eski başkam Ankara ve Pa-
bildiriliyor: Sağ cenah gazete- ye sürüklemek istiyen lspanyol müdahaleler iki hafta ıçinde ris hukukundan mezun Ali-
l F b f S Avrupayı tarihin kaydetmedigw i eddin Tiritoğlu ve Kütahya eri ransanın ir tara tan ov· komünistlerinin faaliyttini Fran- saylavlığına Hicaz hükümeti 
yet Rusyanm, diğer taraftan sanın emniyetine ve Avrupa en müdhiş harba sürükliye- nezdinde maslahatgüzarımıx 
halk cebbesi müntehiblerinden sulhuna karşı hakiki bir teblü- cektir. Celal Arat Parti genbaşku-
bir kısmının müzaheretine da- k Ayni gazetenin iddialrına rulunca parti namzedi olarak e sayıyor. 
yanan komünistlerin tazyiki göre Fransa hava nazırı Pier- onaylanmıştır. 

it d 1 · 1 · ·· d . " Figaro ,, gazetesine göre S · ·ı b·ıd· · a m a spanya ış erme mu a- re Cot bir takım Katalan anar- ayın seçıcı tre ı mr Ye 
hal,~ye süru·· klenmesı· ihtimalin- F ransanın İspanyada otoritesi ilan ederim. 

şistlerine Fransız tayyarecilik b k k ı· 
den korkuyorlar. çok azalmış bir hükümete yar- d C.H.P. Genel aş an ve i ı 

mektebinde erslere devam , ~ ismet lnönU 
Fransız faşist temayiillerine dım etmesi tehlü~ceJi bir iş olur. ruhsatı vermiştir. Bu suretle W..ZLU./LLX/..7.Z/./.ZJD'.7.7./..T.Y.."-...,.., .. .,.,., 

makes olan "Jour,, gazetesi Kraliyetçi " Action França· yetişen tayyareciler memleket- ltalyan Kurmay başkanı 
Stalinin ispanya işlerini Sovyet ise ,. daha ileri giderek diyor ferine dönmüşlerdir ve cumhu- Berlin, 13 (Ö.R.) Alman er-
Rusyayı doğrudan doğruya ala- ki: Fransa'nın ispanyada mü- riaetçilerin havalarda kazan- kanıharbiyesinin davetiyle Ital-
kadar eden bir mesele haline dabalesini diğer devletlerin dıkları bazı muvaf fakiyetlerin yan erkimharbiye reisi Berline 
soktuğunu kaydettikten sonra müdahalesi takibedecek ve sırrı da budur! gelmiştir . 

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

Mareşal Fevzi Çakmak 
dün Istanbula geldi 

Bugün, Maltaya hareket edecek olan 
donanmamızı teftiş edecektir 

lstanbul, 14 (Yeni Asır Telefonla) - Bükreşte Balkan antantı 
devletleri erkanıharbiyeleri arasında yapılan toplantıya Türkiye 
namına iştirak eden genel kurmay başkanımız mareşal Fevzi 
Çakmak bu akşam şehrimize dönmüş ve merasimle karşılan
mıştır. Mareşahmız yarın Heybeli önünde Maltaya harekete 
hazır bir halde bulunan donanmamız ı teftiş edeceklerdir. 

Beyoğlunda a yaya kal ırımın 
takib edilecek ir· 

.., 
sagı 

lstanbuJ, 14 (Yeni Asır} - lstaobul bele"diyesinin yaya kaldı
rımlarında sağd<ın yürünmesi için ittihaz ettiği karar, yalnız 
köprü üzerinde tatbik edilmekte idi. Dün Belediye reisliği 
tarafından, beled.ye zabıtasına gönderilen bir tamimde, köprüde 
olduğu gibi Beyoğlunda da yaya kaldırımların sağ tarafını takib 
etmiyenlerden birer lira ceza alınması emredilmiştir. 

Bu kararın tatbiki bHhassa Beyoğlu cihetinde halk arasında 
fazla dedikodu yapmaktadır. 

Doktor Şaht Geldi. 
Yarın Ankaraya gidecek ve orada 

Üç gün kalacaktır. 
Istanbul 14(Telefonla verilmiştir}Günlerden beri gelmesi beklenen 

Alman Bankası direktörü Dr. Şabt bu akşam tayyare ile şehri
mize gelmiştir. Dr. Şaht Pazartesi günü Ankaraya gidecek ve 
orada üç gün kalarak kfering mukavelesini genişletmek ve Al
manya ile olan ticaretimizin inkişafını temin etmek için 
hükiimetiı:ı:.izle müzakerelerde bulunaı.::aktır. Dr. Şaht gazetecilere 
beyanatda bulunarak demiştir ki: Memleketinize şimdiye kadar 
alh def'a geldim. Eski Türklüğü tanırım. Şimdi de yenisini gö
rüb tanıyacağım. Seyahahmda biç bir fevkaladelik yoktur. 

Korunıa heyetleri, çocukları esir-
geme kurumuyla birleşiyor 

Istanbul, 14 (Yeni Asır) - Fakir ve öksüz çocukları himaye 
heyetlerinin, esirgeme kurumuyla birlikte çalı şmaları kararlaş

~ 'mışhr. Bugün şı;hrimizde koruma heyetleri mümessillerinin işti
rakiyle yapılan bir top1antıda fakir çocuklarm yemek, Ustbaş, 

"' kitap ihtiyaçlarının ne suretle tedarik edileceği görüşülmüş ve 
· bazı kararlar alınmıştır. 

Aynı meseleler üzerinde, anneler birliğinin de mütalaası sorul
muştur. Geçen sene fakir çocuklara haftada dört gün yemek 
verilebiliyordu. Bu sene ahnan tedbirler sayesinde, hafta tatili 
müstesna olmak üzere her gün yemek verileceği ümid ediliyor. 

Büyük donanma 
Yarın Maltayı ziyaret 

hare et • • 
ıçın 

., . 
eoıyor 

Istanbul, 14 (Yeni Asır) - Yarın Malta ya hareket edecek 
olan şanlı Filomuzun Amiral gemisini ziyaret eden milJi müdafa 
vekili Kazım Özalp Yavuzda uzun müddet kalmış ; Amiral ~ükrü 
ve Erkan harbiyesi ile görüşmüştür. 

lstanbul, 14 ( Yeni Asır ) - Deniz Harb Okulunun 161 inci 
yıldönümü önümüzdeki çarşamba g~nü Heybeli' deki bahriye mek-
tebinde coskun merasim!e kutlulanacak, deniıdlik tarihimizin 
çok şanlı hatıraları bu vesi e ile yadedilecektir. 

talya ademi müdahale komitesinden 
çekilmek istiyor 

Roma, 14 (A.A) - Ademi müdahale konıitesinde ltalyan bü
yük elçisi Grandi tarafından söylenen nutkun bilhassa Moskova 
tari\fından yapılan meydan okuyuşa karşı Italyanın ne suretle 
mukabele edeceğine dair olan aksamında bazılan ltalyanın bu 
komiteden çekilmek fikrinde olduğuna dair bir ima görmek 
iştemişlerdir. 

Nim resmi mahafil herşeyden evvel Italya tarafından ileri 
sürülmüş olan iddialara karşı Sovyet Rusya tarafmdan verilecek 
cevabı ve hatta belki de Rusyanın bu komiteden bütün bütün 
çekilmesini beklemek lazım geldiği kanaatmdadırlar. Bu son ha
reket tahakkuk ederse bittabi Italya da hareket serbestisini el· 
de etmiş olacaktır. 

İspanyol limanlarının muhtemel kontrolü halısına gelince İta lya 
komitenin kararına intizar edecek ve bu karara uyarak yalnız 
başına hiçbir teşebbüste bulunmayacaktır. 

• ar ı ı ..... -. .. 
Dün Millik··me mese esi 

mühim kararlar ve 
lstanbul, 14 (Telefonla) -

Milli küme meselesi hakkında 
futbol federasyonund~ futbol 
ajanları içtimaımn ilki bugün 
yapıldı. İçtimaa Ankara ajanı 
gelmemişti. lzmiri, futbol ajanı 
Adnan temsil ediyordu. 

Bu toplantıda milli kümt"ye 
lstanbuldan dört, lzmir ve An~ 
karadan ikişer takımın girme· 
l~ri esas itibariyle lrnbul edil
miştir. Yalnız busene mevsimin 
geçmiş olmasından lik maçları 
bir devre yapalacak ve alına-

cak neticeye göre mil i küme
ye iştirak edecek takımlar 
meydana çıkacaktır. 

Diğer seneler için ayrıca bir 
program hazırlanacaktır. He
yet yarın (bugün) ikinci top· 
lantıs ını yaparak milli küme 
işleri nin diğer teferruah ve bil
hassa hasılat işini görüşecek· 
tir.Federasyon lzırir ınıntakası· 
na bir antrenör gönderilmesini 
kabul etmiştir. Yalnız bu hu
susta lzmir mıntakasıoın umumi 
merkez nezdinde teşebbüste 

bulunması muvafık görülmüştür. 

~····································~ 
TELEFON : aısı ~ 

.................................... ~ A YY A~E SiNEMASI 
Bütün bir tarihi, bütün bir alemi ihtiva eden şaheserler şaheser·i 

• • o ın 
Senenin en muhteşem, en güzel, en heyecanlı ve en yüksek filmi. 1,800,000 lira sarfı ile 

vücuda getirilen bu filimde 5,000 fiküran rol almıştır. 

Lı\yrJca: Paramund (Dünya havadisleri) ·Miki l\favz (Bahar havası) tamaınen ·eııkli 
SEANS SAATLERi : Hergün 3,15 - 5,15 - 7,15 - 9,15 Cumartesi ve Pazar günleri 1,15 de başlar. 

Bu filim için mektebJilere yapılacak hususi seansfarm saatleri direktörlükle temas edilerek tesbit olunur. 
• Q 

~ . .· .. . 
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Istanbul mıntakası yanılıyor 

Türkiyede ilk defa lzmir
de basketbol o 

Daha yirmi iki 
Basketbolu 

lstanbul spor mmtakası, Tür
kiyede ilkdefa basketbol oy
namak şerefini kendi kulüb
lerine mal etmek istiyor. Bi
zim bildiğimize göre, Türki-

yede ilkdefa olarak lzmir şehri 
!basketbol tatbik etmiş ve ku
lübler arasında çok eskiden 
bu oyun taammüm etmişti. 

Bundan 22 sene evvel, yani 
914 senesinde fzmirdeki Ame· 
rikalılar basketbolu lzmire ge
tirerek, hususi sahalannda Türk 
gençlerine basketbol öğretmiş
lerdi. 919 de Mr. Cenings is
minde bir misyoner basket 
maçlan tertib ederek muhitte 
bir hareket yapmak istemiştir. 

Bu tarihten sonra ise Altay 

Jf E 

sene evvel lzmir 
seyretmiştir 

1 
ve Altınordu gibi başlıca kulüb
lerimizi basketbolle uğraşır 
görmekteyiz. Çok kıymetli 
basketçi elemanları senelerce 
kadrolarında bulunduran bu iki 
kulüb, karşı karşıya maçlar 
yapmışlar, hatta işgal s~nele
rinde tanınmış Yunan kufılbfe
riyle maçlar tertip ederek za
fer denecek kadar kıymetli 
neticelel" elde etmişlerdi. 

Bununla şunu söylemek isti
yoruı ki, TUrkiyedc ilk defa 
basketbol oynıyan şehir lzmir, 
basketbolu oyuncularına göste-
ren kulübler de Altay ve At
hnordudur. lstanbul; ( Y. M. 
C.A ) kulübü de dahil olmak 
üzere basketbolu lzmirden çok 
sonra tatbik etmiştir. 

Atletizm hareketleri 

Milli atletizm ekibimiz 
tenıaslar yapacak 

Öğrendiğimize göre atletizm talar için lstanbulda atletizm 
federasyonu, kış mevsimi için- karşılaşmalan hazırlanacaktır. 
de milli atletizm ekibimizin kıı Romanya ve Yugoslava atlet· 
antrenmanlarını ihmal etmeme- leri Istanbuta davet edilerek 
feri için icap eden tertibatı temsili karşılaşmalar yapılacak-
alacak ve bu arada bir kaç tır. 
atletizm ten:ası yapılması bu- Gerek Romanya ve gerek 
susunda teşebbüse girişecektir. Yugoslavya bu sahada bizden 

Bizde atletler için kapalı f ersan fersah ileride oldukları 
pist çahşmalar:ına imkan görü- için, bu temasların faydalı ne· 
lemediği için kış mevsiminde ticeler vereceğine kaniiz. Yu· 
atletlerin nasıl çalışacakları nan atletleri ise Yeniden re~or 
henüz belli değildir. Bütün at- tesis etmek arzusunu izhar et-
letlerin kış mevsiminde form- mişlerdir. Bu itibarla Macar, 
larını muhafaza etmeleri için Çekoslovakya ve hatta Fransa 
Basketbol oynamaları temin atletizm ekipleriyle Atinada 
edilecektir. bir kaç temas temin edecek-

Havaların kurak gittiği haf- )erdir. 
••••• 

Heykeltraş Kripel 
Manisaya geldi. Atatürk heyl<elini 
kıs~ bir zamanda meydana getirecek --busene :ıarfıntla başarılmasına l 
çalışılacaktır. 

SiNEMA; GAZiNO VE 
KULÜB 

Manisamız nüfus itibariy!e 
Türkiyenin biiyiik şehirlerinden 
biri olduğu halde memlekette 
ne güzel bir einema ve ne de 

oturulacak bir gazino ve kulüb 
vardır. Bu çok lüzumlu ihtiyaç
lar üzerine yapılan tedkikler 

neticesinde bu binaların evkaf 

umum müdürlüğünce yaptırıl

masına teşebbüs olunmuş ve 
bu teşebbüslerin hayırlı bir 
sona varmak üzere olduğu an
laşılmııtır. Evkaf umum müdür-
lüğünce Manisaya gönderilen 
mlib-endis Ihsan ve memurin 

müdürü Raşid tarafından bina 
yerleri tespit o!uomuşlur. Umum 

müdürlükçe }'akında kararı 
verilecek ve inşaata baş!aoa· 
cnktJr. 

SPOR SAHASI 
Manisanın mabıum olduğu 

spor sahasını vücuda getirmek 
ve planlı:ırmı l.az r!amak üzere 
Ankaradan sureti mahsusada 
celb edi!en mühendis M. Vi
yenni Viyoliye spor sahası 
olabilecek yerler gösterilmiş 
ve istasyon altındaki yer beğe· 
nilmiştir. Planlarının hazırlan· 
masını müteakib derhal inşaata 
batlanacakbr. 

