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Yürekler acısı 
bir durumdadır 

Zaman zaman bazı şikayetler 
dinliyoruz : Sedye veya araba 
ile hastane kapısına kadar geti
rilmiş olan bir hastayı alakadar 
lllernurları kabul etm~mişler, 
feri çevirı.aişler. 

Böyle bir haber, şübhe yok
hu ki herkesi sinirlendirir, vic
danları sızlatır. Bu nasıl has
tane? SuaJi dillerde dolaşır. 

işin hariçten görünen man
larası budur. Kulağa gelen şi
kayetler karşısında vaziyeti 
'lllŞka türlü mütaleaya da im· 

kan yoktur. 
F-akat bir de meseleyi, has

tanenin iç bakımmdan ele ala
cak olursak hadisenin rengi 
derhal değişir. 
Herşeyden önce tebarüz et

tirmeğe mecburuz ki lzmir 
llıemleket hastanesi ihtiyaca 
tevab verebilmekten çok uzak
tır. 250-275 yataktan ibaret bir 
kadrosu vard1r. Lakin umumi 
"İliyet meclisi tasarrufatı kRrşı• 
hk tutarak hasta m~vcudunu 
iiçylize kadar çıkarmak ıçın 
bathekimliğe salahiyet ver· 

llıittir. Öyle zamanlar olu-
Yor ki bu salahiyetin de üstü
ile çıkılar.ık üçyüz elli hasta 
lcabul edildiği halde yine ihti
~aç karşılanouş bulunmıyor. 
•ıavvur ediniz ki bir yarala

... , hadisesi olmuş. imdadı 
••hlıi otomobili bu yaralıyı has· 
~heye getirmiş. Yataklar ta
~a~en dolu. Bu yaralıyı nö· 
b~!çı doktoru alamayız diye
~r mi ? Şübhesiz ki hayır. 

lu hastaneye alıyorlar. 
t Yatırılacak yer olmadığı için 
•tlann üzerine yatak sererek 
~ltırıyorlar. Ayni şekilde civar 
&ylerden, kazalardan, hatta 

~16 b Yetlerden gelen hastalar da 
., ti tekilde taşüstü denilmiye-
tlt turaya buraya sıkıştırılı-
~'r: Bu şartlar altmda çalıı· 
e •ga mecbur kalan bir mü· 
b ••eaeyi zannederim ki; taba
k:~ ilerni bir hastane olarak 
L. ul edemez. Buraya başka 
Qır · · 

ısını vermek Jazımgelir. 
8 k· Ununla beraber kadro fev-

ç~ll~e çalışmanın hastane büd
d6••nde doğuracağı zorluklar 
ta 'iinülürse gözJerimiz önünde 
,11~lanan tablonun fecaatini 

hllıak pek güç olmaz. 
ti~ ~n kendi hesabıma taşlar 
t,:~ne seriJmiş yataklarda ya· 
)ijte .. ~s~aları gördüğüm zarnan 
Şif R'•ruın S1':Jadığını duydum. 
•ı~ bulmak ümidile buraya 
~, .. ~an bahts11ların akibetinden 

lltu11ı. 

----------• güzel bir adın• attı 

Türk köylerinde 
facialar yaratıyorlar •• 

BUtUn tazyik iare rağmen TUrk Antakya ve isken
derun intihabata girmedi. Ermeni, Alevi, Çerkes 

ve KUrt köylE ri de TUrklyeyl lstiyorh r. 

Kanlı hadiselerden korkuluyor. 
Beyaz kitab, davamızı anlatacak 
lstanbul 16 ( Yeni Asır ) - bancı bir idare altına girme-

Antakya, lskenderun ve Rey- mek azminde bulunan 1rkdaş-
haniyeden geJen son tel~raflar, Iarımıza Suriye seçimine işti-
Suriye intihabatı dolayısile San- rak etmedikleri için, bilhassa 
cak TürkJerine yapılan tazyik köylerde dayak atılmaktadır. 
ve zulmün son hadde vardığını Birçok Türk köylüleri tevkif-
bildiriyor. Sancağın ahden haiz han eıde inlemektedirler. Taz-

----··----
Askerlik 

Dersine kız talebe 
de devaına haşladı 

Şehrimiz Kültür lisesindeki 
askerlik derslerine geçen 
haftadanberi kızlarımız da 
iştirake başlamışlardır. Kur· 
may başkanı yarbay Ekremin 
derslerini genç kızlar, erkek-
ler kadar heyecan ve ali· 
kayla takib etmektedirler. 

N lzmirin uyanık kııları asker
., lik df:fs ve işinde elbette 

f."J 1'.: erkek kardeşlerinden ayrı ve 
N N geri kalamazlardı. 

Türk seciyesini, aslındaki 
safiyete ve sağlamlığa ulaş· 

tiran inkılabımız bu boşluğu 

bulunduğu muhtariyet hakkına yik tahammül edilmez bir şe-
Haricfre vekılimiz Te.v/ık Rüş_tii A10s dayanan ve öz Türk sıfatile ya- - Sonu Iİ(iincü sahıtede - F'ransanın Ankara se.tıri Ponsot 
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da yurdda artık doldurmuş 

ulunuyor. lzmir başka şe-
r Sonu ıkiflci sahifede ) 
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Halkımızın kıskanç bakışları önünde 

lzmirin satın aldığı sekiz tayyare, 
kahraman orduya emanet edildi 
Ad konma 

kadınları, 
Çalışkan ve 

yurdsever iz
mir işçileri, ka
dınları, balık
çılan, bahçı

vanları, hıbafi

yeciJeri ve köy
lüleri ve Buca
lılar tarafından 

merasimi çok güzel oldu. lzmir 
kendi tayyareleriyle uçtular 

j Şanlı donanmC:1m1z yoldadır 

Türk filosu Cuma saba
hı Maltada karşılanacak 
Donanmamız 
lngiliz filosunea 

Malta açıklarında 
sclamlanacaktır 

lstanbuJ, 16 (Yeni 
Asır) - Maltayı zi
yaret edecek filomuz
dan Ergin ana -de
nizaltı gemisile Dum
lupınar, Gür, Sakar· 
ya, Birinci Inönü de
nizaltı gemilerimiz bu
gün saat on birde 
Maltaya müteveccihen 

m.D~""' 

satın aJınara k lstanbuldan hareket ~:ı.·~'!: .. 
kahraman or- ettiler. Amiral gemis ED~~.,.:::~" 
domuza hediye Yavuz başta olduğu Amua/ gemısı YAVUZ'ım gece göıüniişii 
edi!en sekiz halde, donanmamızın diğer kıs· hürah arasında gemilerimiz 
tayyarenin ad mı, yaran sabah saat altıda yollandılar. 
konma töreni hareket ediyor. 
Pazar Halk Akay ve Şirket vapur-

günü lariyJe, motörlerle gemilerimizi 
Gazi Emirde uğurladılar. Yavuz muzikasınm 

- Sonu S. 5 de · Uçan Ferhunde Sadık ve kalıraman lıavaalarımıı selam vaıiretinde sesleri ve halkın coşkun teza-
••••••••••••• .. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bükreş parlamentosunda 

Kral Karol dış siyasa 
hakkında söylev verdi 

''Bu yıl Balkan antantı ve Küçük antant devletleri 
arasındaki tesanüdü teyid eden temaslar yapıldı,, 

Bükreş, 15 (A.A) - Rador hükümetin milli faaliyet alan-
Ajansı bildiriyor: larının kaffesinde vücuda ge-

Kral Karol bugün ayan ve tirdiği sernereli eserleri sita-
mebusan azalarının, diplomat- yişle yadettikten sonra bu 
ların, yüksek devlet memurla- devrede tevdi edilecek kanun ı 
nnın ve bütün locaları dolduran projelerini bildirmiştir. 
kalabalık bir halk klitlesinin Bu projeler arasında ezcümle 
hu:uruyle parlamentoyu aç- matbuat rejimi laakkındaki 
mıtbr, proje ve dev,~t memurlarının 

- Sonu 3 füıcii soy/ada -
~ ......................... . 