YENi PARTi BINASI 
Halihazırdaki parti binasının 

küçüklüğü ve devlet dairelerine 
ve halkın toplu bulunduğu yerle 
uzaklığı hasebiyle yeni bir parti 
binası inşasındaki lüzumu gören 
valimiz; çamlıkta ve balkevinin 
yaoıbaşıncfa güzel bir parti bina 
sı yapılmosım muvafık görmüş 
ve planlarının hazırlanmasını 
lzmir mimarlarından Mesud'a 
havale etmiştir. Y apılacalt plan 
üzerine derhal inşaata başlana
caktır. 

MÜZE BiNASI 
Büyük Tiirk mimarı Sinaoın 

eserlerinden olan vtı müze it
tihaz edilen Muradiye medre
sesinin tamirine baılanmak üze
redir. Kıymeti mimariye ve et
kiliği itibariyle bizatihi müze 
olan bu binanın tamiri sure• 
tiyle ~e~eketiQJiz: çok k•ymetli 
bir m~e "nası ' a 'Jr ·sahib 
olmaktadır. 

TEt'l:FON 
lzmir • Ankara - lstanbul te

lefon hath Manisanın içinden 
geçtiği halde maalesef şimdiye 
kadar Mnnisanm bu batta bağ
lanmns1 ihmal edilmişti. Mem
nuniyetle haber alıyoruz ki bu 
husuta yapılan teşebbüsler de 
muvaffakıyetli bir neticeye var· 
mak üzeredir. Bunun için İcab 
eden cihaz tedarik edilmek 
üzre olduğundan muhaberata 
yakında başlanacak ve tabiatile 

YENi ~SIR f !S Teşrınısanı t930 --
Tepeköyde yerleştiri en göçmenler Mahkeme koridorunda: 

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

kaçırmamalarına yardım etmiş

tir. 
BUGDA Y SATIŞLARI , 

ne • s 
e-e 

ldu? 
- Ba.şlara/ı bıruıcı salzı/ede

rinde işçi ve esnaf olanlar da 
derhal müstahsil vaziyete gi
rebileceklerdir.Göçmenler halk
ça ve devletçe kendilerine gös
terilen çok samimi muamele 
ve şefkat eserinden sevinçte• 
dirJer. Göçmenlerin sıhhi du-

T epeköy pazarında perşem
be günleri 7-800 çuval buğday 
satılmakta olduğuna göre çift
çilerimizin bu yıl ekim işl erine 

fazla ehemmiyet verdikleri an
laşılmaktadır. 

Suçlu hadiseyi anlatıyor ve 
rumları yerindedir. Saf?hkları
nın bozulmaması için de t~d- BiR MAVZER TESLiM ETTi 

suçum yoktur, diyor 
birler ahnmıştır. Asilçebay 
göçmenlerin yerleştirilmesi işin
de çok gayret göstermiştir. 

TÜTÜN SATIŞLARI 
Tütünler 75-95 kuruş ara· 

smda çok iyi fiatlerle satılmış
tır, Yalnız Tepeköy ve Ertuğ
rulda 107 çiftçi 137 bin kilo 
tütün sattıklarından yüzleri gül
müştür. Kumpanyalar ilkönce 
avans vermek istemiyorlardı. 
ilbay Fazlı Güleçin tcsebbüs
leri sayesinde bu endişe de 
ortadan kalkmış, kumpanya 
memurları para vermeğe baş
lamışlardır. Valim!zin bu şef
katli te ebbüsleri, tütüncüleri
mizin tülün ekme mevsimini 

Göçmenlerden biri Roman
yadan beraberinde getirdiği 
bir mavzeri derhal askerlik şu
besine teslim etmiştir. 

PARTi KONGRELERi 
C. H. P. Ocak kongreleri 

yapılmaktadır.Bu yıl ocak kon-
grelerine heryıldan fazla alaka 
gösterilmektedir... Yurddaşlar 
Parti kongrelerinde serdedilen 
dileklerin Komutaya kadar 
akisler yaptığını ve nihayet 
kanun projeleri haline inkılab 
ettiğini iyiden iyiye anlamıştır. 
Tepe köy - Ertuğrul semt ocağı 
esl<i idare heyeti bu yılki top
kntıda da aynen seçiJmiştir. 

UYGUR 

A 

a 

Çeşme kazcsının Alaçah na· 
hiY,esinde Katakulli Mustafayı 

bıçak a yarahyarak ölaürmekle 
maznun Kartal Ahmedin mu· 

hakemesine dün şehrimiz a~ır
ceza mahkemesinde başlan

mıştır. Cinayetin sebebi para 

meselesidir. Katakulli Mus-

tafa, yamnda kadın ve er

kek yedi arkadaşı olduğu 
halde müsamere vermek için 

Alaçatı nahiyesine götnrülmüş 

ve Gençler birliği salonunda 

müsamere vermişti. Kartal Ah· 

med'le Katakulli Mustafa mü· 
samereden sonra hasılatın he-

• 
·ış yor 

Asilerin tankları para etmed· 
toplarla parça parça edildiler 

Tanklarına çok güvenen asiler hezimete sürükleniyor 
Cumhuriyetçiler birçok kasabaları aldılar 

Toledo 13 (A.A) - Asilerin 
yanındaki Royter muhabiri, 
Tanklara karşı kul:anıJan top

ların endahttaki isabet ve sü· 
rat sayesinde Nasyonalistlerin 
muvaffakiyctsizlikten aıuvaffa-

kıyetsizli~e uğramakta olduk
Jarını bildirmektedir. 

İlerlemek isteyen bütiln tank· 
lar tamamiyle parça parç<ı edil-

miştir. Muhabir ciiyorki : 
Dün cephede idim. Asri 

tanklardan mürekkep u~un bir 
şeridin hiçbir faaliyet göstere
mediğini gözlerimle gördüm, 

Bu da gösteriyorki ileri hare
ketleri şimdiye kadar tanklar· 
la idare edilen Nasyonalistler 
bu sefer tankların hükümet 

Asi başkumandan Fıanko ~c maıyetı 
bataryaları için mükemmel bir Salamanka, 13 (A.A)- Bur- dün bütün gün bombardıman 
hedef teşkil etmekte olduğunu gos radyosu general Franko- edilmiştir. istasyon kısmen 
anlamışlardır. nun madeni parayı tophyarak harab olmu1:tur. .......................................... ~ 

memleket bundan büyük jsti- ihraç edenler aleyhinde 5000 Payitahtta bnynk bir yangın 
fadeler temin edecektir, Peçeteden 50,000 peçetaya ka- çıkmıştır. Gaıhanede çıkan 
TOZDAN KURTULUYORUZ dar para cezası ile ayrıca yangın üç gündür devam edi-

hapis cezası derpiş eden bir yor. Valimiz Lütfü Kırdarın Ma· 
nisaya geldiğindenberi üzerin
de en çok durduğu i~lerden 
biri Maoisanın çok meşhur olan 
tozundan nıemleket balkının 
sıhhatini kurumak olmuştur. 
Yapılan uzun tedkikler netice• 
sinde istasyondan Mimar Si· 
nanın ·Muradiye camiine kadar 
olan kısmın parke taşı ile d<S
ıenmeıi kararlaştırılmış ve ke
şifnameleri hazırlanarak nafıa 
vekaletine gönderilmiştir. Bu 
İfe muvaffakıyet elverdiği tak
dirde memlekete en büyük 
hizmetlerden biri yapılmış ola
cakhr. 

KÖPRÜLER 
Geçen hafta teftiş için De

mirciye kadar giden valimiz 
yol üzerindeki tamire muhtaç 
köpril ve imliların derhal ta
mirini emretmiş ve cüz'i ofan 
bu tamiratın kısa bir zamanda 
yapılması için fen heyetince 
derhal işe başlanmıştır. 

MANiSA TA ti Y ARELERI 

kararname neşrettiğini bildir- Dünkü muharebelerin en şid-
mektedir. detlileri Madrid Toledo köp-

rüsü denilen mahallesinde vuBu suretle peçetanın kıy· 
metten düşmesinin öoUne geçil- kua gelmiştir. Orada Cumhu-
mek istenmektedir. riyetçiler birçok mitralyöz yu

vaları vllcuda getirmişlerdir. 
Toledo, 13 (A.A) - Royter Carabanchel kasabası dahi-

muhabirindeo: 
lindeki muharebe de çok şid-

Sular kararırken Casa Del detli olmuştur. Orada her ev 
Campo ormanında bulunan Nas· bir kale haline getirilmiştir. 
yonalistJer şiddetli bir muha- Nasyonalistler bunları birer bi-
rcbedcn sonra Manzannres neh- rer iıgal etmek mecburiyetinde 
rine doğru ve takriben yanm kalmışlardır. 
mil ilerlemişlerdir. Fakat hiçbir Bu kasabanın hastanesinde 
noktadan bunları geçcmemiı- 300 milis neferinin cesedi bu-
lerdir. lunmu~tur. Yine bir siper için-

Madrid, 13 (A.A) - Havas de mitralyözlerine sar.lmış 30 
Ajan91 muhabirinden: ceıed daha bulunmuştur. 

Resmi olmıyan bir memba- Cebelüttarık, 13 (A.A) -
dan bildirildiğine göre, hukn- Buraya gelen maden idaresi 
met kuvvetleri dün Getafe ile yüluek lngiliz memurlarından 
civarındaki bazı kasabaları zab· birinin Royter muhabirine bil-
tetmişlerdir. dirdiğine göre Riyo Tinto ma-

Hnknmet tayyarel~ri asilerin de-nlerinin asil ru tarafından 
Dç bombardıman fayyaresini ~gaJinden · beri yüzü kadın 
düşürmüşlerdir. Hükümet kuv• olma iızer.e ı§oOJ maden ame-
vetleri Siguenza civarında bir lesi kurşuna <aizilmişdir. 
kaç kilometre ilerlemişlerdir. Haber alındığına göre Estc-

Manisamn aldığı iki ve Tur• Haric::iye Nazırı Delvayo ve pona Malaga cebhesinde b>!ş 
gutlunun aldığı bir tayyarenin Adliye Nazırı Gracıa Oliver gündenberi kanlı muharebeler 
ad konma mersimi yarın kasa· dün Valansiya'dan buraya gel- vukubulmaktad•r. Nasyonalist-
ba alanında yapılacaktır. Me- mişlerdir. iki nazır vaziyet hak- ler çekilmey~ mecbur olmuş-
rasime vali ve parti başltammız kında Largo Kaballero'ya bir lardır. Her iki taraf ağır zayi-
Dr. Lütfi Kırdar'ın başkanlığı rapor vermek üzere Madrid ata uğramışdır. 
altında 300 kişilik bir heyet müdafaa komitesi erkiinile gö- Almiranta Servera krovazörü 
iştirak edecek ve bir hususi rüşmüşlerdir. Fasdan asker ve Elcezire ve 
tren tahrik edilecektir. Manisa Madrid cebhesi, 13 (A.A) - Ceutadan erzak ve cebhane 
halkı tayyarecilerimize altm Cumhuriyetçilerin tahassun et- nakline devam etmektedir. f as 
ıaatler hediye edecektir. _ miı oldukları ıimal istasyonu kuvvetleri Madrid cebbesine 

sabını yaparlarken aralarındl\ 
ihtilaf çıkmış ve Kartal Ahmed 
bıçakla Mustafa'yı yaralıyarak 
öldürmüştü. 

Ahmed mahkemede demiı· 
t ir ki: 

- Hasap yaptık. Hasılat 1 
lira, masraf ise 9 lira idi. Ka• 
takulli Mustafa ile aramızdaki 
mukavelede kar ve zarard"
ortakhk kaydı vardı. Kendisio..ı 
bu zararın yarısını kabul etme
sini teklif ettim, bana: 

- Sen, çocukların yevmiye
lerini ver. Bana Katakulli 
derler, Senin gibilerin on tane-
sini cebimden çıkarırım. dedi. 

Bunun üzerine yedi arka-
daşı üzerime hücum ederek 
beni dövmeğe başladılar. Beo 
de bıçağı çektim, ne yaptığını• 
bilmiyorum. Ondan sonra kaç"' 
tım. 

Şahid Emine, Hüseyin ·~ 
Ali Riza, hesab görülürken ikt 
tarafın da birbirine fena söılet 
söylemediklerini, yalnız Mu~
tafa, "bu çocuklar sabahlerıo 
gözlerini çarştda açarlar keıı
dilerine para lazımdır vermeı· 
sen yarın kaçarlar." Dedi. 
Kartal Ahmed de: 

- Şimdi veremem yarın be
sab görürüz, cevabında bu· 
lundu. 

Katakulli kendi yatağıoll 
dağı u giderken Ahmed ac.· 
sızın arkasından gitmeğe 
başladı. Önümüzde duran f at
ma b

0

rdenbire : 
- Katakulliyi vurdu, diye 

bağırdı. Bu ses üzerine birde 
baktık katil Ahmed, elinde 
bıçak olduğu halde sahnede~ 
ötlıyarak kaçtı. Katakulh 
de sahnede etini böğrüne 

basmış bir halde görüodii· 
EJi kan .;ç;.J c idi. Yere yıkı· 
larak ö •ifi .• 
Maznuna daha evvel biç bir ta· 

arruzda bulunulmamıştır müsda .. 
mere münasibetilc sahne e 
kullanılmak üzere bir genç ge: 
tirmiş olan Haydar adındal<• 
şahitde iki taraf arasında kaf"' 
ga ve gürültü olmadığını sör 
Jedi. Diğer şahitlerin celbi içıo 
muhakeme başka bir güo' 
bırakıldı. •' 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ıevkoluomaktadır. 

Madrid 13 (A.A)- Müdafa• 
komitesi aşağıdaki tebliği oef 
retmiştir: 

Hilkümet kuvvetleri d~d 
Madrid cebhesinin muhtel 
mıntakalarmda muhtelif ta•' .. 
ruzları tardetmişler ve nasY0' 

nalistleri ağır zayiata uğratıll~~ 
lardır. Ve hatta VilJ.ıverde 1• 

tikametinde biraz ilerlemişler· 
d~ . 
Akıam üzeri ortalık karard" 

ken hükümet kuvvetleri cır•' 
banchel mıntakasında iki f ~ 
taburiyle Lejyon Etranje • 
taburun taarruzunu tardet!°~ 
lerdir. Asilerin bir tanin talll' 
edilmiştir. il' 

Bu sabah saat 9 da ~O~ri' 
met avcı tayyareleri asıle , 
bombardıman tayyarelerinin ~·e 
yitahtı bombardıman etınefer1!i 

~ . . ... 
manı olmuşlardır. Asilarıll 

tayyaresi yere düşürülmütl~'0 
Seville, 13 (A.A) - Ra ~, 

ile neıredilen bir tebliğde 'ti• 
kert harekabn dün biraı b~if· 
leşmiş olduğu bildi~i!mctctedıİJ 
HUkllmet kuvvetlerının Mıı 

1
,fl 

ccnubundaki bütün taarruz 
11

, 

püskütülmiıştür. General M0
·,, 

nın kumandası altındaki ~1:,, 
vet Escurial mınhıkasında 1 tıf· 
lem iş ve bir çok esir a •rnış de 
Diğer ccbhelerde tali dere~~of 
ehemmiyetli müsademeler 0~11,, 
ve oralarda da hüküoıet 
vetleri oüskiirtümüstür. 

• 



ta Yetrınısanı tese 
• 

Dokuz • 
ası tayyaresini düşürdüler 

Cumhuriyet bekçileri Gatafe kasabasını zabtet-. 
tiler. Zafer asiler a ey hine teveccüh etti. 

Paris 14 (Ö.R) - ispanya 1 1 su da saat 13,30 da asi kay-
dahili hnrbı hakkında gelen ~ nağından şu haberleri veriyor-
haberler: Madrid müdafaa ko- j du: Madridin cenubunda ccre-
ınitesi bugün öğleyin şu tebliği yan eden hareketlerde en zi-
neşretmiştir: Dün bütün gün yade dikkat edilen 17 inci 
Madrid cebhesinde birbirini fırka cebhesindedir. Burada 
takib eden şiddetli hava mu- düşman hücuma teşebbüs etmiş 
harebeleri esnasında 9 düşman isede püskürtülmüş ve 300 ölü 
tayyaresi düşürülmüştür. Bun• bırakmıştır. Madrid cebhcsinde· 
ların ikisi ltalyan, 7 si Al- ki kollarımız mevzilerini ıslah 
ınan mamulahndandır. Bü- etmişler, evlerde temizleme yap-
tün muharebelerde tefevvukla- mışlardır. 
rını göstermiş o~an cumhuriyet Cenub cebhesinde Guadera-
lhava kuvvetleri de 3 tayyare ı maya doğru ileri hareketi de-
kaybetmişlerdir. Sabah bir ha- i spanyada Faslı asko ler vam ediyor. Havada iki mühim 
va filotilası hadisesizce keşif dan durdurulmuştur. nu bombardıman ederek bazı muharebe olmuş, bizim tayya-

D . v t ft h b" h ı d H "k' relerimiz Cumhuriyetçilere ba-uçuşları yapmıştır. Madrid ceb- ıger ara an ar ıye ne- aşarat yapmış ar ar. er ı ı 
besinde topçu düellosu müthiş zareti de saat 14 de şu tebliği taraf topcusunun faaliyeti de- riz şekilde hakim olarak zayiat 

· · ô l .J verdirmişlerdir. şekilde devam ediyor. Cumhu- neşretmıştır: ğ enen sonra vam etmektedir. 
k d Nihayet Madrid'den gelen 

riyetçi kıtalar Villaverde mın- a şama oğru cumhuriyet kıt'- Adliye ve sıhhiye nazırları 
'dd ı b k diğer bir haber, dün bilcfiril-

takasında mühim bir tarakki atı şı et i ir mu abil taar- dün Madride giderek o rada G f k b diği gibi; ata e asa asının 
kaydederek birkaç kilometre ruza girişerek Madridin cenub yerleşmişlerdir. Kabinenin di- cumhuriyetçiler tarafından zab· 
ilerlemişlerdir. del Campocaza ve cenubi şarkisinde 4 kilo- ğer azaları da Madride ~ık sık tedildiğini teyid etmektedir. 
cebhesinde yeniden ilerliyen metre ve Vilaverde istikame- seyahat etmekle ~eraber daha Cumhuriyetçi!erin bu nokta-
CumhPriyetçiler yeni mevkiler tinde de beş kilometre ilerle- bir kaç gün nezaretlerinin mu- daki ileri hareketi birçok ki-
tutmuşlardır. mişlerdir. Hava muharebele- vakkat makarrı Valans şehri Iometredir. 

Asiler gayretlerini Caraba· rinde düşmanın sekiz tayyaresi olacaktır. Mndrid muharib- Barse1on ve VaJansdan ge-
nehel cebhesine teksif etmiş· düşürülmüştür. !erinin maneviyatı gittikçe art- len Katalonyah muharibler To-
Jerdir. Murada Fasla kıtaJarla CumhuriyetçiJer 3 tayyare maktadır. Ayni parola da inıa ledo cebhesi üzerinde tazyik-
Lejyon etranjer tarafından kayib etmişlerdir. iki pilot pa- tekrar edilmektedir: "Madridi lerine devam etmektedirler. Bu 
tanklarm himayesi altında ya- raşutfa atlayarak kendilerini afamtyorlar ve aJnmıyacnklar- kuvvetin Franko ordusunun 
pılan bir hücum cumhuriyet kurtarabilmişlerdir. Asiler sa- dır! ., ricat haltını kesmesi beklen-
piyade ve tayyareleri tarafın- bah Madridin şimal istasyonu- Di~er taraftan Sevil radyo· mektedir. 
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Kont Ciano Peştede 
ltalyan Hariciye nazırı Peştede çok 

mühim temaslar yapacaktır 
Budapeşte, 14 {Ô.R) -- ltal

ya harici.ve nazırı ve kontes 
Ciano dün akşam saat 16,10 
da hususi trenle Budapeş
teye varmtşlar ve istasyon-
da Macar başvekili Da
rani ile bütün nazırlar, ltal
yan elçiliği erkanı ve İtal
yan kolonisi tarafından selam· 
lanmışlardır Karşılayıcıların hoş 
geli dileklerini kabulden sonra 
Kont Ciano meydanda sıralan
mış olan kıt'aları teftiş etmiş 
ve Macar başvekili ile birlikte 
otomobile binerek şehri katet
miştir. Bütün geçtiği yerlerde 
ltalya hariciye nazırı hararetle 
selamlanmıştır. 

Kont Cianonun ineceği otel 

Yazan: Tok Dil 

kadar götürdüler. Sahil kena
tı.nda beHiyen dört beyaz atlı 
bır gerduneye bindirıb Eyüb
suftan camiioe soktular. 

Pa<!işahhırm luhnç kuşanma 
~crasim!eri Eyipsultan türbe
sınde yapılırdı. Eyipsultan Kos
lantaniyeyi fethetmek için Is
tanbulun sınırlarına kadar ya
naşt -h' •gı zaman şehid olmuş, şe· 
.~d olduğu yerde ona bir 
hırbe yaparak; semtini Eyip
~ltan demişlerdi, hilafet 
, ~ınanlı hanedanına verildiği 
tçın· A K • vrupa rallannın Roma 

önünde büyük bir halk kütlesi 
toplanmıştı. ltalyan nazırının 

muvasalatı alkışlarla karşılan

mış ve bunlar yarım saat de
vam etmiştir. Kont Ciano bal
kona çıkarak halkı selamla
mıştır. 

Saat 17,10 da kont Ciano 
Macar. Diyet meclisini ziyaret 
etmiştir. Sosyalistler müstesna 
olmak üzere bütün partiler 
mecliste hazır bulunuyorlardı. 
Italyan hariciye nazırı locasına 
geçince reis münakaşayı tatil 
etmiş ve kont Cianoyu selam
lıyarak Diyet meclisinin selam
larını Mussoliniye de bildirme
sini rica etmiştir. 

ftalyan hariciye nazırı bun-

Tefrika No: 3& 

kilisasında afaroz edilib; Roma f 
Patriği tarafından kılsncı ku
şatıldığı gibi, Os~anlı İmpa~a-l, 

torlarına da Eyib. Sultan tür-

besinde kılınç kuşabrlardı. 
Mehmedi türbenin ortassnda 

hazırlanan bir taht üstüne çıkar
dılar, gene türbenin üstüne 
konulan murassa kılıcı şeyhül

islam ve müftü Kurandan aytt
lcr okuyarak, tekbirler getire
rek aldılar, birkaç metrelik 
kılıcın kakmalı kuşağını, bu 
merasimden büsbütün şaşıran 
çocuğun ince beline doladılar. 

dan sonra başvekalete gitmiş 
ve akşam bir ziyafette ve bunu 
takib eden kabul resminde 
hazır bulunmuştur. 

Peşte, 13 (A.A) - Havas 
Ajansı muhabirinden: 

Siyasi mahafil hayal inkisa
rına uğramıştır. Çünkü Viyana 
konferansı arazi istatülerinin 
değiştirileceğine dair bir güna 
telmibde bulunmamıştır. Buma
hafil Avusturya ile ltalyanm 
Macaristanın tekrar silahlanma 
hususunda metalibjne müzaha
ret etmekte olmalarından do
layı memnuniyetlerini izhar et
mektedirler. Ancak daha esaslı 
neticelere intizar ediyorlardı. 

Burada ltalyan imparatorlu-

bağladılar. 

1 Dualar, niyazlar yaphlar. 
Uzun uzun, mırıl mırıl okuma
lar, görlişmelerden sonra padi
şahı yine gerduneye, yine ka-

yığa bindirip Edirne kapısından 
saraya getirdiler. Mehmed Eyip
ten lstanbula girerken beyaz 
bir ata binmişti. Saraya girer
ken de Mirabur Hüseyin ağa 
atı tuttu, özengisine elini ko
yarak attan indirdi. Sarayın 

büyük erkanından birkaç adan 
elmas, zümrüd ve akik işlemeli 
bir sorgucu başında tutarak 

Yalan haberler 
Moskova 14 {A.A) - Tas 

ajansı Sovyet Rusya dahilinde 
bazı adamların ve bu meyanda 

Sosmovskinin idam edildikle
rine dair hiçbir malumatı ol
madığını bildirmektedir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ğunun tanınması bekleniyordu. 
Siyasi mabafil tebliğde Alman
yaya mütea!lik olan ibrazi 
kaydın bilhassa ltafyanm Avus
turya istiklali meselesinde his
setmekte olduğu huzursuzluk
tan dolayı konulmuş olduğu 

mütaleası ileri sürülmektedir. 
Bu mahafil ltıılya ile Macaris
tan arasındaki ticareti müna
sebetlerinin ltalyan lireti kıy
metinin düşürülmesi yüzünden 
haleldar olmuş olduğunu beyan 
etmektedir. 

Resmi mehafil Viyana kon
feransı netayicinin memnuni
yete şayan olduğunu çünkü üç 
memleket arasındaki dostluğun 
kuvvetlenmiş bulunduğunu be
yan etmektedir. 

yanaştılar. Şeyhülslam İstanbul 
müftüsü sorgucu alıp çocuğun 
başına taktı. Merasimi bü-
yük bir halk kalalığı ta-
kib etmişti. Halk her cülus 

gibi bu yeni cülusun da kendi

sine felaketten başka bir şey 
getirmiyeceğini biliyordu. Riya
karlar: 

- Maşallah! Maşallah!.. 
Diye haykmyorlardı. 
. . . . . . .. . . . . . . . . . . . 
......... 
İstanbul sükunet bulmağa 

başlamıştı. ihtilalin koptuğu 
demlerde öldürülenlerin ceset
leri gömülmek ıçın; Kösem 
Sultaııın ağzından ferman çık
ması beklendi. 

Etmeydanında bir çınar al
tında; çırçıplak yatan kadı ile 
yarı çıplak vezir Ahmed Paşa
nın cesedleri gömüleceği sırada 
açıkgöz bir Yeniçeri, şişman
lığile öte dünyayı boyhyan ve 

- Bilmedi -

Hava değişmiş gibidir 
Italya ile 1 ngilterenin anlaşması 

mümkün olacak mı ? 
Londra, 14 (Ô.R) - lngiliz

ltalyan münasebetlerinin ıslahı 
meselesi günün işidir. Dün ak
şam ltalya sefiri Grandi, hari
ciye nazırı Edrni ziyaret et
miştir. Mussolini tarafından 
11 Daily Mail,, gazetesine yapıl
mış olan son beyanat, ltalyan 
matbuatının Ingiltereye karşı 
dil değiştirmeleri iki memle-
ket arasında bir mukarenet 
husulüne müsaid telakki 
edilmektedir. fki taraf maha
fili bu hususta çok e lve-
rişli ihtimaller açıldığı fikrin
dedirler. G randi yakında bü
yük faşist meclisinde hazır 
bulunmak üıere Romaya gide
ceğinden önceden iki memle· 
ketin müşterek menfoatlariyle 
aliilrndar meseleler hakksnda 
lngiliz Hariciye naziriyle birlik 

taalisine lüzum görmüştür. 

Bu görüşme henüz hazırlık 

devresindedir ve gayesi ile
ride iki hükümetin hattı ha
reketlerini tayin etmeleri icab 
edecek olan meseleleri umumi 
olarak gözden geçirmektedir. 
lngiltere ve l talya arasında 

bir pakt veya buna ben
zer birşcy yapılması düşü

r.ülmemekle beraber bir anlaşma 
teşebbüsü hakkında Duçe'nio 
yaptığı beyanatın gözönünde 
tutulabileceği kanaati vardır. 

ltalya ve lngiltere arasında bir 
centilmen anlaşması yapılacak
tır. Fakat şimdilik mesele tam 
manasile bir müzakereden 
ziyada muhtemel bir müzakere 
için müsaid hava hazırlamak

tan ibarettir. 

g ·· ad ar acak 
tayyarelerimiz 35 dir. 
Ankara 14 (A.A) - Yarın 

memleketimizin muhtelif yerle
rinde hava kurumu tarafından 
satın alman yeni tayyarelere 
ad konma merasimi yapı!acak
hr. Bazı vilayet ve kaza bal
kının ve muhtelif teşekküllerin 
mennublarının adlarını taşıya
rak hava kuv\•ellcrimize iltihak 
edece k olan bu yeni tayyare
lerin sayısı 35-dir. Ve şunlar
dır : 

Ankara 1, Bankalar 1, De
miryoJJarı 1, Bursa 1, Turgutlu 
1, Manisa 1, Adapazarı 1, 
Uzunköprü l, Adana 3, Cey
han 1, Mersin l, Tarsus J, 
Samsun 1, Safra 1, İımir işçi
leri 1, lzmir balıkçıları l, lzmir 

1 
memurları l, iz mir kadınlan 

1, lzmir bahçıvanları 1, lzmir 
manifaturacıları l, lzmir Buca 
nahiyesi l, lzmir Balçova 
ve Narlıdere köyleri 1, Aydın 
1, Ödemiş 1, lstanbul balıkçı
ları 1, Beyoğlu 1, Fatih 1, 
Eminönü 1, lstanbul kasapları 
1, Istanb•ıl esnafları 1, Haliç 
l , Eyüp l. 