Bugün iç sayfalarda 
iki romana başladık 

Semi-Hin 
Mohan-Han zamanında 

kıhcının ucuyla 
•öhret kazanan .................... 

811 !lamdar 7 üık kadın kuman
danının Çin se/m sizi 

sürük/iyecrkiir. 
- YARINKi NÜSHAMIZDA -

Gelen Mektub 
:w.. •••••••••••• • •••••••••••• • ••• 

A•k ve macera romanı ---··---Aıkadaşımmn süıüklrı•ıcı uslübile 
lisa111mıza revifdıği bu rser sizi 

J•akından alôkadaı edıcektir. 
- YARINKi NÜSHAMIZDA -



Hastanemiz 
.. -. 

Yürekler acısı 
bir durumdadır 

-Başfata/ı birinci salıi/tde-
Fen adamı olmadığım halde 

bu manzara benim üzerimde 
bu tesiri yaparsa doktor olan, 
hastaların vaziyetlerini çok iyi 
bilen hastane heyeti sıhhiye• 
sinin ne bUyllk bir vicdan ıab-
rabı altında çalışhklarmı dü· 
şünmek lazımdır. 

Şuruını söylemeye mecbu
rum ki başta başhekimleri ol-
mak üzere hastanemizin dok
torları yurdun iftihar edeceği 
de~erli birer şahsiyettirler. Mü
esseselerine bağlıdırlar. Geceli 
gündüzlü büyük bir nefs feragati 
ile çalışıyorlar. Lakin ellerinde 
olmıyan sebebler tesiri aJtıoda 
bu çalışmaların semerelerini 
alamıyorlar, vicdan huzurundan 
mahrum yaşıyorlar. 

Bu vaziyeti önlemek müm
kün değil midir. Bence müm
kündür. lzmir, işçisi, yoksulu 
bol muhittir. Üçyüz yataklı bir 
hastane ancak şehrin ibtiyacma 
gücü gücüne cevab verebilir. 

Halbuki hastanemizin vazi
yeti hiç de böyle değildir. 
Adeta bölge hastanesidir. Ege 

, mıntakasında kuduz köpekler , 
\ tarafından ısmlanlar buraya 
{ gönderilip yatırılmaktadır. Mü-

essesenin altmış yatağını bun
lar işgal eyliyor. 

Emrazı ~ariye hastanesinin 
kadrosu çok dardır. Memleket 
hastanesi veremlileri de kabule 
mecbur kalıyor. Geniş bir ko
ğuş da bu maksada ayrılmıştır. 
Veremli bir hasta onbeş güR-
de taburcu edHemez. Aylarca 
ve aylarca burada kala
yor. Deliler buraya tıkılıyor. 
Hapisler buraya getiriliyor. Me-
murlar burada yatırılıyor. Aşağı 
yukarı memleket hastanelerinin 
esas gayelerine uygun olmıyan 
ve fakat zaruretle kabul edilen 
hastalar mevcudu kadronun 
yarısını kapatıyor. 

Memleket hastanesinin yü
künü hafifletmek için umumi 
\•ilayet meclisinin Sıhhat veka
letine verdiği koskoca binada 
bir kuduz hastanesi vücuda 
getirilebilir. 

Emrazı sariye hastanesine 
bir pavyon yaptırılarak verem
liler buraya nakledilmek sure
tiyle hastanenin bu noktadan da 
yükü hafifletilebilir. Alakadarla
rın daha iyi derpiş edecekleri 
bazı tedbirlerle bugün hasta
nelikten çı~mak istidadında bu
lunan müessese ihtiyaca cevab 
verecek bir duruma getirile
bilir. 

Sıhhat Vekaleti bir kerre 
hastaneyi teftiş ve Lüdçesinin 
bugünkü vaziyetini tedkik et
tirmiş olsa eminiz ki bu vazi
yete asla müsamaha ile baka
maz. Bunu yazmakla kimseyi 
itham etmek istemiyoruz. 

Fecaatin mahalti idarelerin 
zafa uğramasından doğduğunu, 
maddi imkanların, büdçe zaru
retlerinin buna sebebiyet ver
diğini biliyoruz. Amma bu 
elemli vaziyete bir nihayet ver
mek :zamanının geldiğini söy
lemeği de vicdan borcu sa
yıyoruz. 
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Kongreler güzel oluyor 
Bahariye ocağı kongresinde üyeler 
çok şayanı dikkat teklifler yaptılar 

Tasarruf -·-Haftası hazırlıkları 
12 Birinci Kanunda baıhya

cak olan yerli malı ve tasarruf 
haftası programımn hazırlan
ması için dün akşam Beyler 
sokağında parti merkezinde 
vali ve parti başkanı Fazlı Gü
leçi n re-isliği altında bir top· 
Janh yapılmıştır. Bu toplantıda 
belediye reisi doktor Behçet 
Uzla milli ikhsnt ve tasarruf 
cemiyeti lzmir şubesi idare he
yeti azaları da hazır bulun
muşlardır. Program çok zengin 
esaslar üzerinde hazırlanacaktır. 

Karşıyakada bir kız 
ileri sürüldü 

enstitüsü 
ve muvafık 

şubesi açılması 
görüldü. 

Karşıyaka Soğukkuyu (Baha· 
riye ) ocak kongrc:si evvelki 
gece Parti başkam Fazlı Gü
leç'in huzuriyle yapılmıştır. 
Ocağa meosub bütün partili· 
!erle Karşıyaka parti kamun 
başkanı ve belediye müdilrü de 
toplantıda hazır bulunuyordu. 

Evvela kongreye bir reis ve 
iki kitib intihabı yapılması li
zımgeliyordu. Partililerden bi
rınm teklifi üzerine kongre 
reisliğine Avukat Osman Nuri, 
katibliklere de iki partili reyi 
işariyle seçilmiş ve ocak idare 
heyetinin senelik mesai raporu 
okunmuştur. 

Reis, rapor üzerinde söz is
tiyen olub olmadığını sormuş, 

partililerden biri söz alarak : 
- Raporun heyeti umumiye

si hakkında söz söylüyecek de· 
ğilim. Yalnız bir maddesine, 
yani aidat işine temas edece-

Başvekilimiz l 
Uç çocuk doğuran Anaya 

yardım etti 
Karşıyakada Alay beyinde 

oturan Abdül karısı bayan Afi
tab'ın geçenlerde memleket 
hastanesinde, bir batında üç 
çocuk dünyaya getirdiğini ha
ber vermiştik. Büyük bir esefle 
öğrendiğimize göre bu çocuk
larm üçü de ölmüştür. 

Büyük başvekilimiz ismet 
İnönü, Bayan Afitabın bir ba
tında üç çocuk dünyaya getir
diğini öğrenince, fakir bir ka· 
dan olan bayan Afitab'a şah
sen yardım etmiye karar ver
mişlerdir. 

Dün emniyet direktörü Bay 
Salahettin, bayan Afitab'ı ziya
retle BaJvekilimizin tebrikle
rini bildirmiş ve hediye ettik
leri yüz elli lirayı vermişdir. 
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N lzmlr Kültür Lisesi ı-.; 

güzel bir adım attı ~ 
( Baş lata/i biri11d sa/ti/ede ) 

hirlerimizden bu noktada 
geri kalmamıştır. Kültür lisesi N 
Izmirde ilk adımı altığı için 
tebrik ederiz. Diğer gençlik 
terbiye yuvalarının da bu 
uğurlu yola pek yakan gün-
lerde atılacakları muhakkak
tır. Kültür lisesindeki kız- ~ 
larımızın muvaffakıyetlerini 
dileriz. \. 
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ğim. Ben bir senedenberi ocak 
iz.asındftn bulunduğum halde 
bugüne kadar benden taahhü
düm olan aidat istenmemiştir. Bu 
iktısadi buhran zamanında bir 
senelik aidabn birden isten
mesi ağır gelir. Onun için aidat 
toplama işinin yoluna konması 
lazımdır. 