Bu son tayyareleriylc Manisa, 
Adann, Samsun hava kuvvet
lerimize beşinci, Bursa dör
düncü, Ankara ve Bafra üçün-
cü, Turg utlu, Adapazarı, Uzı.m
köprü, Ceyhan, Mersin, Tarsus, 
Istanbul, Fatih, Eminönü, Istan
bul Balıkçıları ve Beyoğlu ikin-
ci tayyaıe!erini hediye elmiş 

bu1unuyorlar. 

••••• 
Tekirdağın 
kurtuluşu 

Tekirdag, 13 {A.A) - Bu
gün Tekirdağın 14 ncü kurtu
luş yıldönümü binlerce yurttaşın 
coşkun sevinci ve manah bir 
bütünlüğü ile kutlandı. Saat 
9,30 da bütün Tekirdağlılar 
Muratlı yolu üzerinde bulunan 
tak yanında toplanmışlar ve 
şebire giren kıt'ayı karşılamış
lardır. 

Kurs açılacak 
Ankara, 14 (Yeni Asır) -

Yeni teşkil edilecek iş daire
sine alınacak memurlara iş ka
nunu tatbikatını öğretmek 

üzere Ankarada bir kurs açı
lacaktır. 

Amerikada isyan 
Roma, 14 (Ö.R) - Orta 

Amerikada San Salvador cum
huriyeti ordusunda bir komü
nist isyanı çıkmış, fakat bükü
metc sadık kalan kuvvetler 
tarafından bastınlmııtır. Bir
çok zabitler kurşuna dizilmiş 
ve müteaddid tevkifat yapıl· 
mışhr. Ôtfi idare ilan edil
miştir. 

Mussollnl Llbyaya gldec•k 
Roma, 14 (Ö.R) - Verilen 

malümata göre 937 yılı ikinci 
l<~nununda Mussolini Libyaya 
g:ıdccektir. 
K ı ı •w rnsase »'9:.l 

Kiralık hane 
Alman konsoloshanesi 

arkasında İkinci Kordonda 
S 166/426 numaralı altı odalı 

ve teferruatı haiz bir 
hane kiralıktır. Gör-
mek istiyenlerin ikinci 
Kordonda l 89 numaralı 
haneye ve görüşmek isti-
yenlerin Yeni Asır idare· 
hanesine saat 17 den 20 ye 
kadar müracaatleri. 

S.4 l - 5 

Almanya 
ve papalık 

Roma, 14 (Ö.R) - Alman

yanın Viyana sefiri von Papen 
Berlin ve Vatikan arasındald 

münasebetler hakkında şu be

yanatta bulunmuştur: 

"Almanya herşeyden evvel 

Vati!ianla anlaşma halinde ol
maiı \'e dostane münasebetler 

tesis etmeği ister. Bu yolda 
mevcud bütün güçlükleri orta-

dan l<aldırmak arzusundayıı. 

Papalıkla Almanya arasında 

münasebetlerin normal bir şe

kil alması bir gün meselesidir. 

ITALYA 
Atnavudluk islerine • 

işliriikinl arthrdı 

Cenevre 14 (A.A) - Italya 

ile Arnavudluk son defa ak

d ettikleri anlaşmaların birer 

lrnpyesini Milletler cemiyeti 
a7ası sıfatiyle genel sekreter
liğe tevdi etmişlerdir. Bu ~n
laşmalar ltalyanın Arnavudluk 
işlerine jştirakini arthrmış oldu
ğunu isbat etmektedir. Ezcümle 
Arnavudluk, Draç limanının 

inkişafını temin işini ltalyao 
müesseselerine vermiştir. 

Belçika da 
- . -. 

Paris, 14 ( Ö.R) - Belçika 
kralı Lcopold ili ün yıldönürnü 
münasebetiyle bugün Paristeki 
Belçika kil '.scsinde ayin ya
pılmıştır. 
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Brüksel, 14 {Ö.R) - Erl<i\

nıharbiye mümessil:erinin de 
iştirakiyle milli müdafaa ko
misyonunun yaptığı ictimada 
başvekil Van Zee!and ordu 
hakkındaki layıhada yapılması 
teklif edilen tadi latı reddetmit 
Jayıhanm ayn n kabulünü iste
miştir. 
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~akikt bir şaheserdir 
iki ~ündenberi Tayyare sine

masında gösterilmekte olan 
"Pompeinin son günleri,, üınidin.:J 
fevkinde bir alaka ile karşı
fanmışhr. Kültür direktörJü-

ğüncede ders mahiyetinde gö
rülerek bütün mekteb talebe-

lerinin görmeleri tavsiye edilen 
bu filim her noktai nazardan 

hakiki bir şaheser addedilebilir. 

Bu filmi yapmak için bir 
milyon 800 bin dolar sarfedi-

lerek tarihi Pompei şehri ye
niden inşa edilmiş, vezov ya-

nardağının indifaı pek canlı 

bir surette filme a lınmış ve 

yeni yapılan Pompei baştan 
başa yakılmış ve yıkılmıştır. 

Bilhassa filmde Gladyatör
lerin Arenadaki kanlı mücade-

leleri ile beraber o zaman 
geçen bir aşk macerası ve 

nihayet vezonun fışkırdığı 

lav dalgaları önünden kaçan 
insan sürülerinin hali büyük 

bir heyecanla seyredilmek
tedir. 

Sinema icad edilelidenberi 

buna benzer birçok filimler ya· 
pılmıştır. Mesela " Kovadis ,,, 
"Roma ateşler içinde,, vesaire. 
Fakat hiçbiri .. Pompei'nin son 

günleri " kadar güzel olama
mıştır. 

Filim, diyebiliriz ki; sıoema 

tarihinin iftiharla kaydedeceği 
ıaheserler şaheseridir. ----TARASBULBA 

iki senedenberi medhini işit
tiğimiz Taras Bulba Cumhuri

yet bayramında Jstanbulda gös
terilmeğe başlanıldı ve tam üç 
hafta devam etti. Hnrry Baur 

iJe Danielle Darrieux gibi sine· 

manın gözbebeği sayılan ild 
yüksek sanatkarın ve "Siyah 

gözler" filiminde sanat kudre
tini bize gösteren Jean Pierre 
Aumont ile La Rquey gibi en 
mümtaz Fransız sanatkarlarının 
beraber çevirdikleri bu filimde 

Kazakların hayati, Po!onya esa· 
retinden kurtulmak için yap-

tıklan harbleri ve bu arada da 
~ok derin bir aşk hikayesini 

göreceğiz. Bu filim önümüzdeki 
hafta Tayyare sinemasında gös
t erilecektir. 
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Gelecek haftaya 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1 - CJark GabJe ve Jean 

HarJov birbirlerinin gizli ta
raflarım meydana vuruyorlar. 

... -4--

2 - Janet Gaynorın bir 
aşıkına açık mektubu. 

.... -·-· 3 - Jan Harlovun evlilik 
hakkındaki enteresan fikir
leri. 

4 - Kadının vazifesi yal
nız aşktır. 

•••••••••••• 
Bütün sinema meraklılarını 

alakadar edecek bu dört 
yazıyı .. 

Gelecek Haftaki 
Sinema sahifemizde 

Bulacaksı ı~ 

• 
iŞ 

• 
ortaçsu 

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

Telefon -2946 
8-26 (2101) 

'?ENi ASIR 
~ , 

1 iZ e • syas 
Fred 

•• s ş 
R zvelt kazanınca barışt Jar. Fred 3000 do ar muka-

bi in G. Rogers'in yanağını ·· defa öpmüştür 

Şu Hollivud baştan başa ga
ribeler diyandar. Bazan artist
ler işlerini güçlerini bırakarak 
siyaset ve devlet işleriyle de 
alakadar olurlar. Yanyana yap· 
mış oldukları acaib fakat ha
rikulade danslariyle herkesi şa
şırtan Ginger Rogers ve Fred 
Astaire'i tanımıyan yoktur. 

Meşhut lrıguiz artisti /essie Mallevs 
(Ycııidaı Sevışıvor/aı) Jılmindc 

............... ı ........................... . 

,. ,.,e a a Gemisi 
ilk sesli filme çekilen film

lerden biri de Edna Ferber'in 
ölmez eseri "Shov Boot., (Te
maşa Gemisi) idi. Şimdi artık 
sahnedi!n çekilen Laura La Plant 
o vakıt · bu filmi büyük bir 
muvaffakıyetle başarmış ve her 
kesi ağlatmıştı. Bu sene Te
maşa Gemisi meşhur rejisör 
Cari Le mm' e idaresinde ve 
başka artistler tarafıodan tek· 
rar filme ekili)'or. 

zanacağını söylüyor,Ginger Ro
ger ise kat'iyyen kaybedece
ğini ileri sürüyordu. Hatta 
bu hususta o katlar ileri 
gittiler ki birbirlerine darılarak 
bir kaç gün küs durdular. Ni
hayet Rooıvelt tekrar reisicum
hur seçilerek bütün dünyaya 
ilan edilince, bu kutlu haberi 
duyan Fred bir otomobile at· 
lıyarak küs olduğu halde der· 
hal Rogersin evine koşmuştur. 
Giizel yıldız davayı kaybet
diği ve bu buı;usda inad ede
rek Fredin kalbini kırdığı için 
çok üzülmüştür. Fakat vadini 
yerine getirmek maksadile der
hal üç bin dolarlık bir çek 
yazarak Frede uzatmış lakin 
Fred çeki alacağı yerde Ro
gersin yanaklarından üç defa 
öpmüş ve artık barıştık demiş-
tir. 

Bu vaziyet karşısında şaşı-
ran Rogers; atılarak: 

- Aşkolsun dostum ! Lakin 
almıyacak mısın? diye 

Oiizel gillsler ralmz Hollvvood'da bulunur. 
Bütiill /i[!ıirat1lat lzrp börte serme giizelleıdır. 

iki şen artist sahnede ol
duğu gibi hususi hayatlarında 
da birbirlerini çok sever ve 
hiç ayrılmazlar. Geçen1erde 
Amerikada reisicumhur intiha
batı yapılırken, bizim iki ah
bablar üçer bin dolarlık bir 
bahse girişmişlerdir, F red As
taire Roosvclt'in mutlaka ka-

Jeanette evle • yor 
Moris Şövalye ile çevirdiği 

filimlerde yakıcı sesi ve güzel 
gözleri ile herkesi teshir eden 
sevimli ytldız Jeanette Macdo
nald erkek yılJızlardan [Demir 
kafes] kahramam Gene Ray
mond ile evJenmeğe harar ver
miştir. Yakında düğünl~ri bü
tün dostlarının iştirfiI..ile yapı
lacaktır. Bu münasebetle jea
nette' e bir mektub gönderen 
Moris ŞövaJye, ikisine de saa
detler temenni etmekte ve bu 
işin altı aydan faz'a sürmesini 
bütün kalbi.e arzuladığını yaz~ 
maktadır. 

Allahın bahçe: i 
Bu sene bnştanbaşa renkli 

olarak yapılan fılmlerden biri de 
(Allahm bahçesi) dir. 

Madene Dietrich ve Charles 
Boyer gibi iki yüksek sanat
karın iştirakiyle çevrilen bu 
film hakkında Holiivud' da çı· 

kan sinema mecmuaları uzun 
yazılar yazmaktadırlar. 

iki yıldızın ilk defa olarak 

sorunca; Fred şu şekilde bir 
cevab ile sarışın yıldıza takıl
mıştır: 

- Barışmamız bana kafi. 
Hem zannedersem, senin ya• 
nağından bir defa öpmek bin 
dolardan daha kıymetlidir. işte 
ben üç defa öptüm, şimdi 
ödeştik! 

Ma11e.11 Dıetlulz 

(Alla/un Baltçc/ailıdr) /ilminde 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
karşı karşıya çevirdikleri (Al-
lahın bahçesi) kamilen aşk ve 
thtıras sahneleriyle doludur. 
Denebilir ki bu filmde Marlen 
ve Boyer şimdiye kadar gös
terdikleri muvaffakiyetlerin en 
büyüğüoii yaratmışlard:r. 

.. ıs "f eşrinisanı 1936 
~ 

Binlerce sinema artisti 

dafig·· 
m vaffaki 

Simo11e 
Hollivudun parlak cazibesine 

kapılarak Fransadan Ame-

rikaya şimdiye kadar binlerce 
Sinema Artisti alnn etmiş fa-
kat bunların çoğu büyük bir 
sukutu hayai işinde tekrar va-

tanlarına dönmek mecburiyetin
de kalmışlardır. 

Dünyanın yegane sinema 
memleketi olarak tamfan holli
vutta muvaffak olarak yıldız mer-
tebesine çıkmak değil filimlerde 
figüranlık yapabilmek bile büyük 
bir muvaffakiyet sayılır. Orası. 
ne Almanyaya ve ne de filim
cilikte çok geri kalan Fransaya 
benzer. Dünyanın en kudretli 
sanatkar ve rejisörleri yanında 
bir isim yapabilmak, onların 

nazarı dikkatini çekerek yük
selmek için senelerce büyük 
bir sabır içinde bekliyen ve 
nihayet muradlarına eremiyerek 
intihara bile kalkışan kimseler 
yok değildir. 

Şimdiye kadar Fransadan 

Simo11 
de az zamanda rejisörlerin na
zarı dikkatini celbederek, müs· 
tesna bir mertebeye yükselen 
yalnız Simone Simon olmuştur. 