Demiştir. Bunun üzerine söz 
alan ocak başkanı Hüseyin Avni 
ikazdan dolayı teşekkür etmiştir 

Bundan sonra dileklere ge
çilmiş, partiliJerden söz alanlar 
Karşıyakadan kız enstitüsüne 
ı?iden talebenin çok olduğunu 
ve Karşıyakada bir şube açıl
masını, elektrik şirketinin her 
sokakta abonemao direkleri 
dikmesini, şehir dahilindeki 
bekçi ltöpeklerinden resim 
alınmamasını, sabahları Iı
mire İşe giden ameleye, körfez 
vapurlarının amele bileti verme-

sini istemişlerdir. 
Bundan sonra intihabata ge

çilmiş, gizli reyle yapılan inti
habatta idare heyetine Hüse
yin Avni, Nizameddin, Nuri, 
camcı Ahmed seçitmişlerdir. 

Kongrenin sonunda Vali 
Fazlı Güleç bir nutuk söyliye
rek, tenkidlerin millette ve onu 
idare edenlerde uyanıklık do
ğurması itibariyle milletler 
için hayatiyet ve hükümet-

ler için hareket amili ol
duğunu, bu ocakta tenkid
lerin samimiyetle ortaya atıl
mış olmasından mütehassis 
olduğunu ve kongre dilek· 
lerini yerine getirmeye bütün 
varlığıyla çahşacağını söylemiş 

ve Soğukkuyu ocağmı her ta
rafta bir nümune ocağı olarak 
anacağım ilave etmiştir. Vali 
kongreden alkışinrla uğurlan

mıştır. 

Kültürparkta çalışma var 

Kültürparkın jimnastik 
yerleri hazırlanıyor 

. ·-·-·. 
Belediyece Kültürparkm mü

tebaki kısmının tanzim ve teş
cirine ehemmiyetJe tlevam edil
mektedir. Bu yıl Kültürparkın 
tamamı ağaçlandırılmış olacak
tır. Yalmz çocukların değil, 
gen~lerin de istifadeleri için yeni 
oyun ve jimnastik yerleri hazır
lahlmaktadır. Halkda Kültür
parka karşı iyi bir alaka baş
lamıştır. Yalnız pazar gunu 
Kültürparkı gezenler ve orada 

istirahat ederek eğlenenlerden 
16 lira antre hasılatı temin 
edilmiştir. 

Kültürparkın beş yıllık imar 
proğrammı hazırlamak ıçın 

Belediye reisi doktor Behçet 
Uz hergün belediye daire amir-

lerile ikişer saat çalışmakta
dır. Bu programla Park ve 
Fuar beş sene içinde mükem
mel bir hale getirilecektir. 

Polis Fatmanın 
ölümü 

Menemende polis Fatma 
adındaki ihtiyar kadmı baslonla 
döverek ölümüne sebebiyet ver
mekle maznun Dedebaşı köyü 
imamı Mustafanın muhakeme
sine dün ağırcezada devam 
edilmiştir. 

Maznunun avukatı, polis Fat
manın dövülmek yüzünden öl
mediğini doktor raporunda ya
zılı olduğu gibi muhtelif hasta
lıkların kaşektik halinin ölümü 
intaç ettiğini söylemiş ve dövü
len bir adamın dayaktan en 
fazla altı günde ölmesi lazım
geldiğini, halbuki polis Fatma
nın 21 gün hasta yattığını ileri 
sürmüştür. 

Mahkemece bu nokta hak· 
kında Memleket hastanesi sıh
hat heyetinin mütalaasının so
rulmasına karar verilmiş ve mu
hakeme başka bir güne bıra
kılmıştır. 

Kaza 
Gaziemirde şoför Hamdioin 

idaresindeki otobüs bir gence 
çarparak kalçasından yarala
mıştır. Şoför hakkında tahkikat 
yapıhyor. 
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Vefat 
Zavallı eşimiz, valdemiz, kain 

valdemiz, ve büyük valdemiz 
bayan Algranti'nin müessif bir 
kaza neticesinde vefatı üzeri-

Son Posta nüs- Bir dost gazeteci ne, cenaze merasimine gelmek, 
mektub, telgraf veya telefonla 

balar to ı tt ıd Dost Yugoslavya Başbakam 
l p a ırı ı doktor Stoyadinoviç'in yakın beyanı taziyet etmek suretle-

s · rile matemzede ailemizin ke-
on pota gazetesinin 14 ikin- dostu gazeteci lsvetreski; ya-

ci teşrin 936 Cumartesi tarihli nında matbuat -amum müdür· derlerine iştirak ederek hak-

nüshasında lskenderun, Antak
ya ve bavalisine dair Fransa 
ile teati edilen notalar hak-

lüğü müşavirlerinden Kemal lumızdaki teveccühlerini göste-
Altmziya olduğu halde yarın ren sayın ve kıymetli dostları-
Ankaradan şehrimize gelecek mıza ayrı ayrı teşekküre imkan 
ve İzmiri gezecektir. bulamadığımızdan kendilerine ' 

kında ecnebi bir gazeteden Meslekdaşımız istasyonda karşı beslediğimiz hissiyatı 
telefonla alarak vudiği mallı karşılanacaktır. minnetdaranemizin iblağına lüt-
mat, hakikate tevafuk etmedi- Lağım inşaatt fen tavassut buyurmanızı rica 
ğinden içerde ve dışarda sui F evzipaşa bulvarında Kantar ederiz. 
telakki ve tefsire müsaid olan karakolundan ikinci Kordona Müteveffanın eşi Bensiyon 
bu nüshalar dahiliye vekale- kadar olan sahada lağım in- Algranti, kızları, damatları ve 
tince toplattmlmışhr. saatı belediyece bitirilmiştir. torunları. 
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• BOMONTI §ARABi ., Elhamra 
Sinemasında 

BUGUN 
Bitmeıniş Senfoni 
l\f as keli Kadın 

Filim!crini yaratan 

W 11"' L Y 
F () ll S 'r'uo 
En muazzam filmi 

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

b:ışlar. 

Her türlü müskirat imalinde muvaffaluyeti herkes tarafından takdir edilen Bomouti 
fabrikası, Ege üzümlerinden mamul nefis şarablarını piyasaya çıkarmışbr. 

~~~~~~~~~~-1mı~~~~~~~~~~-

B om on ti Şarablarr TecrUbell mUtahassıslar tarafından imal 
• edllmı, çok sıhhi evsafı hllzdlr. Az 

zamanda ,arab merakhlarının takdirini kazanmı,tır. 

Eyi şarab içnıek; sağlığı arttırmak ve kuvvetlendiı"mektir. 
Boınonti şarabı hen1 çok e·yi ve he·nı ~:ok ucuzdur. 

--~~--~~~~~~~~~~ .. ~~~~~~~~~~~~~~ 
Umumi satış mahalli: Aydın Bira Fabrikası Telefon: 2387 

Perakende sah' )'erleri : BUtUn Bomonti müskirat bayilerinde bulunur. 

Arayınız ve hirkt'rre tccriibe ediniz. 
Çok ıueınnun kalacaksınız 

1 - 3 

•• . . . . . . . ~ ~ .._" . 
... » .. • .,,. 1 - • • , ı 

[ KÖŞEMDEN J 
Ramazan 

Gitgide Ramazanın eski say
gısı da kaybolub gitti. Eskiden 
Ramazan geldi mi gürül, gürül 
bertarafta hazırlıklar olur, en 
zengininden, en fukarasına ka-
dar yağlar basılır, kadaifler 
hazırlanır, ev mutfağının yüz.Ü 
güler, boş yerleri dolardı. 
Gülliçlar, k1rmızılı, beyazlı mut
fağın bir tarafında anı endam 
eder, kuru üzümler torba-
larda; haşlanıp hoşaf olmak 
için birer kara gözlü kur-
ban gibi tevekkelle bekler, 
balıdır, pel<mezidir, fukarala-
rın kara tavuk dedikleri zey
tinidir, çeşid, çeşid reçelidir; 
hiçolmazsa birkaç günlük, tam 
olursa bir aylık kavanozlarda; 
midelerin hoşuna giden birer 
tablo gibi sıralanır, zeytinyağ· 

ları şişelere, güğümlere dolar, 
kokulu otlar tiltsülenmek için 
küçük torbalara konur, halis 
kahveler, evlerde el değirmen· 
lerinde çekilip, içine tefarik 
atılarak şöyle bir kenara bıra· 
kıhr, çayın haJisi bulunur. elha
sıl Ramazan için hepsi, herşey 
tamam olurdu. Eli eren, gücü 
yeten, hindisini, tavuğunu evj-
nin bir kenarına atar, bakla· 
valar, börekler sinilere, tepsi· 
lere dizilip bir gün evvelinden 
fırınlara verilir ve birinci günü 
gece yarısına kadar bekle
yip, akşamdan atılan to· 
pun haberiyle, akşamdan mi· 
narelerin kör zeytinyağı kan· 
diliyle ölü gözü gibi pmldadığı 
kasabalardan tutun da mioa· 
releri göz lcamaştıran şehirlerin 
sakinleri, sahur vaktında atılan 
topu müteakib el, kol sıvayıb, 
sabaha karşı ver ederler, kur· 
saklarım doldururlardı. İlk gün· 
kü haıırhk ve telaş arasında 
ne olacağına merak eden ço· 
cuklar bile sahur yemeğine jş· 
tirak ederlerd;. Arkasından bir 
lop daha gümler, niyetler ya· 
pılır, ağızlar çalkanır, bir sa· 
bah namazından sonra haydi 
denilir tekrar uykuya dalınırdı. 

O zaman Ramazan geldi diye 
çarşı esnafından daire adanı· 
farına varınca öğleye kadar 
kimse dükkanını açmaz, daire· 
sine, işine gitmez.di. 

Daha ilk günü sigara tirya~ 
kisinin, nargile tiryakisiniıı, içk1 

tiryakisinin asabiyeti üzerinde 
idi. Bucak bucak eylenme!er, 
kızdırmalar belirirdi. Teoel,e 
çalarlar, kızdırırlar, oruç tut· 
mıyanlardan sigara içenler; 
dumanları burunlarana üflerler, 
ak~i sözler söylerler, gfıya he~ 
şeye perhiz tutacak biçareler• 
burunlarına kadar sinir eder
ler; küfürlerine kahkaha savu· 
rurlardı. O günler atalet tiın" 
sali idi. Şimdi düşüoüy&rum dsi 
halkm yüzde yirmisi anca~ 
buna riayet edebiiiyor, gerİS1 

vız ... 
Tıcaret; keyif için bırakıl

maz diyen dükkan, mağaza 

sahibleri sabahm erken va"" 
tinde dükkanlarını, mağaz3" 
larını açıyorlar; d;n ile devlet 
ayrı şeylerdir. Diyen devleti~ 
memurları, amirleri mesai sa3tı 
dahilinde işine, gücüne gidİ" 
yorlar. 

Ben Ramazanın zevkini pet" 
de ve nasıl bulurnm biliyor· 
musunuz şimdi?.. Bir evde ib" 
tiyar bir kadm vana, hele kar· 
şıhklı iki ihtiyar karıkoca .,e 
genç gelinleri, damadları, ta; 
runları bulunuyors;t işte o e•d'" 
bu zamanın Ramazan keY'' 
iki zıd fikirle yaşayarak çe~" 
nili bir zevk ahr... Ve o e\'1" 

ır· 
zevkine payan olmaz. Şu • 5 

da, Ramazanın zevki, ,.e, 
erıÇ 

yalnız başlarına kalan g .
1 karı, koca ve aile efradı e, 
.(1. 

ne de başlı başına kalmış pı • 
pon ihtiyarlarla sürülmez .. Ift3~ 
lıkla, yemek, teravi ile sah."~ 
sahurla uyku <Tibi birl>ir•"ri 

mezcolmuş ihtiy:rla, ~e~çl~., 
bulunan aaelere vergıdır, 
zevk!.. . 
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Alman nazırı A nkarada 

Dr. ŞahtAnkara~asami
mi· surette karşılan ı 

Alman nazırı hükümet erkanımızla 
mülakatlar yapacak 

lstanbul, 16 (Yeni Asır) -
Evvelki akşam, Istanbula gel
diğini bildirdiğim Alman Iktı
•ad nazırı ve Rayşbank mü
dürü Dr. Şaht, dün müzeleri 
'le lstanbulun görülmeğe değer 
Yerlerini gezmişdir. 

Bu sabah saat yedi buçukta 
Perapalastan Yeşilköye gitmiş 
Ve orada kendisine muntazır 

bulunan üç motörlü tayyaresine 
binmiştir. Dr. Şaht'm Ankaraya 
hareketi, sis yüzünden yarım 
•aat teabhür etmiş, tayyare 
lncak sekizi beş geçe hareket 
edebilmiştir. 

ANKARA, 16 (A.A) - Al
aıan Ekonomi bakanı ve Ra
Yişbank direktörü doktor Şaht 
bugün saat onu on geçe tay
Yare ile şehrimize gelmiş ve 
ııava Meydanaoda Cumhuriyet 
Merkez bankası genel direk
törü, Ekonomi bakanlığı müs
teşarı, Cuburiyet Merkez ban
kası idare heyeti reisi ve ge
nel direktör muavini, Dışba
kanlığı erkanı ve Alman büyük 
elçiliği tarafından karşılan· 
llıışhr. 

Dr. Şaht Ankarapalas'a mi
safir olmuştur. 

Ankara, 16 (Yeni Asır ) -
Doktor Şaht bugün öğleden 

CYvel Ekonomi bakanı Celal 
Bayar'ı ve Hariciye vekili Dr. 
Tevfik Rüştü Aras'ı ziyaret 

1 

Alnıa11 nazırı Dr. Şalıt 
etmiştir. Şaht, Celal Bayar ta
rafından verilen ziyafette, ve 
Merkez bankası direktörüniin 

akşam ziyafetinde bulunmuş· 

tur. Ziyafette, vekiller ile ve· 
kaletler ileri gelenleri bulun
muş ve samimi bir hava içinde 
geçmiştir. 

Ankara 16 (A.A) - Haber 
aldığımıza göre Rayşhank di
rektÖrü Şaht Tahranı ziyaret 
için Iran hükümetinden bir da
vet almıştır. 

Dr. Şabt Ankaradaki ika· 
metini müteakib bu davete ica· 
bet edecektir. 

Diyarıbekir belediyesi 
ilk beş yıllık programını başardı 
Diyarıbekir 16 ( Yeni Asır ) - Diyarıbekir belediyesinin ilk 