Zaten Hollivud'un çoktanberi 
yepyeni ve diğer kadın yıldız· 

lardan farklı bir karakter ve 
fizyonomiye malik bir yıldJza 
ihtiyacı vardı. 

işte güzel Frsnsız artisti 
Simon Simone bütün manasile 

bu boşluğu doldıırmuştur. Ooll 
iJk defa ' 1 Kızlar yatakhanesi" 
filminde tamyoruz. Bu filmi 
Simone hüyük bir muvaffakı· 
yetle çevirmiş ve hatta Holty
vooddaki bütün kadın yıldızları 
bile kıskandırmıştır. Bundan 
sonra sevimli san'atkarı birçok 
film stüdyoları büyük paralarla 
elde etmk için uğraşmışlar fa· 
kat Simone onu bu mertebeye 
yükselten rejisöründen ayrıl· 
mamıştır. Şimdi bu güzel Fran· 
sız kızı (Aşkın kucağındaki 
kadınlar) isimli yeni bir filim 

Hollivud'a giden artistler için· çevirmekle meşgnldür. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Büyük sanat'kar Pola Negri 

Mazurka filminde 
bir şaheser yarattı 

Sinema, bu- W?'$~~~~~"1~~ml 
gün temaşa ha-

yahndan adeta 

çıkmış, kitab 
okumak, müta-
laa etmek ih
tiyaçlarını dol
durmağa baş

lamıştır. Artık 

müzik, bedayi, 
his, hayal fil
min malı o!
muştur. Sine
mayı seven 
okuyucularımı -
zın hatırasınd 
hitab ediyorum 
Türkiye ve bü
tün dünyaya 

~><•~' 

şimdiye kadar -.~~·ım:; 
tek bir filcr ftıiliı~·oı,.,;s;:: 

ge~miştir. Onun 
hakiki hat>'a 
cephesinden bi ı 
eşini l.ulub IM~'Ji.~·.:iJ."'::~ 

göstermeğe, 

adını, süjesin· 
unutmağa im-
kan olmamış, t.i~ıı.J~~~__i:~:~~~~~~~~(f~~ 
olamamıştır. 

Şehvet kurbanı.. Evet bu 
film kadar hayatı içinden ya-
kahyarak perdeye veren bir 
ikinci film gösterebilir misiniz? 
Hayır değil mi? Ben göste-

Pola Nr.g11 
ririm. Bu hafta Elhaınrıı 
sinemasınd& gösterilen Mazurk• 
Evet Mazurka! Filmlerin süje
lerinden bahsetmek adetim de: 
ğildir, hem okuyucunun fikriJJI 
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Ramazan asebeti e: mHı:2i:i..:ır.T»PF h 11 1•- urluğt.lndaa· 
-p····a···s··t·ı··r··m·····a·····~;·~~f ere birkaç söz sın an mem • • tic<:::!'i ::.: ı~li~~~ 'd t ı bulvarında 25 numarada ıhcr ayseri e pas ırma ı oı·c tabibi nevi ticaret ve komisyonculuk 

.,.... ~ yapan i~bu şirketin ticaret un· 

1 ki ı beslenı•r, t' Muayenehanesini 2 ·nci waoı ve :şirket mukavelenamesi ne er nası • Heyler So. Hamam karşısın· ticaret ·kanunu hükümlerine 
~ da 37 No. ya ınakletmiştir. göre sicilin 1883 numarasına 

Pastırma nasıl yapılır? Kuş gömü Telefon: 3774 kayd ve tescil eaildiği ilan 

l • U924l olunur. 

Ve Mehıenin hususiyet e ı.. rz.zr~-~-727.-ôt .... :.OC-/ZZZJ lzmir sicili ticaret memurluğa 
ızmlr Belediyesinden : 

Yazan: Eczacı Kemal KAmll Aktaş 

Kayser iden 

Pastırma1a pek severim, haz
mı ko1ay değil diyen!erin ku
lağına birşcy söyliyeyim: Pas
tırmacılara Mehle isterim de· 
sinler .• 
Kuı gömü, sut pastırmaları 

da yumuşak olur ama mehleyi 
bir tecrübe edin, bakın lokum 
mu helva mı nedir? Bir ~tia 

' 
bu kadar gevrek olmasına şa-
şar mısınız, .ppnaz mısınız .. 

Pastırma tamamile şarkın 
ve hem de Türkün icadı
dır. Bir rivayete göre Türk 
atlılara Ural dağlarmı aşarken 
enakı için eti keser kokma
mak için tu-ı1ar, büberler, sar
mısak iç:n bir nevi dezenfekte 
yaparak atının üstüne asar, 
dü~mana saldırırruış.. Gel za
man git uman bu büberli, sar
mısaklı çiy et yalnız seferde 
değil, hazerde de Türkün sof
rasını doldurmağa başlamıştrr. 

Bugün Türk yemeklerinin için· 
de iştiha açıcı, ağız ~uıandıncı 
pasbrma yer tutmuştur. Pas
tırma denilince Kayseri akla 
geliyor. Kayseriden başka Er
zurum, sivas ve batta Konya· 
da hu iş yapılmaktadır. 

Fakat Kayserinin bu işte 
şöhret alışı boşuna değildir. 
Pastırma inek etinden yapıhr. 

vakıa öküz, manda etinden ya· 
panlarda varsa da malları mak-

bir manzaıa 

bul otma.z, hersene kayseride 
şubatda ıpastıT abk hayvanlar 
toplanır. Yüzer hayvan bir sü
rü haline konarak mer' alara 

sevkedilir. Pasbrmalık hay

vanların beslenme ,ekti. hüsbü
t iin batkadır, bunlar hava mü· 

sait oldukça sabah erkenden 
öğle güneşine kadar otlatıhp 
su da verilerek akşama kadar 
yahnlır, gece yarısından sabaha 
kadar açıkta ve soğukta tekrar 
otlatıhr, haftada bir okka 
bol tuz verilir. Bu tuz hay
vanlann e t-4 n i sıklaşdırdığa 
gibi ~esildiği vakit çok 

kan ıayi ettirmİy\!rek kanı et 
iç.inde bırakır. Gebe kalmıı 

hay"anlann etlerinden yapılan 
pasbrmanın hususiyeti :vardır. 

Hersene Eylül ayında pastır
mahk hayvanlar mahalli bay· 

tarlar tarafından sıkı bir mu

ayeneye tabi tutulurlar.. Mu
ayene edilen hayvanlar iki gün 
istirahat edecek ve .sonra 
kesi1ece1dir. Keiilmi~ hayvan-

ların etleri tekrar bir sıhhi 
muayeneye tabidir. Pastırma 
yapılmasına müsaade edilen 
hayvanlar, kol, göğüs, sırt ve 

bacak, but olmak üzere ç"ft çift 
kemiklerinden ayrılarak bc..ğla
nır ve büyük tenekelerde tuza 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• yatarak, (24) saat sonra yıka
nır, gece ayaza, gündüz gü· 
neşin sıcaklığma terkediJir. Her 
sene teşrinievvel iç.inde zaman· 
sız gibi gelen sıcaklara pastır· 
ma yazı bundan denir. Bir hafta 
geceleri ayaz, gündüıleri güneş 
yiyen etler büyük cendere!er 
altına konarak bastmiır~ üzerİnt'"
~imeo dediğimiz merhem luva
mına bir madde sürülür ki: 

bot.mak ve bem de mevzuu 
bilmiyerek küçültmek olur. Şu 
kadarım söyliyeyjm ki, Mazur
kada bir Mazurka •ar, beyaz 
perdede artist Polla·Negri var. 
Bu güzel kadın geçen sene İz· 
rnir temaıa i.lemiode .akbmda 
kaldığına göre hemen hemen 
hiç görüauıedi, geçen sene için 
yeuoı Marta - Egerte ver
mişti. Manrkada PolJa-Neg
ri tam san'abnı göstermek 
Fırsatını yakalamıı; Mazurka 

40 kilo pastırmaya; 
8 kilo sarımsak 
1 kilo kırmuı biber 

hayatı, kadının aık ve işvede 10 ,, çimen tozu konur. 
nıağ!übiyetiuj, aukutoou, ana· Çimen tozu, buğday gibi çimen 
hk daygularile karşılaştırarak denilen bir maddenin unudur. 
öyle lı~ıi •ahneJer yaratmıt· Sa ile macun kıvamına getiri-
tır ki; ouu ifade etmek için lerek pasttımaya sürülür, bu 
şurada birkaç satır değil; bir madde aotiseptikdir. Pastııma-
kital> yaıılsa yine beyhude JI bozulmaktan muhafaza eder, 
olur. Mazurka'yı anlatmak için Kayseride senede yedi yüz, 
filimi tekrar çevirib göstermek- sekiz yüz hia kilo pastırma 
ten başka çare yoktur. yapddağı talunia edilmektedir. 

Mazurka•Cla bir mahkeme Pastırma hiç pişmemiş temiz 
safhası var. Ben şimdiye kadar ve baharh bir ettir. Sinirsiz 
l yle müheyyiç safha görme· kuş gömü denilen tarafları cid-
diın. Po11a - Negri'mn san'a· den nefistir. (40) kilo pastır-
hnı seyrederken lütfen beni madan (2} kilo kadar kuş gömü 
de hahrlayın. . • Sefil şao- (1,5) Jd'o kadar da melile dedi· 
löz çantasını açtırmamak için ğimiz yumuşak et çıkar. U§ gö-
ll:üddejumumiy.e baylurır iken mii i<Uf eti gibi hafif manasına· 
beni bahnaym... Gizli mah· d1r.Mehfe, kut gömüode11 daha 
ilerne ce sesinde heyeti ha· ge•relc bir et .olub enseden 
ı meyi eriten, onları yumu- başlıyarak belkemiğinin orta• 
Şatan bir ruh asa!etine muttali sına yakın yerdir. Pastırmanın 
olu"1<en heni hatırlayın... Ke· böyle mehle tarafı .çiy we yu· 
~al Aktaşm hiui jşlerinde muşak et olması dofayısile pek 
~ııe medhettiği şeyi perde açı· enfes ve pek mugaddidir İnce 
rıca bir daha düşünün, bu dilim ile 1k1rmızı yağsız en dur-.s.. • . 
UJe sıze çok şeyler söyliye- gun midcteri işt:ihaya davet 

celftiı nziz oku u,a.ım. eden bir eydir. Karilerime 
---------~~~~~~ ......... --==-=-~~~~"--~~~__,. 

s resmi ımühürü ve imzası 
1-Eşrefpaşada ikinci üley- F. Tenik 

maniye mahalJesioin ikinci ip- 1 - Mukavele 

likçi sokağında Halil Rifat paşa Bugün bin dokuzyüz otuz 
caddesine kadar yapılacak T . . • ath yılı eşrımsanı ayınıe on 
döşeme işi 1 • 12 - 936 Sa'ı (lördüncü günüdür. 
günü saat on altıda açık ek- Türkiye Cumhurluğu yasa-
siltme ile ihale edilt:cektir. fanna dayanan ve örneği t.as-

lşin bedeli keşfi yüz etli beş dikli aşağıdaki ~~ür v~ im-
liradır. Keşif ve şartnamesini :zasını lcullanan lzmir ikinci 
görmek üzere başmühend=s!i~e Noteri Mehmed Emin Er.ener, 
iştirak için de on iki lira1ık B&ıbçe.ifer hanındaki dairemde 
muYa'k:kat teminat makbuı.a ve işimin başında iken aaat 
ile söylenen giiıı ve :saatte on lıir buçukta yanıma gelen, 
encümene gelinir. adı ve :Sanı hmirde ıK:ız.ılçul· 

2 _ Değirmendağı mecidiye Juda · Ödemiş <adde.sinde 19 
mahallesinde Filibeli Salim so- :numarah evde oturan 1brahim 

ed :k oğlu Osman NW"i .. e hmit'de 
kağmda Molla Abm so a- ikinci Aziziye mahallesinde 
ğıodau irfan sokağına kadar Güoooğda sokağında 2S nu-
yapılacak lağım işi 1 - 12 - 936 maralı evde oturan Bekir oğlu 
sah günü saat 16 da açık ek- Celal adlı şahidlerle belli olan 
siltme ile ihaie edilece'ktir. lşln lzmirde Karşıyakada Barbaros 
bedeli keşfi altı yüz yetmiş bir 'Sokağında 1611 m1mara1t eot"de 
lira elli kuruştur. otur.an Nef'i Akyazdı ile iz-

Keşif ve şartnamesini gör- mirde Salhane Şetaret soka· 
mck üzere baımühendisliğe re ğında 3 numarah evde ohıran 
iştirak • çin de elli bir liralık Jak C. Hemsi &aıta11 aşağı 
muvakkat temio•t makba111 taranmdan yazılmak ÜttTe an-
ile söytenen gün ve saatle en- Jatacaklan gibi bir mukavcle-
cümene gelinir. name yapmakhğtmı medilcr. 

3- Değirmen dağmda me- Yasanm aradığı gibi kendile-
miş sokağmda · muhtar Hasan rini ve şahidlerini ergin ':Ve 

olgun gördüm. İsteldet"foin ne 
sokağında ana lağıma 1<a_dar 

12 1936 olduğuna sordum. 
yapılacak lağım işi 1- - Benim Ye şahidlerin J&nıada 
salı günü saat on a1tıaa açık töz aldılar ve 4ecliJer ki: 
eksiltme ile ihale edilecektir. ArdmtEda mel'ad re şeraiti 
işin bedeli keşfi iki yüı alt- atiye dairesinde akdi mukawc'Je 
mış altı liradır. Keşif ve şart· eyledik şöyle ki: 
namesini görmek üzere baş M. 1 - Şirketin ıneT•İ: Kel· 
mühendisliğe, iştirak için de Jektiftir. 
yirmi liralık muvakkat teminat M. 2 - Şirketin mevzuu: 
makbuzu ite söylenen gün ve Her nevi ticaret ve komisyon-
saatte encümene gelinir. culuktur. 

4 - ikinci Süleymaniye ma- M. 3 - ;Şirketin unvanı: 
b"llesi çelik kaya sokağında "NEF'İ AKYAZILI ve J. C. 

ibi§ sokağmdan hadi sokağına HEMSi,, dir. 
kadar o!an kısma yaptlacak M. 4 - Şirketin merkezi: 

lzmir ve merkezi muamelih da 
lağım İfİ 1-12-936 sah günü Gazi bulvannda 25 aamarala 
saat oD altıda açık ckSiltme ticarethanedir. 
ile ihale edilecektir. işin bede- M. 5 _ Şüreka ancak müı-
li keşfi bin yirmi beş liradır. tereken şirketi temsile ve şir-
Keşif ııre şartnamesini görmek ket: namına tanzim edilecek 
üzere baı mühendisliğe iftirik evrak ııre senedata imza ıvaz'ına 
için de yetmiş yedi liralık mu- aalibiyettardırlar. 
vakkat teminat makbuza weya M. 6 - Şirketin sermayesi: 
banka teminat mektuba He söy- A. - Akitlerden Nef'i Ak-
Jenen gün ve saatte encümene yazılı tarafından konulan 1000 
gelinir. bin Ura. 