beş senelik programı muvaffakıyetle başarılmıştır. Bu program 
sayesinde su ve elektirik işleri halledilmiştir. ikinci beş yıllık 
Program hazırlanmakta olub Şehir meclisinin tasdikına arzolu
llacaktır. Bu programın tahakkuku 500 000 lira sarfına bağlıdır. 

Programda elektirik ve su işlerinde kalan noksanların ikmali, 
Yeni şehrin nümune evlerinin ve bir Atatürk heykelinin yapıl
rtıası vardır. 

Başbakanın bir yazısı 

ilk ha va şehidi kızımız 
~tibeninfedakarlığmı Türk havasının 
ınasuniyeti için iftihar edeceğimiz 

bir kahramanlık say!yorum 
Ankara, 16 (A.A) - 29 ilk 

~e§rin sabllhı Ankarada Türk-
1.tışu meydanında paraşüt ta
~~leri yaparken şehit düşen 
t tıbenin ölümü karşısındaki 
thassüslerini başbakan ismet 

1
11önu havacılık ve spor sayfa
klltında 41 ilk hava şehidi 
laııırnız,, adlı şu yazı ile an· 
tınaktadır : 

t l<üçük Eribe hava kurbanla
b'rtıı21n arasına karıştı. Paraşüt 
ç:~esi, havacılık askı onu kü
Q Yaşında işe başlatmıştı. 
ç ~un yaşında paraşüt sert ve 

8~. erken bir cesaretti. Aile· 

d·~ın ve kendisinin aşkı tered- • 
td~ 

f td Une galebe çaldı. Eri benin 
t akarlığını kızlaı ımızda va-
an n "d 
1 ıu afansı ve Türk hava-
llın . . . . 'ft'h ~d rnasunıyetı ıçın ı ı ar ec ~. 

sa egınıiz bir lrnhramanlık 
Y•Yorunı 

lij~Yatın;n güzel baharını 
<tr r havası için bağışlamak 
de~Usu Türk k:zında en yüksek 
terre~e~ini güzel Eribe ile gös
Rib7ıştır. Giizcl Eribe babas' 
~ah babasından üstün bir hava 
h,

8 
ra~anı o:mak için bütün 
saıara nıalik idi. Onun se-

hitliği ile canımız çok yan· 
dı . Çok şey kaybettik. Tesel
limiz kahramandan şehid ver
mek, kahraman üretme ve 
yetiştirmenin en feyizli gereği 
olduğuna inanmamızdır. 

Paraşüt bir spor, hatta dar 
zamanda can kurtaran bir ted
bir halinden çoktan çıkmıştır. 
Paraşüt artık memleket müda
faasmın yeni bir dinamik usulü 
ve vasıtası halinde şekil ve 
mana olmağa başlamıştır. 

Türk kızları ve erkekleri 
paraşütizmi bir müdafaa vası
tası gibi öğrenmeye mecbur 
olmak yolundadırJar. Küçük 
Eribenin hatırası paraşütizm
deki hevesinden ötürü bir kat 
daha azizdir. Bu satırlar Inönü 
ve çocuklarının güzel Eribenin 
kahraman hatırasına derin say• 
gıları ve gıptalarıdır. 

•••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Merhum bay Ali Selimoğlu 
kerimesi bayan Betul ile Fevzi 
Lütfü Karaosmanoğlunun nişan
landıklarını haber aldık. iki 
tarafa saadetler dileriz. 
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YENi ASİR &ahlle a 

- - . . - -
So.n Telgraf Haberleı;ı 

Sancak'tan kötü haberlerimiz var 

Seçime iştirak etniİyen Türkler 
tevkifhanelerde inlemektedirler 

devriyeler geziyor Antakyada takım 
Jandarmalar 

kolu halinde 
köylüye ateş açıyorlar 

- /Jaştaıa/ı ı 111cı sa/rıfedc -
kil almıştır. Köylerde dolaşan 

silahlı jandarmalar, halkı, elini 
kolunu bağlıyarak, kırbaç!armı 
sallıyarak intihab sandıkları 

başına getiriyorlar. 
Bütün bu tazyikler karşısında 

bile milli varlıklarına sonsu~ 
bir imanla sarılan Türk köylüleri 
"Ölüm Allahın emridir"diyerek 
rey vermekten istinkaf edi
yorlar. 
· Çok şayanı dikkat olan bir 

nokta da, Türklerle beraber 
Ermeni, Alevi, Çerkes ve h~tta 
Kürt köylerindeki muhtelif mil
letlere mensub insanların da 
seçime girmekten kat'i surette 
istinkaf etmiş bulunmalarıdır. 

Bütün Sancak halkı, Sanca
ğın mukadderatı, Türkiyenin 
elinde olduğuna inanmışlardır. 

ANTAKYADA TEDHiŞ 
KUVVETLERi 

Antakyada manga. hatta ta
kım kolu halinde devriyeler 
geziyor. lntihab yerlerine gö
türülmek istenen köylüler, zu
lümden kaçarken jandarmala
rın ateşine uğradılar. Ölenlerin 
sayısı henüz belli değildir. 

Sancak halkının yüzdı? dok
sanının intihabata girmedikleri 
muhakkaktır. Şimdi; daha kanlı 
hadiselerden korkulmaktadır 

Fellahlar,ırkdaşJarımızın tek vü· 
cud gibi hareketlerinden mü
teveliid hiddetlerini birtürlü 
yenemiyorlar. 

Birçok köy muhtarları hapis
hanelere atılmıştır. 

ANTAKYA MÜDDEİUMU
MiSİ ÖLDÜRÜLDÜ 

Antakya'da intihabata fesad 
karıştırdığı görülen Antakya 
Müddeiumumisi öldürüldü. 

TÜRK GAZETELERİ 
KAPANIYOR 

Sancak Türk'lerinin büyük 
heyecanlarına tercüıran olan 
"Yeni gün,, gazetesi, mahalli 
idarenin keyfi bir kararile ka
patılmış, gazetenin muharrir
leri hakkında takibata başlan
mışdır. 

Antakya ve lskenderun şe
hirlerile diğer küçlik kasaba 
ve köylerde tevkif edilenlerin 
sayısı belli değildir. Mamafih 
yüzlerce ırkdaşımızın hapisha
nelere atıldıkları öğrenilmiştir. 

Çerkes köylerine nasihatçı 

arab heyetlerile birlikte as
keri kuvvetler gönderilm · ş
tir. Bunlar hiçolmazsa çerkes
lerin reyini elde etmeğe ça· 
lışmışlardır. Çer kesler, " Türk 
kardeşlt"ri seçime iştirak etme· 
dikleri müddetçe rey vermi
yeceklerini,, kat'iyetle beyan 
ettiler. Bu hareketin müşevvik-

~i '~ 

Sunye i11tihahatındon bir i11tiha 
leri olduklarından şübhe edilen de ettiklerinden dolayı, mahalli 
bir çok çerkesler de tevkif idare tarafından tazyik altına 
edilmiş bulunuyorJar. alınmışlard•r. 
Sancağa yeniden, Suriyeden Türk azalar, kendiler\nden 

askeri kuvvetlerle jandarma milli vicdanlarını rencide ede-
yardım müfrezefori gönderildi. cek bir karar çıkmıyacağını ve 

TEVKiF EDiLEN VAT AN böyle bir kararı vermeUense 
SEVERLER mevkilerini feda etmeği tercih 

Antakya ve lskenderunda 
tevkif edilenler arasında yılmaz 
:vatan severliklerile tanınmış 
olan Nazmi, Vedi, Münir, Kad
ri, Haydar ve Kılınç adlı 
gençler, mahalli hükümetin 
müstebidane bir karariy)e tev· 
kif edilerek hudud haricine 
çıkarıldılar. Bu altı genç, Kilis
t~n Ankaraya giderek Sancak 
davasının bir an evvel zafer 
bulmasını bekliyen 300,000 
Türk'ün cl!!elderini yüksek ma
kamlara bildireceklerdir. 

Antakya, lskenderun, Kırık
han ve Reyhaniye belediyeleri
nin Türk azaları Suriye mecli· 
sine Sancaktan mebus göndere
miyt:ceklt!rini, Türk Sancağın 

böyle keyfi bir emrivakie asla 
boyun eğmiyeceğini ısrarla ifa-

ettiklerini söyliyerek müttefi