5 - Beher kilosu 4,25 ku· B. - Akıtlerden Jak C. 
ruştan iki yüz OD iki lira elli Hem.sitarafmdan!konulan 40000 
kuruş bedeli muhamenle baş dört bin lira ki: Ceman "5000" 
katiplikteki şartname veçhile beş bin Türk lirasıdtr. işba 
ahııacak beş bin kilo odun kö- sermaye şüreka tarafından ııak-
mürü 1-12r936 Salı günü saat den konulmuştur. 
onltıda açık eksiltme ile ihale M. 7 - Şirket muamelabn· 
edjJecekür. iştirak için on altı dan elde edilecek kar veya 
lİl'ahk muvakkat teminat oıak- nrar şerikler arasında şu ••-
buzu ile söylenen gün ve saatte retle taluim edilecektir: 
encümene gelinir. % 70 yüzde yetmit Jak C. 

6 - Senelik kirası kırk lira Heıuiye. 
bedeli muhammenli Yemiş çar- % 30 yüzde otuz Nef'i Ak-
şısında Urgancılar sokağında yazılıya aid olacakbr. 
14-1 sayıh dükklnın baş kltip- M. 8 - Şirketin mebdei: 
Jikteki şartname veçbile bir 1 ikinci tefliD 936 ve rntinte-
senelik kirası 1·12-936 Sala hası, 1 ikinci teşıin 937 tarihi 
g-ünü saat on .altıda açık artır- olmak üzere müddeti .şir.ket bir 
aıa ıİle ihale edilecektir. Iıtirak senedir. Şürekadao herhangi 
için üç lir~J·k muvakkat temi- biri tarafmdan hilafı bir ay 
nat makbuzu ile söylenen gün evvel ihbar edilmedikçe şirket 
ve saatte encümene geJinir. müddetin hitamından itibaren 
15-19-24-28 1201 (2189) bir sene için daha temdid 

lnbisarlar Başmüdürlüğünden: 
936 senesi birinci attı aylık 

müskirat bey'iye teskere!erinin 
müddeti 30 - 11 - 1936 da 
bitecektir. ikinci altı aylık tes
kere1erin de 18 • 11 - 936 dan 
itibaren deiiştirilmeğe başla
nacağı ilan olunur. 

ediJmiş olacak ve müteakip 
senelerde de yine ayni veçhile 
hi1afı ihbar edilmedikçe birer 
sene müddetle şirket müddeti 
uzatılmış olacaktır. 

Akıtler başka bir diyecek1eri 
olmadığını beyan ve ikrar et· 
me!eriyle bq mu'kavelename 
resen tanzim, huzur1annda 

Doktor 

Cems'· 
Nasır 
iLACI 

,'\ 

1fr .. 
OZAQ_ 

R JEMSiH 
En eski nasır1ar1 bile pek ısa bir zamanda tamamen •e 

~ökünden Çtkarl1'. 
Umumi <lepmm: Ingitiz Kanzuk. eczanesi her ecuncde bulunur. 

Qddi ve .m ·· essir bir ır ilacıdır. 

I L AN . 
il Sü el Komisyonundan-: 

Satılacak Yazılı :kıymet Tahmin edilen 

eşya 

Demir planya tezgahı 
Natamam frc-ze tezgahı b1çaksız 

Lira 
600 
400 

kıymeti 
Ura 
250 
150 

Yedek desteres'ile beraber 
~erıid <lestegibt 500 20G 
Maa avara uchlc destegahı 375 150 
Ağaç planya destegahı 56tı 150 
Marangoz destegib1 250 180 

l - Denizli'de Hususi idareye aid imalathanede mevcud bu

lunan yukarıda cins ve vasıffari !e tahmin kıymetleri yazılı deste

gablarm her biri 2490 sayıh l<anunun 46 ncı maddesinin (A) fık
rasma tevfikan \21} gün müddetle paı.arlığa konulmuştur. 

2 - Pazarlık 25-11-936 çarşamba günü saat 24 de Deo"zli 

Daimi Encümeninde yapılacakbr. 
3 - İstekli olanlarrn o gün o saatte encümene gelmeleri li· 

.um dır. 
4 - Pıazarlığm bitiminde bedeli peşinen Hususi Muhasebeye 

•eritecekttr. 
S - lıan ücreti ile sair resim ve harçlar a1ana a1ddir. 

13~15-17-19 1165 {2180) 

iLAN 
lzmir ili daimi encümeninden: 
15 birinci teşrin 936 Perşembe günü ihalesi yapılacak iken 

bütçenin gelmcme!inden ötürü encümence ekailtrueoin uzadılma
sına karar verilen 23649 lin 36 kuruı keşif bedelli Menemen .. 
Muradiye yolunun 7 + 544-11+960 kilometreleri arasında J'Bp· 
tırılacak ~osenin yeniden l 5 gün müddetle kapah eksiltmeye ko· 
nulmuıtur. 

Bu yolun kapah eksiltır.esi 30 bir;oci kanun 936 Per embe 
günü saat 11 de lzmir ili daimi encümeninde yapılacaktır, 

isteklilerin baıırlıyacakları 1774 liralık mavakkat teminat ile 
teklifname'erfoi ve bayrndırhk bakanlığından alıomıf ehliyet wea.i· 

kas1Yfe birlikte yukarıda tayin olunan tarih, gün •c ~aalten 
bir saat evve!ine kadar daimi encümen ba~kanlığına v~rerek 

makbuz af maJarı. 
ihale gününde bütçe gelmediği takdirde ikinci bir it~nla zarf

ların kabulüne devam olunacaktır. 

fazla bilgi edinmek iıtiyenlerin lzmir baymdırlık d"rektörlü-
ğüDe başvurmaları 1101 (2187) 

derecat ve ınaımununoo ia'eb 
ve ikrarJ vakıa aıüt.ıbakatı tas
öiıt• ofuodukfan ı.oıır,a ziri imza 
ve tahtiın edildi. 

Genel sayı. 12066 Özd sayı. 
1-0-48. 

Bu şirket mu~avelesi surc
tin:n dairede aaklı 12066 genel 
sayıla astına uygun oldağu tas
dik kıJınd1. 

Bin dokuzyüz oluıalb yı 1ı 
teşrinisani ayıma on dördüncü 
comartesi günü. 

b:m;r ik;nci Noteri resmi 
mübürü Namına ımzası 

okunamadı 

l 
"Ol:'Z7~..Y..il.7~Ai<~l/l 

Sinir hekimi 
DOl<TOR 

ABDULKADİi 
TASTAN 

MERKEZ hastanes · 
asabiye miitahassıs 

Hergün ikiden sonra h .. st"'· 
... larını kabule başlamı~hr. 

Muayenehane: ikinci Beyler 
aokağı, şerbetç;nin karşısın· 

da No. 8l Telefon: 3315 
1-'16 t2196\ 



{ aanne a 
c:::: , ' Dr. Mitat Baran 

Operatör 
Muayenebanesini Gazi Bul

varında Basmahane istasyo• 
nuna giderken Yeni Asır 

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

Telefon: .ıeıo7o 
3 - 26 (2166) 

'·lmJI--------------" 

Merkez Hastanesi Operatörü 

Hastalarını pazardan başka 

her gün ikinci Beyler sokağı 

Müzayede salonu karşısında 
78 numaralı muayenehane

sinde kabul eder. 
TELEFON: Muayenehane 3393 

Evi 4042 
Ev adresi : Karantine köp-

rüpe Berat apartımanı No. 5 

lzmlr sicili ticaret me
murluğundan: 

Izmirde Peştemalcılarda Os-
. maniye caddesinde 75 numara

da tütün vesaire üzerine Fetva
cı zade Fehmi ve Sabri unvanı 
altında ticaret yapmakta iken 
bu kerre [Fehmi ve Sabri F et
vacı] unvanım almış olduğuna 
mütedair beyanname ticaret 
kanunu hükümlerine göre sici
lin 1881 numarasına kayd ve 
tescil edildiği ilan olunur. 

lzmir sicili ticaret memurluğu 
mühür resmisi ve F. Tenik im
zası. 

1: Beyanname 
Beyanname 

Bugüne kadar lzmirde Peş-
t emalcılar başında 75 No.lu 
ticarethanede "Fetvacı zade 
Fehmi ve Sabri,, unvanı altın· 
da devam etmekte olan tica
rethanemizin unvanı bu kere 
soyadı kanununa tevfikan 
"Fehmi ve Sabri Fetvacı,, şek
linde tebdil etmiş olduğumuz 
cihetle işbu unvanınn ticaret 
siciline kayıt ve tescili husu
sunda biz şürekanın zirde 
mevzu imzalarımızla işbu un· 
vanı ticaretimizin tasdikini di
leriz. 

lzmirde Peştemakılar başın
da 75 No.lu mağazada ticaret 
eden Fehmi ve Sabri Fetvacı. 

Fehmi Fetvacı Sabri Fetvacı 
imıası imzası 

Firma ve pul üzerinde 
7 T. Sani 936 

Genel sayı 11774 
Özel sayı 14/54 
işbu 7-11-936 btrihli beyan

name altındaki imzaların zat 
ve hüviyetleri dairece maruf 
lzmirde Peştemalcılarda 75 
Nu. da ticaret eden "Fehmi 
ve Sabri Fetvacı,, unvanJı şir
ket şeriklerinin olup ticaret ka
nununun 42 inci uıaddesi hük
müne tevfikan keyfiyetin sicile 
kaydı zımnında işbu unvanı 

ticaret ile şeriklerin beyanna
me altındaki imzaları olduğu 
tasdik kılındı. Yedi Teşrinisani 
bin dokuz yüz otuz altı. 

7-11-936 
İzmir İkinci Noteri R. Mü. 

ve N. R. Giray imzası. 
İşbu 7-11-936 tarihli heyan

name dairede mahfuz 11774 
genel sayılı as!ındao aynen 
çıkarılmakla nlakadarına tas
dik olunarak verildi. Bin do
kuz yüz otuz altı yılı Teşrini

sani ayının on ikinci Perşembe 
günü. 12-11-936 

T. C. lzmir ikinci Noteri 
M. Emin Erener resmi 
mührü ve E. Erener imzası. 

YENi ASIR 

En lüks ve sağlam mobilyeleri HARAÇÇI KARDAŞLARda 
bulabilirsiniz. 1937 modelleri ile evlerinizi, yazıhanelerinizi 
süsleyiniz. Memurlara ayrıca kolaylıklar gösteri lir. 6 taksitte 
mohilye verilir. .. 
Gayri menkul açık art

tırma llAnı 
İzmir ikinci icra memurlu-

ğundan: 932/9278 
Mustafa Zekiye 215 lira ver

meğe borçln Halil oğlu Neci-
bin namına kayıtlı tapunun 11 
Nisan 927 günlü ve 282 cilt 35 
sicil kayıtlı Karşıyakada Os
manzade de 1740 metroda bağ· 
çe ve içerisinde elli adet kavak 
ve bir mikdar servi ve sair 
ağaçlarla hayvan damı ve iki 
ev ve bir kule sair müştemi

latın 28 hısse itibariyle 3 hisse 
açık artırmaya konmuştur. işbu 
gayri menkuJatın tamamı 5000 
lira kıymeti muhammeneli olup: 
1 arihi ilandan itibaren 30 
gün müddetle açık artırmaya 

çıkarılmıştır. Talip olanların 
kıymeti mubammenenin yüzde 
7 buçuğu nisbetinde pey ak
çası veya MiJli Bankanın te-
minat mektubu vermeleri ve 
artırma 16-12-936 tarihine te
sad~f eden çarşamba günü saat 
14 de dairede icra olunacaktır, 
müşterilere ait bu hususun da
ireye talik olunan açık artırma 
şartnamesini 5-12-936 tarihin
den itibaren okuyabilir hakları 
tapu sicilli ile sabit olmıyan 
ipotekli alacaklılar ilt! diğer 
alacaklıların ve irtifak hak sa
hiplerinin b_u haklarının ve bu 
hususta faiz ve masarife cfair 
olan iddialarını evrakı müsbite-
lerile 20 gün içinde icra daire· 
sine bildirmeleri aksi halde 
hakları tapu sicilJi ile sabit ol
madıkça sahş bedelinin pay-
laşmasından hariç kalacakları 
''e tayin edilen zamanda artır
ma bedeli, gayri menkulün yüz
de 75 ini bulmadığı taktirde 
en son arttırmanın taahhüdil 
baki kalmak üıere arttırmanın 
15 gün daha temdit edilmek 
suretile 31-12-936 tarihine te-
sadüf perşembe günü saat 14 
de gayri menkul en çok art-
tırana iha:e edilecektir. Satış 
peşin para iledir, mal bedeli 
alınmadan teslim edilmez mal 
bedeli verilmez ise ihale ka· 
rarı feshedilir. ve kendinden 
evel en yüksek teklifte bulu-
nan kimse arzetmiş olduğu 
bedel ile aJmağa razı olursa 
ona ihale edifir o da r!!ı ol
maz veya bulunmazsa icra da
iresince hemen 15 gün müd
detle arttırmaya çıkanhr bu 
arttırmaya alakadarlara tebliğa 
hacet olmayıp yalnız ilanla ik-
tifa olunarak en çok arttırana 
ihale edilerek her iki halde 
birinci ihale eden kimse iki 
ihale arasındaki farktan ve 
diğer zararlardan mes'ul ol
d ğu ve tapu harcının belediye 
vı:: \'akıf icarının ve yüzde iki 
buçuk de! ~:iyenin müşteriye 
ait olduğu ilan olunur. 

1171 (2192) 

Yüksek Mühendis mektebi arttırma 
ve eksi!tme komisyonundan: 

1 - Mekteb makine labc. atuvarı için lüzumu olan Turbo
Elektrik grubu kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 21-12-936 pazartesi günü saat onbeşte Gümüş 
suyunda l'lekteb binası içindeki komisyonda yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 19500 ve ilk temİnıltı 1463 liradır. 
4 - lstiyenler şartnamesini mekteb idaresine müracaatle 

parasız alabilirler. 