kan istifa etmişlerdir. 

ANTAKYA 
MiNARELERİNDE 

Mahalli idare Türk halkın 
sükunet ve vekardan ayrılma
makta olmasına rağmen büyük 
karışıklıklar zuhur edeceğin· 

den korkarak Antakya mina
reJerine mitralyözler yerleş

tirmiştir. 

Bu tedhiş vasıtasına Türkler 
istihfafla bakmaktadırlar. 

NOTAYA CEVABIMIZ 
Fransız notasına verilecek 

cevab hariciye vekaletimizde 
süratle hazırlanıyor. Bugünler
de Fransız hükümetine tevdi 
edilecektir. 

Gerek Fransız notası, gerek 
cevabi notamız ikinci bir beyaz 
kitab şekJinde neşredilccektir. 

Şanlı donanmamız yoldadır 

Ü k filosu Cuma saba
hı Mal tada karŞılanacak 

- Baştara/ı 1 inti sa/ti/ede -
Filomuz, Maltanın yirmi mil 

açığında İngiliz Akdeniz filosu 
tarafından karşılanacaldır. Türk 
fılosu cuma sabahı saat sekiz 
buçukta Maltada demirliyecek, 
merasimle karşıla~acaktır. 

Filomuzu istikbal için büyük 
bir program ha2ırlandığı gibi, 
gemilerimizin Maltada kala
cağı günlerde birçok müsaba
kalar ve deniz eğlenceleri ter· 
tib edilecektir. Bu Türk - in· 
giliz filo!arı arasında samimi 
bir deniz arkadaşlığı tesisine 
yardım edecektir. 

1 
lstanbuJ, 16 (A.A) - Bugün 

saat onda İngiliz başkonsolosu 
Yavuza gelerek Amiral Şükrü 
Okanı resmen ziyaret etmiş ve 
gemiden avdetiııde on beş pa
re topla selamlanmıştır. 

lstanbuJ, 16 (A.A)- Bugün 
saat 11 - de Istanbul valisi 
Muhiddin Üstündağ ve Cum
hur riyaseti katibiumumisi Ha
san Riza Yavuza gelerek Ami· 
ral Şükrü O kanı ziyaret etmiş
ler ve )!emiyi ziyaret ettikten 
sonra saat 1 lw30 da ayrılmış
lardır. 
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Vekiller 
Heyeti toplandı 

Ankara 16 (Yeni Asır)-Ve
killer ht-yeti bugün başvekil 
ismet lnönünün başkanlığında 

toplanarak geç vakte kadar 
müzakerelerde bulunmuştur. 

Zabıtai belediye 
talimatnamesi 

Istanbul, 16 (Yeni Asır) -
Yeni bir belediye zabıtası tali
matnamesi hazırlamak için iki 
senedenberi yapılan tedkikler 
hitama ermiştir. ihtiyaca daha 
uygun olacak olan bu talimat
namede belediye suçlarının 

suratle neticelendirilmeleri hak
kında hükümler de vardır. 

Portakal 
mahsulü boldur 

lstanbul, 16 (Yeni As'ır) -
Busene portakal mahsulünün 
çok bol ve nafis olduğu öğre
nilmiştir. Geçen sene kilosu 
40 - 45 kuruş olan Amasya 
elması busene 30 kuruştur. 
Antalyadan mühim mikdarda 
muz gelmekte ve kilosu 80-100 
kuruş arasında satılmaktadır. 

İstanbulda sis 
Istanbul, 16 (Yeni Asır) -

Bu sabah kalın bir sis taba
kası deniz miınakalfttmı müş
kilata uğratmıştır. Sis saat 
dokuza doğru dağılmıştır. 

Mekteplerde 
sıhhi muayene 

Ankara, 16 (Yeni Asır) -
Maarif Vekaleti Jise ve orta 
mektepler muayenelerine ba -
)anmasını emretmiştir. Sıhhi 
bakımdan görülecek arızalara 
çocuk vdılerinin de nazarıdik-
kati celbedil~cektir. 

Torik st1'vkiyatı 
" 

lstanbul, 16 (Yeni Asır) -
Dün Yunanistan ve Italyaya 
iki vapur dolusu Torik gönde
rilmiştir. 

Kamutay da 
Dünkü müzakere 

Ankara, 16 (Yeni Asır) -
Kamutay bugün öğleden 
sonra top!anarak hükümetçe 
idare olunan :nhisarlarm son 
hesah blançolarını tasdik etmiş 
ve çarşamba günü toplanmak 
üzere dağılmıştır. 

Meclisin çarşamba günkü 
içtimaında Sivas atelyesine 
lazım olan malzeme için taah
hüdat hakkındaki layiha ile 
kambiyo ı,açakçılığının önüne 
geçmek için hazırlanan yeni 
kanun layihası müzakere edile
cektir. 

.._, .... _ .. 
Dövme sevdası 

İkiçeşm elik caddesinde Be
kiroğiu Hilmi sarhoş olarab 
Mebmed AJinin kahvesinde 
oturan Iswailo ğ!u Şahini sopa 
ite sebebsiz başından yarala
dığında tutulmuştur. 

·····································~ 
N 

N TELEFON: sısı ~ 
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TAYYARE SiNEMASI 
Bütün bir tarihi, bütün bir aleıni ihtiva eden şalıeserl..-r saheseri .. 

• • 

Senenin en muhteşeın, en güzel, en heyecanlı ve en yüksek filmi. 1,800.000 lira saı fı ile 
vücuda getirilen bu filimde 5,000 iküran rol almıştır. 

Ayrıca: Paramuııd 
SEANS SAATLERi: Her gün 
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avadisleri) -Miki Ma rz har havası) tamanıen renkli 
3,15 - 5,15 - 7,15 - 9,15 Cumartesi ve Pazar günleri 1,15 de başlar. 

temas edilerek tesbit olunur. 
·:·- :ı ~ . ~ . . .... :--". •' . . 



dehtte • 
c ; .. 

Fen llemlnde: 

Ş~;~~ .. ·;~·~şei hakkındaki fikrimiz 

Güneş hararetinin 
mahiyeti ve menşei 

Maddenin şua, 
ne şartlarla 

şuaın madde olması 
husule geliyor? 
Yazan: Paul LANGEVlrf 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Hayatımızın kaynağı olan \ 
güneş şualannın menşei me• 
selesi tabii filozofinin en mü
him ve ayni zamanda halli 
en güç meselelerinden biridir. 
Fizik ilminin son inkişafları 
sayesinde yalnız bizim güne
şimizi değil, fakat umumiyetle 
güneşten çok daha büyük olan 
ve çok daha fazla enerji şua• 
lıyan bütün yıldızlan da alaka
dar eden bu meselenin hallin
de daha ileri varmağa imkan 
hasıl olduğunu göstermek is
terim. 

GÜNEŞLE MESAFEMiZ 
Bütün yıldızlar arasında en 

sarih maliımahmız güneşin 
üzerindedir. Zira bizim için 
çok ehemmiyeti var ve nisbe
ten bize yakındır. Arzın güneşe 
mesafesi ancak (150) milyon 
kilometredir ve ışık bu mesafeyi 
sekiz dakikada kateder. Güne
şin yan kıt'ası 700 bin kilomet
redir. ( Arzın yarı kutrunun 
hemen hemen yüz misli), küt
lesi ise 2 milyar tonun milyar 
mislinin milyar mislidir. Vasati 
kesafeti 1,4, yani sudan az faz· 
ladır. 

FIRIN GiBi 
Neırettiği ııığın tedkiki gös

terir ki gllnq, 6000 dereceye 
yakın bir hararette bir fırın gi
bi ıua neıreder. Merkez hara
reti ~ok daha faıdadır. Edcling-

ton bunu 40 milyon derece 
tahmin ediyor. 

Gilneıin şualanna benzer 
sualar neıredecek bir fırının 
hararet derecesi malüm olunca 
her saniye içinde gllneıin feza 
içinde neşrettiği hararet veya 
enerji yekununu hesabetmek 
mümkündür. Kömür yakarak 
ayni harareti elde etmek için 
saniyede bir milyar ton kömü
rün 10 milyon mislini yakmak 
lazımdır. 
Baıka bir usulle de buna 

yakın bir neticeye varılır. Bu 
usule g6re gUneı zenilte iken 
arzın saha vahidi kıyaaiaine 

düıen hararet mikdarını hesab 
etmek Jiz,mdır.Bu da bir dakika 
zarfsnda bir santimetremurab
baı saha için ancak iki küçük 
kaloridir. Şimdi bunu nısıf 
kutru arzın güneşe olan mesa
fesinden ibaret bjr kürrenin 
mesahasiyle darbetmek kahr. 
Böylece bizim bulunduğumuz 
mesafede alman hararet mik
dan çok mühimdir, zira arzın 
sathında bir kilometre murab
baı sahaya dOşen hararete mu
adil hararet elde etmek için 
yüıbin ldlovat istihsal eden bir 
ele1' trik fabrikası01n yaktığı ka
dar kömür lazımdır. 
Güneıin veya yıldııla11n bu 

muazzam şualanmas101 doğuran 
ve muhafaza eden sebeb çok 
zaman esrar içinde kalmıştır. 
Bunu, güneşi teşkil eden unsurlar 
arasında bir kimyevi ihtiraka 
atfetmek imkansızdır. Zira kütle 
vahidi kıyasisi itibarile en çok 
hararet veren ihtirakı, yani 
su yapmak için hydroyen ve 
oksijen imtizacım bile kabul 
etsek kolayca besab edilebi
lir ki güneş bu iki gazın mu
ayyen mikyaşta bir aradca top-
Jaoışmdan ibaret olsa, bun
lann ihtirakı güneş şualannın 
devamma ancak 3 bin se
neden az bir zaman için 
imkan verebilir. Halbuki gü
neıin bundan cok daha ih· 

(Büyük f/ansız Jıztk fıümi) 
tiyar olduğunu biliyoruz ve 
daha milyonlarca sene parlıya
cağını ümid ediyoruz. 

GÜNEŞiN HARARET 
MENŞEİ 

Lord Kebrin ve Helmboltz gü
neş hararetinin menşeini devir 
hareketinde aramışlardır. Eğer 
Laplace nazariyesine uygun 
olarak güneş, feza içinde da
ğılmış kosmik maddelerin devril 
hareketinden muhtelif kısımlan 
arasında hisıl olan cazibe kuv
vetinin tesiri albnda bu mad
delerin tekisüfünden blıll ol
muş telakki edilirse güneşin 

şimdiki haline müncer olan te
kisfif esnasında bu cazibenin 
ne mikyasta bir iş veya hara
ret temsil ettiğini hesabetmek 
kolaydır. Netice, bu kudretin 
güneşin şimdiki şualanmasını 
on milyon sene idame edebi
leceği meı keı.indedir. 

Bu daha iyi, fakat kafi değil. 
Jeolojinin en sarih esaslan ve 
ezcümle radyoaktif cevherlerin 
tahlili, bunların ihtiva ettiği 
helyom ve kurşun nisbetleri 
gözönünde tutularak arz yüzü
nün en aşağı bir milyar seoe
denberi tasallüb ettiği hesab 
edilebilir. ikinci devrenin mu
azzam nebatatı, klorofiUerile 
güneşin şualarını yutarak ma
den kömürü haline gelmiştir. 
Bu da en az bir milyon aene 
evvel olmuştur. Şuhalde güneş 
şualarının hiçolmaısa milyar
larca sene devamını mümkün 
gösterecek bir izaha ihtiyaç 
vardır. 

Maddenin mahiyeti hakkın
da ki son keşifler ve maddeyi 
biricik bir unsurun, hidrojenin 
tekas6fünden ileri gelmiş gibi 
telakki eden maddenin birliği 
nazariyeıi yeni imkanlar bah
şediyor. Bu naıariyeye göre 
hidrojen atomları kendi arala· 
rında birleşerek kimyada ma
lum olan diğer basit cisimleri 
verır. 

NISBiYET NAZARiYESi 
Bu tekisftf makanizmasına 

relativite nazariyesının bazl 
hem maddenin vahdetini ka
bule, hem de hidrojenin diğer 
atomlar halinde tekisfifü neti
cesinde şua haline geçecek 
kudretin doğrudan doğruya 
hesabma imkan vermektedir. 
Helyom atomiyle dört hidrojen 
atomu arasındaki kütle farkı 
şu demektir ki; tekiıüften 

sonra kudret daha azdır. Yani 
enerji şua suretile gitmiştir. 

Böylece hesab edilebilir ki: 
1.008 gram hidrojenden bir 
gram helyom teıekkülti sure
tiyle nefredilen hararet 20 
ton kömürün ihtirakına mu
adildir. Hidrojenden bqh• 
yarak oksijen ve diğer atom• 
farın tetekkülü de bir gram 
madde itibariyle hemen he· 
men aynı harareti vermek
tedir. 

Jean Perrin ile beeraber, gü· 
neşin sıcaklığı Hidrojenin tekA
süfünden i'eri gelen bir bidise 
o'arak kabul edilirse şu netice
ye varılır: Eğer güocş aslen 
Hi<lro jenden ibaret idiyse tim
d i ki şua ku~vetini yüz milyar 
sene devam ettirmeğe kafi bir 
enerji (kudret) hesab edilebilir. 

Bundan daha iyisi de var: 
Yıldızlarm inkişafı hakkında 
Astrofizik (feleki fizik) ilmi
nin verdi2i neticeler şu zannı 

···-·-·· Dün sulh hukuk mahkemesinde 
böyle bir cürmü meşhud yapıldı 

Halk arasında bazan latife, runda ve şahid müvacehesinde 
hazan takdir, hazan de hayret hakaret ettiğin sabittir. Üç 
makamında : gün müddetle hapis yatacak· 

- Hay Allah belanı versin, ısm. Bir lira da ağır para ce-
sözü çok kullamhr. Bu laf ha- zası vereceksin .• 
karet teşkil ediyormuş da ha· Demiş ve ayni zamanda Ali-
berimiz yoktur. nin tevkifine karar vermiştir. 

işte size bir misali : Burnavah Ali, evine gide-
Burnavalı Ali adında bir şa- ceği yerde doğru hapishaneye 

hıs, bir avukattan alacağı olan gönderilmiştir. 
paranm tahsili için sulh hukuk Bu cürmü meşhudun muba-
mahkemesinde dava açmış- kemesi bir buçuk saatte neti-
tır. Dün bu davanın duruş- celenmiştir. 
masa esnasında alacaklı taraf y k •• h 
davasını isbattan aciz kalmış azı ve guna 
ve borçluya yemin teklif etmiş- TUtUn paralarını mey-
tir. Borçlu da kabultü diye- hanede yemiş ... 
rek yemini eda etmiştir. Kemalpaşanın Halilbeyli kö-

Bundan müteessir olan ala- yünden Ali oğlu Hasan adını 
caklı Ali, borçlusuna dönerek taşıyan bir şahıs, Geri tütün 
ve elini çevirerek: kumpanyHına aatbğı tütünle-

- Hay Allah belanı versinl . rinin parasını almak üzere lz-
Demit ve bu söz de zabta mire gelmiş, aldığı seksen li-

geçirilmiştir. işte size dört başı radan tam yetmiş sekiz lirasını 
sağlam bir cürmü meşhud!.. Havra sokağındaki meyhane-
Hakarete uğrayan taraf; işi ferde harcamış, kendini bile-
kitabına uydurmak için bir polis miyecek derecede sarhoş ol-
getirmiş ve şabidlerini de tes- muştur. Hasan zabıtaya da fena 
bit ettirerek hadiseyi doğruca sözler sarf ettiğinden 3005 nu-
nöbetçi mfiddeiumumiliğine ak- maralı cürmü meşbud kanununa 
settirmiştir, ondan sonrası ma· tevfikan mahkemeye verilmiştir. 
Jüm... Suçlu Hasana Haklın demiş· 

Nöbetçi sulhceza bakimi tir ki: 
Naci Erol karşısma çıkardığı - Hiç de kendinize acımaz-
iki taraftan suçluya hitaben: sınız, bak bir senede çahşhğmı 

- Hakaret etmişsin? bir saatte kaybettin yazık, gü-