5 - T eldif mektublan ikinci .rı ad dede ya zıh ~aatten bir saat 
evveline kadar komisyon reisliğine ·makbuz mukabilinde verile
cektir. Posta He gönderilecek mektubların nihayet ikinci mad
dede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın miihür mumu 
ile iyice kapatılmış bulunması şarttır. Postada olacak gecikmeler 
kabul edılmez. 1-15-30-15 966 (2103) 

Türkiye 
Kızılay Kurumu 

. . i 
''" ~ · .~. :-'!"...;; 

~ ~~~:.... 
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, Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları-
na, hazırrısızlığa karşı en iyi ve 

_ şifalı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

yeni lzmir eczanesi TELEFON : 2067 
, 1 

1 LAN 
lzmir ili daimi encümeninden: 
15 birinci teşrin 936 perşembe günü ihalesi yapılacak iken 

bütçenin yüksek tasdikten gelmemesinden ötürü daimi ~ncümence 
eksiltmesinin uzatılmasına karar V'!rilen 20767 lira 58 kuruş 
keşif bedelli Gülbahçe-Karaburun yolunur. 5+000-16+000 kilo
metreleri arasında yaptırılacak şose yeniden 15 gün müddetle 
kapalı eksiltmeye konulmuştur. 

Bu yo!un kapalı eksiltmesi 3 birinci kanun 936 perşembe günü 
saat 11 de İzmir ili daimi encümeniade yc:ıp l caktır. 

isteklilerin hazırlıyacakları 1558 liralık muvakkat teminat ile 
teklifnamelerini ve Bayındırlık bakanlığından almmış ehliyet vesi
kasiyle birlikte yukarıda tayin edilen tarih, gün ve ı;aatten bir 
saat evveline kadar daimi encümen başkanlığına vererek makbuz 
almaları. 

ihale gününde bütçe gelmediği takdirde ikinci bir ilanla zarf
ların kabulüne devam olunn<'aktır. 

Fazla bilgi edinmek istiyenlerin 
ğüne başvurma!an. 

lzmir bayındırlık direktörlü-
1103 (2186) 

ttı Tefrlnlsanı .,.. . •ı 

Çürük ve bakımsız dişler insanı çok 
çabuk ihtiyarlatır 

Genç vilcudler sağlam dişlere ne hadar rnu21taçsa 
dlslerin de RADYOLIN'e o kadar ihtiyacı vardır. . 
.................................................................................. 

Çünkü RADYOLlN dişçilik ilminin icabettirdiği bütün has-
saJara maliktir. Dişlerin çürümesini meneder, dişleri beyaz• 
latır ve güzelleştirir. Diş etlerini takviye eder, nefesi tatb-
laştırır. Diş ve ağız hastalıklarını tedavi eder. Ağızda 

mevcud bütün mikrobları % 100 öldürür • 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , 
~AillDYV l~ N 

KULLANlNIZ 

BBISTOL 
• 

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

yalarını, firmamızı 
taşıyan çeşitlerimizi 

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

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

macunları, krem, 
podra V.s 

Telefon 3882 

BEYOGLUNDA 

Bristol Oteli 
••••••••••••••• 

SiRKECiDE 

Osmaniye 
OTEL l 
••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteciri 
Türkiyenin en eski otelcisi 

BAY OMER LUTFIDIR ................ 
Kırk iki senelik tecrübeli ida

resile bütün Eğe halkına ken
disini sevdirmiştir. 

Otellerinde misafir kalanlar, 
kendi evJerindeki rahatı bu· 
lurlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten 
fiatlar müthiş ucuzdur. 

ilan 
lzmir ili daimi encünıeninden: 

15 Birinciteşrin 936 perşembe günü ihalesi yapılacak ikell 
bütçenin gelmemesinden ötürü encümence eksiltmenin uzatılma'" 
sına karar verilen 13372 lira 80 kuruş keşif bedeli: Çatal .. sa
yındır l olunun 0/000-4/300 kilometreleri arasında yaptırılacak 
kaldırım yapısı yeniden 15 gün müddetle ve kapalı eksiltmeY

6
e 

konulmuştur. Bu yolun kapalı eksiltmesi 3 Birincikanun 93 
perşembe günü saat 11 de lzmir ili daimi encümeninde yapı" 
lacaktır. 

isteklilerin hazırlıvacakları 1003 liralık muvakkat teminat ile 
te!Jifnamelerini ve ·baymdırhk bakanlığmdan alınmış ehliyet \'~" 
saiki ile birlikte yukarıda tayin olunan tarih, gün ve saatten bır 
saat evveline kadar daimi encümen başkanlığına vererek ıııak
buz almaları. 

ihale gününde bütçe gelmediği takdirde ikinci bir ilanla zarf" 
ların kabulüne devam olunacaktır. 

Fazla bilgi edinmek istiyenlerin lzmir bayındırlık direktörlii" 
ğüne başvurmaları. 1102 (2188) 



~'~·~~T~e~·~r~l~n~l•~a~n~l;;;.;;;••~s~• .. _._...._.. ......... _. ________ iiiiiiiiii_..~ç;;:--------..;;;;----. ~-;;;:;;;;;;;;;;;;;;;•Y;E~.~~!::;;;;A~S~ı~R~;;;;;;;-=--=--;;.;;==---=,,.,._~.....,:;ıq:::--====---===--=;;;;;;;;~--~---:=..:==;;;;;;;;;;;::;;;;;:;;;;-8;;;;;;;;a_n_ıte_._• __ ~ 
Yalnız birkaç Olivier Ve Şü. Paris fakültesinden iplomah 

oı, tablplerl Fratelli Sperco 
Vapur Acentası 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
AGAMEMNON •apuru el· 

yeYm limanımızda olub 10 ikinci 
teşrine kadar Amsterdam,Rot
terdam ve Hamburg limanları 
için yük alacaktır. 

STELLA Yapuru 7 ikinci teı· 
rinde beklenmekte olub Rotter· 
dam, Amsterdam ve Hunharı 
limanlara için yük alacaktır. 

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

SVENSKA ORIENT Lınıen 
VIKINGLAND moUSrü el

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

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

Servici Maritim Roumain 
Kumpanyası 

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

ZEGLUGA POLSKA 
Kumpanyası 

LEV ANT motörü elyevm li
manımızda olub Anvers( doğru) 
Dantıig ve Gdynia limanları 
için yük alacaktır. 

Daha Fazla tafsilat için ikinci 
kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acentalığma 
müracaat edilmesi rica olunur. 
Navfunlardaki ve hareket ta· 
rihlerindeki d"ğişikliklerden 
acenta mesuliyet kabul etmez. 

Telefon: 2004-2005-2663 
•1~-.,.,.~rr~GAOZ)', 

Göz He~imi 
MİTAT OREL 

Adres - Beyler Numan 
zade sokagı Ahenk mat· 
baası yanında. 

Numara: 23 
Telefon : 3434 

(229) 
f:Y77..z7.z7J.z7ZJmzzzı::tı:arm 

lzmir Asliye Mahkemesi Bi· 
rinci Hukuk Dairesinden: 

Hazine ile lzmirin Karataş 
rnevkiinde eski Danyal ve yeni 
Kamil ve Tok Aydm sokağın
da kain 3 eski ve 5 numara 
tajh evde oturan Fatma arala· 
randa mütekevvin ecri misil 
~avasmdao dolayı mukaddema 
ıkametgah ve meskeninin meç· 
hul kaldıiı anlaşılan mezbureye 
tahkikat ye mahkeme için tayin 
olunan 11-ll-936 çarşamba 
günü saat 10 raddelerinde 
nıahkemede hazır bulunması 
lüıumuna mütedair çıkarılan 
davetiye varakası ilanen tebliğ 
edildiği halde yine mahkemeye 
ge!memiş olan mOddeialeyb 
hakkındaki mahkemenin gıya· 
ben devam ve icrasına ve çı· 
karılacak gıyabi kararda defi 
tedkik edileceğinin yazılmasına 
Ve kezalik bu husustaki gıyab 
~ararmm da bersabık gazete 
ıle iliınaa lcarar verilerek ol· 
babtaki mahkeme gününün 
9-12-936 çarşamba saat 10 
taddelerine bırakılması tensib 
Ve tebliğ olunacak evrakın bir 
llüahası da mahkeme divanha
n . k esıne talik kılınmış olmakla 
ayıb mezburenin muayyen gün 

~e vakitte Jıert~rlü muamele· 
den evvel gıyab masraflannı 
•erib mahkemede ispatıvücud 
~laıediği takdirde davaya g'ya· 
d llıda devamla kendisinin bir 
"ha mahkemeye kabul olun

llııyacağı lüzumu H. U. M. ka· 
lltın . unun 142 ve muaddel 401 
~c~ ınaddeaile 405 nci madde-
erı h"k" 1 · f'k k f' u um erıne tey ı an ey-
•Yet ilin olunur. 
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N. V. 
W. F. H. Van Der 

Zee & Co. 

Dakikada 
Sabit olan LiMITET 

Hakikat Vapur Acentası 1\lu7Bffer Eroğul 

Kemal Çetindağ 
DEUTCHE LEV ANTE LINIE 

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

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

AKKA vapuru 11 ikinci teş· 
rinde beklenilmekte Ye 1 S 
ikinci teşrine kadar Rotterdam 
Hamburg ve Bremen limanla• 
rma yük alacaktır. 

GALlLEA vapuru 20 son 
teşr inde 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. 

ııeB1?9• 
American Export Lines 

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

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

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

EXMOUTH vapuru 14 ilk 
kanunda bekleniyor. Nevyork 
için yük alacaktır. 
EXAMELİA vapuru 26 ilk 

teşrinde bekleniyor. Nevyork 
için yük alacakbr. 
~ . 

Pire Aktarması Seri Seferler 
EXCAMBION transatlantik 

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

EXOCHODRA vapuru 4 i!k 
kanunda Pireden Bosbm ve 
Nevyorka hareket edecektir. 

... ® ·-
Den Norske Middelhavslinje 

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

Armement H.Schuldt-Hamburg 
MARITZA vapuru 20 son 

teşrinde bekleniyor. Rotterdanı 
Ham~urg ve Bremen limanlara 
için yük alacaktır. 

••••• 
S. A. Royale Hongroise de Na
vigation Danubienne- Maritime 

Budapest 
BUDAPEŞTE motörü 29 son 

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

... 18) t• 
Johoston Varren Line Ltd 

Liverpool 
JESMORE vapuru 15 son 

teşrinde bekleniyor. Anvers ve 
Liverpool limanlarından yük 
yük boşalhp Burgaz, V arna, 
Köstence, Sulina, G alatz ve 
Braila limanları için yOk ala· 
cakbr. 

Service Maritime Roumain 
Bükreş 

DUROSTOR vapuru 25 2 ci 
tell'inde beldeniyor. Köstence, 
Sulinı,Galatı ve Galatz aktar

GRiPiN 
En şlddelll b ı ş ağralarını 

derhal keser 

Gri pin bütün ağrı, sızı ve sancıları dindirir. 
diş, bel, sinir, adete ağrılarına, romatizmaya, 
vellit ıstırablara karşı bilhassa müessirdir. 

Nezleye, gripe, 
üşüt:neden müte· 

GB i p • l 
Radyolin diş macunu fabrikasının mütahassıs kimyagerleri 

tarafından imal edilmektedir. 
Her eczanede bulunur. Flatl 7,S kuruştur. 

Krep }jorjet, Nergis Nuvar 
Revdor Ferit, Leylak Blan 

4 ayrı ayrı koku harıkası 
ve S. Ferit eczacı ba~ının son 
yaptığı şaheserler. 

Sabit, latif hakiki çiçek ko
kuları . 

Benzeri yapılamaz. 

Um. Depo 

S. Ferit 
• 

1 
ECZANESi 

Hükümet sırası 

Eczacı Kemal Kamil 
AKTAŞIN 

Bahar çiçeği 
KOLONYASI 

Merkezi Kemeralb caddesi Beyler 
sokağı köşesi 

Lüyük I~ilal 
Eczanesi 

maaı olarak Belgrat, Novisad, lzmirden götürülecek en şık en 
Budapeşte, Bratislava, Viyana ince ve en makbul hediyeniz 
ve Linz için yllk alacakbr. Eczacı Kemal Kamilin 

Vapurlann isimleri, gelme B h 
tarihleri ve navlun tarifeleri a ar çiçeği 
~:!:::~·hiç bir taahhüde gi- kolonyası 

N. V. 'il. F. Hanri Van Der olacakhr. lzmirde Hilal eczanesı 
Zee & Co. 

Birinci Kordon Telefon No. I kokuculuk üzerine ciddi yürüyen 
2007 • 2008 bir müessese olmuş, kokuculuk 

·----------'·• alemini şaşırtmış bulunmaktadır. 
D BAYTAR 1 

H~lal~~~a.nesin~, . ec~acı. Kemal r. Kamılı ışandekı cıddıyeb, kolon-

Rauf Tolunay i~k;~ı ;~mb~1~~e;0i;i:İere 
aldanmamanız için 

şişeler Üzerinde Kemal 
Kamil adını görmelisiniz. 

Manisa vilayetinden: 

Beygir, Kedi, Köpek iç has· 
talıkları tedavicisi 

Karata, Tramvay caddesi 
karakol yakınında No. 248-1 

8-13 (2118) 

Zayi 
L · 75 lira ücretli Mani!a iskan memurlu.2'una bir memur afına

cakbr. Memurluk evsafını haiz bulunan taliplerin vesaiki müsbite 
ve polisten tasdikli hüsnü hal kağıtlarile birlikte Manisa Sahbat 
Müdürlüğüne müracaatları ilan oiunur. lzmir Esnaf ve Ahali Banka

sı Alaşehir şubesinden aldığım 
7640 D. sırasında yazılı 4 his
seme ait birinci Apel makbu
zum gaip tir. Yerine yenisini 
alacağımdan gaip makbuzumun 
hükümsüz olduğunu ilan eyle-
rim. 

Alaşehirde Tekelli oğlu 
Debağ lsınail 

13 - 14-15 1167 (2175) 

lktısad Vekaletinden: 
iş kanununun dokuzuncu teşkilat faslındaki hükümlere göre, 

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

10-11-12---13~14~15-16-17 1118 [2155) 

İRİNCi KORDON REES 
BiNASI TEL. 24 43 

ADJUTANT vapuru 28 bi· 
rinciteşrinde gelip 29 birinci 
teşrine kadar Londra için yük 
alacaktır. 

ANDALUSIAN vapuru . 2 
ikinci teşrinde gelip 5 ikinci 
tetrine kadar Londra ve Hull 
için ylik alacaktır. 

Li•erpool Hattı 
ALGERIAN vapuru 30 birinci 

' teşrinde gelip 4 ikinci teşrine 
kadar Liverpool ve Glasgov 
için yük alacaktır. 

FLAMINfAN vapuru ildnci 
teşrin iptidasında Liverpool 
ve Svanseadan gelip yük çıka· 
racaktır. 

THURSO vapuru 1 S ikinci 
teşrinde Londradan gelip yük 
çıkaracak ve ayni zamanda 
Liverpool ve Glasgov için yük 
acaktır. 

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

Hastalarını her gün sabah 
saat dokuzdan başlayarak 

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

Telefon : 3921 
Cuma ve iab 8 den 10 a 

kadar menıfekei haitanesinde 
em 

---;_. ~- -~ . -· - - ,.., .. ... - . 

Doktor 

Kemal a~ir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye .Mütehassısı 

Muayenehane: ikinci Bey· 
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Evi: Köprü ,·apur iskelesi 
Berat apartımanı No. 6 

Ev, Telefon No. 2545 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
SIHHAT BALIKYAGI -. . ---Norveçya balakyağlannm en halisidir. ~~rbet gibi : 

içilir. iki defa süzülmüttür. • 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞDURAK 

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

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

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

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

Meccani numune ve tarifname için fabrikalarımız ma· 
mulitı lzmir ve civarı umum acenteliği Nef'i Akyazılı 

ve j. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

No. 8238 

Gazi bulvar No.25 
Posta kutusu No. 224 
Telefon - b:mir 3465 

No. 8036 No. 8236 . 

Bu fenerler Daimon markalı olup bir lrntu içinde oniki 
renk ve ufak ve büyük camlıdır. Daimon fabrikasının en 
ucuz malıdır. Kontak yapmaz, bozulmaz, herkesin ucuzca 
satınalabileceği fenerdir. Yalnız Daim on maı ka olmasına 
dikkat ediniz. 

Umum depoları: lzmirde Suluhan civarı No. 28-9 Hüsnü 
Öz Ödemişli .. lstaobulda: Tahtal<alede Jak Dekalo ve Şsı. 

s 



Sahife ıo 
- ::::::::::;s sez 

Cu~huriyetçilerin büyük taarruzu emniyetle ilerliyor 
• r harbı r •• 

ehir ço ey ca saatler yaşadı. 2000 metreden 
tayyareler düşüyordu 

A 

ası 
• alevler içinde 

tefevvukuna kani olarak derin nefes aldı. Halk hükümetin hava 
haberler cumhuriyetçilerin muvaffakıyetin· müjdeliyor. 500 " . 

ası 

Bütün 
asker 

harb cebhelerinden 
silahlarıyle teslim 

gelen 
oldu 

Madrid, 14 (Ö.R) - Hava 
nezareti Madrid üzerinde ya
pılan hava muharebesinde altı 
asi tayyarenin düşürüldüğünü 

teyid etmektedir.Hükümet kuv
vetleri yalnız bir tayyare kay· 
betmişlerdir. iki pilot yaralan
mış oldukları halde tayyarele
rini indirebilmişlerdir. Hava 
muharebesine nasyonalistlerden 
5 bombardıman tayyaresi ve 
bunları himaye eden 12 avcu 
tayyaresi iştirak etmiştir. HU· 
kümet kuvvetleri tarafından 16 
avcı tayyeresi bunların üzerine 
sevkediJmişti. 

Öğleye doğru 4 Cumhuriyet 
tayyaresi bir çok d şman tah-
şidatını bombardıman etmiş· 
)erdir. Asilerin avcu tayyare-

.leri bombardıman tayyarelerine 
hücum etmemişlerdir. 

MADRID ÜZERiNDEKi 
HAVA HARBi 

Madrid 14 (Ö.R) - Dün 
öğleden sonra Mndrid lekrnr 

sabahki gibi bir hava harbmın 
beycanlı safhalarını takib ede
bilmiştir. IJk önce uzaktan mit
raliyoz çıtırdıları ve bomba ta
rakaları duyulmuş, ve çok geç
meden 3 büyük bombarduman 
tayyaresile bunlara refakat 
eden diğer 10 a si tayyarenin 
Madrid üzerinde uçtuğu gö
rülmüştür. Asi tayyarelerin gö· 
zükdüğünü gören ebali hemen 

bava bombardmanlarına karşı ha· 
zırlanan sığınaklara çekilmişti. 

Çünkü vaziyet ciddiyet kesbe· 
diyordu. 
CUMHURİYETÇİ TA YY A· 

RELER NEREDE? 
Ayni zamanda bir endışe 

vardı. Cumhuriyetçi tayyareler 
nerede? Birkaç dakika geçme
den bu sualin cavabı verildi. 
Otuz kadar nasyonalist ve 
cumuriyetçi tayyareler semada 
karşılaştılar. İki taraf tayyare· 
feri de 2.000 metre irtifada 
idiler. Bombalar düşüyor, top 
ve mitralyöz sesleri birbirine 
karışıyordu. Yarım saat, Mad· 
rid balkı en heyecanlı bir hava 
muharebesini takibetti. Cum
huriyetçi tayyarelerin sabahki 
muvaffakıyetlerini tekrar edib 
edemiyecekleri endişe ile so· 
ru ~turuluyordu. 

DAHA iKi TAYYARE 
DÜŞÜRÜLDÜ 

Bu muzaffakıyet tekrar edil· 
miş, yeniden iki nasyonalist 
tayyare düşürülmüştür. Cum
huriyet tayyare kuvvetlerinin 
üstünlüğü halkan manevi kuv
vetini artırmış ve mücadelenin 
mes'ud neticesi hakkında her 
vakıttan ziyade bir lrnnaat hu· 
sule getirmiştir. 

Asi tayyarelerin attıkları 
bombalardan husule gelen ha
saratın genişliği henüz tayin 
edilememiştir. 

CUMHURiYETÇiLERiN 
UMUMi TAARRUZU 

iLERLiYOR 
Madrid 14 (Ô.R)- Öğleden 

sonra Madrid müdafaa komi· 
tesi tarafırıdan neşredilen bir 
tebliğe göre Madridin cenub 
cebbesinde cumhuriyet kuvvet
leri tarafından başlanan umumi 
taarruz haı1rlanan plana uygun 
olarak devam etmektedir. Ha· 
rekat yavaş olmakla beraber 
kat'iyet ve emniyetle ilerlemek· 
tedir. Tayyare kuvvetleri piya· 
de kuvuetlerinin faaliyetine çok 
tesirli bir şekilde zahir olmak
tadır. 

Paris, 14 (Ö.R.) -Madrid'-

lanmıştır. Bu ziyaretler, bütün 
merkez cebhelerinde cumhu· 
riyetçi kuvvetlerin başladıkları 
taarruzun şümul ve ehemmiye
tini göstermektedir. 

SON BiR GAYRET 
DiYORLAR 

Roma, 14 (Ö.R) - Sevil 
radyosunda askeri vaıiyeti 

hergün gibi izah eden general 
de Llano marksistlerin bütün 
cebbelerde ve bilhassa Madrid 
cebhesinde "Son bir gayret,, 
sarfettiklerini söylemiş ve 

. ~ 
1 
J 

karşısında bu usulden feragate diğer anarşistler de bunlara 
mecbur kalmışlardır. Madrid iltihak edeceklerdir. 
düşecektir. Hem de ne vasıta Roma 14 (Ö.R) - Asi kay· 
ile olursa olsun! nağından gelen haberlere göre 
NELER YAPACAKLALMIŞ? zehirli gaz imalinde kullanılan 

Roma, 14 (Ö.R) - Bazı ha· maddelerden mürekkeb 86 va• 
berlere göre nasyonalistler gonluk bir hamule Barselona 
Madrid su mecralarını bombar- çıkarılmıştır. Bunlar Belçika-
dıman ederek şehrin su teda· dan gönderilmiştir. 
rik etmesini imkansız bırak· Valansiya, 14 (A.A) - Sierra 
mak fikrinde imişler. Alcubuerra cebhesinde 500 asi 
ZEHİRLİ GAZ İMALİ İÇİN asker ve zabit silah ve cebha-
Roma 14 (Ö.R) - Nasyona- neleriyle birlikte hükümet kuv· 

list kayna~mdan gelen haLer- vetlerine iltihak etmiştir. 
~~~~~~~~J 

Cumlıllliyetrileıilı bır bonıbardımall tayyafl'Sl lspa11rol başvekıll Laıgo Cabalieto Miidluş talmbatm matızatası 
den bildirildiğine göre Başvekil Jarı ilave etmiştir: yorlar. Düşürülen altı tayyare lere göre birçok beynelmilel Londra, 13 (A.A) - Royter 
ve harbiye nazırı Largo Caba!- "fakat hiç bir tarafta bahse kendi tayyareJeridir.,, Bu tay- anarşistler Madridin müdafaa- ajansının öğrencl : ~ .ne göre Is• 
lero Valansiadan har~ket ederek değer bif. muvaffakıyet kazan· yare!er;n Rusyadan gönderil· sına iştirak etmektedirler. Sağ panya dış işle ri bakana De 
bütün harb cebhelerini ziyaret mamışlardır . ., diği de iddia ediliyor. cenah Fransız gazetelerinden Vayo akşam ilzeri Londraya 
etmiştir. Başvekil ateş hattına GÜLÜNÇ BiR iTiRAF General nihayet şunu da birine göre Madrid müdafaa telefon etmiş ve Madrid ceb• 
kadar ilerlemiş, her mıntakada General Madrid üzerinde altı söylemiştir: Milliciler Madridi cephesinde 1000 Katalonyalı ve besinde hükumet çilerin büyük 
erkanıharbiye ile temasa geç· millici tayyarenin düşürüldüğü "insanca,, işgal etmek isterler- bir o kadar da boJşevik "anar- mukabil taarruzu ıu teyid ile 
miştir. Caballero bütün cebhe· hab~rini şöylece tevil ediyor: di. Fakat marksistlerio rehi· şist,, harb etmektedir. Fransa· hadiselerin aldı~ı vaziyetten 
lerde derin bir şevkle karşı- "Milisler umumi efkarı aidatı· neleri idam gibi hareketleri dan geçerek ispanyaya giren memnuniyetini izbu eylemiştir• 

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

lngilterenin deniz teslihatı 

F ransada büyük mem
niyetle karşı andı 

lngilterenin amirall.k lordu, tesliha .. 
tımız harbı imkansız kılacaktır, diyor 

··--·-· -Londra, 14 (Ö.R.)-Bahriye Paris, 14 (Ö.R)- "JournaJ,, 
nazm Sir Samuel Hoar rad- da Saint - Brice lngilterenin 

d d •v • b. t kt 1 yeni teslihatanı memnuniyetle yo a ver ıgı ır nu u · a n-
' it · d · t J'h t karşılıyor. Dofrrudan doğruya 

gı erenın enız e~ 1 a prog• b' t hd'ıde maruz olmıyan in 
1 ·ı· d ır e -ramını ve ngı ız onanmasının ·ıt . b k k d k 

k d · · lh . 'k .. gı creyı u arara sev e ece u retının su un ısh rarı uze- . 1 • • 
rindeki hayırlı tesirlerini anlat- bazı hadıse.er lazımdı. Bır ta-
mıştır. Bunun için hükümet raftan Almanyanm silahlanması, 
Ingiliz donanmasına azami bir diğer taraftan Milletler cemiyeti 

• vasıtasile beyne'milel nizamın 
kuvvet vermek azim ve kara- korunması teşebbüsünün aka· 
rındadır. Büyük hacimde zırh· t" b ·· · ı me t una muessır o muş-
hlar hakkında umumi harbtaki tur. Habeş meselesinde MıJ-
derslerden ve barb~an sonra 

letler Cemivetınin kudret-
yapılan ameli tetkiklerden is- sizligv i lngilız fılosımun zadını 
t fade edilecektir. Nazır de· 
miştir ki: göstermiştir. O vakıt Baldvin 

sulhun korunması için lngilte-
- lngilterenin deniz kuvveti renin sulhu mecburi kılacak 

dünya sulhunu asla tehdid et- derecede kuvvetli olması 
mez. Bılakis lngi iz bahri kud: zaruretini anlamıştır. Sitahlan-
reti muazzam bir sulh kuvvetı ma gayretini şimdi bütün liı-
olarak kendini gösterecek ve giltere tasdik ediyor. Fakat 
bir dünya harbini imkansız kıla- kafi bulmıy.:>r. Bu defa lngiliz 
caktır. arslanı ademakıllı uyanmıştır. 

ÇiN 
- -

Japonya ile 
anlaşmıyor 

Tokyo 14 (AA) - Domei 

ajansının haber verdiğine göre 
kabinenin akdettiği bir içtima-

dan sonra dış işleri bakanı ve 
kara ve deniz kuvvetleri mü· 

messilleri toplanarak Çin-Japon 
müzakerelerinin hiçbir neticeye 

varması muhtemel olmadığı ka
naatında birleşmişlerdir. Çinin 

vaziyeti tamamiyle menfi olub 
Japon aleyhtarı hareket gitgide 

kuvvetlenmektedir. Hükümet 
mehafilinde tahmin edildiğine 

göre Nankinde yapılan müza· 

kerelerin bugünlerde inkıtaı 
bek!enmektedir. 

Mftenıadi hazırlı 
Londra, 14 (A.A) - Harbiye 

bakanlığındnn bildirildiğine gö
re Londra mıntakasının hava 
müdafaası için Teşrinievvelde 

teşkil edilmiş o:an kıtalardan 

maada ayni iş İçin yeniden üç 
batarya ile yedi bölük teşkil 
olunacaktır. 

SEMi-HA 
Tarihte ilk kadın kumandanın -

Çin Seferi 
Sah r~usnamızda bulacaksınız 

4 Yıl ·Sonra 
GelenMek b 
.... .-mm .. aır.ıı.-............ .. 

Bu eser Amerikada iki av içinde bir milyondan fazla satılmaştır 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Haf(i~I olan bu va 'ayı yaşamış olan romanuı 
kahramanı, gizll kalması lcabeden şeylerl Hşa 
ettiği için, roman muharriri aleyhine 2s blrt 
dolarhk bir dava açmıştır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
44 sene sonra gelen bir mektubun içinden çıkan esrar 

nedir? Morgan çetesinin gizli teşkilatı, mavi şatonun bod· 
rumunda yapılan işkenceler .• 

Bu hakiki vak'amn kahramanları arasında, AmerikaY~ 
giden bir Türk gencinin de bulunması, eserin kıymetiP• 
okuyucularım1z için bir kat daha arttırıyor. 

u44 Yıl Sonra Gelen Mektub,, yalnız bir macera roına~ı 
değildir. Onun satırları arasında derin ve sürükleyici bıt 
aşkın çok engin safhalarını bulacaksınız. 

Baştanbaşa aşk, macera ve esrarla dolu olan bu eser 
(Yeni Asır) için büyük bir özenle tercüme edilmiştir. 

- Sah gUnU başhyor -