- Ben bunu hakaret addet· nah değil mi? 

miyorum. - Bu iş oldu, pişman oldum 
- Neden? amma, iş işten geçti! .• 
- Çünkü hakareti tazam- · Hakim, sabit görülen suçun· 

mun eden bir cümle değil de dan dolayı Hasanm iki ay 
ondanl hapsine ve elli lira ağar para 

Hakim katibe emretti: cezası alınmasına ve derhal tev-
Yaz! kifine karar verdi, suçlu hapis-
- Senin mahkeme buzu- haneye gönderildi. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
uyandmyor ki yıldızlar Lapla· ı Maddenin ışık haline inkı-
ce'ın farzettiği gibi, yaygın labı yıldızların içinde hüküm 
nebfilöz halinde başlarlar, sonra süren harıkulide tazyık ve 
ısınarak tedricen tekasüf eder- hararet şartlarından ileri gelse 
Jer ve Capella veya Betelgeuse gerektir. lç harareti bütün yıl-
gibi dev yıldız haline girerler. dızlar için hemen hemen ay• 
Bu yıldızlann kesafeti su ke- nıdır ve 40 milyon derece rad-
safetinin milyonda biri dere- delerindedir. Bu preosib kabul 
cesindedir. Bundan sonra yıl- edilirse yaldız devam ettiği 
dızlar beyaz yıldız devresine müddetçe madde yavaş yavaş 
girerler ki şuaları 25000 veya azalar ve şuaların intişar ettiği 
30000 derece sıcaklıkta bir yıldızlar arası fezada madde 
fmmn neşredeceği şualara ben- yeniden teşekkül eder. Bu, 
zer. Yıldızlar, kesafetleri art- mevcudiyetini bildiğimiz kos• 
tıkça ayni nisbet dahilinde so- mik madde olsa gerektir ki 
ğuyarak sırasiyle beyaz, sarı nebülöz halinde tekisüfüyle 
ve kırmızı cüce yıldızlar haline yıldızlarm inkılab seyri (sikli) 
girerler. Bizim güneşimiz 6000 yeniden başlar. 
dereceJik fmn şualariyle, sara Halen güneşte mevcud olan 
ciice yıldızlar smıfındandır. Ya- maddenin şua haline inkılabı, 
va~ça soğumağa devam ede- güneşin neşriyatı şimdiki mik-
cek ve kırmızı yıldız devresin· yasta devam ederse, bunun 10 
den de geçecektir. milyar kerre milyar sene de-

EN ESASLI HADiSE vamını mümkün kılar. Bu da 
En esaslı bir hidise şudur : insan cinsinin inkişafı için mad-

Ctice yıldızların k&tleai hararet deten hudutsuz bir imkan tem• 
derecesile ayni derecede ve sil etmektedir. 
ayni istikamette değişir. Be- iKi INKıı.AB 
yaz yıldızlano ayni hararet Henilz birçok noktalar ka-
derecesi için kütleleri hemen ranlıktadır. Bilhassa birbirine 
hemen aynidir ve güneı küt· aksi istikamette iki inkı· 
Jesinin yüz mislidir. Kırmızıla- lib (maddenin şua ve ıa-
rın kütlesi ise vasati olarak am madde olması) ne şartlarla 
güneş kütlesinin onda biridir. husule geliyor? Keza, ışığın 
Şu halde bunu kahul etmek tekAsilfünden basıl olan hidro-
lazımdır ki bir yıldız şua neş- jen ne suretle diğer atomlara 
rettikçe kütlesinin en büyük tahavvül ediyor? Fakat öyle 
kısmanı kaybeder ve bunun benziyor ki yıldızlardan gelen 
zaruri olarak kabulü lazım- şuaın menşei hakkındaki fik-
gelen neticesi de şudur: Şua rimiz yirmi senedenberi dikka-
maddenin mahvolmasıodan ha- te değer derecede terakki et-
sıl olur. Bunun başlıca un- miştir. Bu da, maddenin iç 
surları olarak proton ve te~e!.külünlin keşfi ve ayni 
elektronlar müsavi ve mikiıs zamanda relativite (nisbiyet) 
elektrik hamulelerinin tecerrüdü nazariyesinin inkişafı sayesin-
ve enerjilerinin (kudretlerinin) de mümkün olmuştur. 
şua haline inkılabı derecesine Prf. Paul LANGEVIN 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• kadar 2idebilirler. ( B/Jyük fi ansız bzik Bilgini - ~ -- -
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Nihayet Roma Londraya yal<laştı 

ltalyan başvellili Mııssolini 

Jemez. Milano nutku şübbesiı 
logiltereyi ltalyanın kolları 
arasına atacak bir saik olamaz. 
Londra bükümeti gerçi Avrd .. 
panın bloklar haline ayntına"' 
sına muhaliftir ve ltalyayı Lo"' 
karno müzakerelerine iştirik 
ettirmek arzusundadır. Bu 
maksadla Romaya karşı dainı8 

mutedil bir tavır ta\nnmışdır· 
HattA teferruata aid bazı ted-
birlerle Roma ile münasebatı
nın gerginliğini azaltabilirse bd"' 
nu yapmaktan çekinmiyecektir· 
Ancak herşey kat'i olara" 
gösteriyor ki lngiltere Italy• 
ile anlaşmak için Akdenizde 
teslimiyetli bir tavır takınaın•1: 

İngiltere Milletler Cemiyeti 
kadrosunda ve onun rubun• 
uygun bir anlaşma ile kollek"' 
tif emniyeti takviye etmek at"' 
zusundadır. Bu sarih vaziyet, 
Fransız siyasetine de tamaoıeıı 

derecesi şimdiden tahmin edi- uygundur. 
11

, 
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Bir yıldır bitmiyen dava 

Kısa boylu, uzun, şişmaJl 
ve zaif adamlar •.. 

Şahidler nihayet suçluları tanıdılar 
Hüküm bugün verilecek 

Geçen yıl Etrefpapda cad- arasından hadise gecesi ta01
: .,,. 

de üzerinde büyük bir kahve• dıklara zevatı göstermeler• 
de gece yansı işlenen ve civar emretti.. Şahidler, arkaları'' 
halkının huzur ve rahatını bo- döndüler ve parmaklariyle sor 
zan ve kimisinin dövülmesi ve lulan tanıyarak gösterdiler·· . 
kimisinin yaralanması ile neti- Fakat mesele yine bitirUJllİf 
celenen hadisenin suçluları Hü- olmadı. Çünkü. hadise esna51f; 
seyio, Kerim, Salih, Ibrahim da dayak yiyen adam, bu deci' 
ve arkadaşları olmak üzere da dayak yemediğini söyld:~ 
yedi kişi mahkemeye sevk Fakat dinlenen şabid, bu a , 
edilmişlerdi. mın dayak yediğine dair şah' 

Asliye ikinci ceza mahke- dette bulundu. 1 d•f 1 
mesinde bir senedenberi de- Elhasıl bu çapraşık 1, 
vam eden ve her celsede tür- saatlerce uzadı gitti.. Avuk~, 
lü türlü çehreler arzeden bu lar müdafaalarını yaptalar. ~İ' 
muhakemede şahidlerin sayısı lular da son sörlerini sari bit 
suçluların birkaç mislidir. ler. Bilhassa Halil adındı 

Şimdiye kadar dinlenen şa- zat ifadesinde : . ·~Iİı 
hidler, hiç iıim söylememişler, - Bunların kimisi Gırt bİ~ 
hep kııa boylu adam, uzun kimisi Arnavuddur. Ben b'' 
boy!uya vurdu, ıişman adam, birisini tanımam. Benim k• e' 
zaif adamı yaraladı. Gibi eş· hatim veçhen ve ıahs~~ .ti~ .. 

yin Upaya benzemekbgılll 0, 
kAI ilzerine ıahadette bulun- O dayak yevecegw i yerde be

0
, 

muşlardır. , b' 
Geçen duruşmada, dava suç- zemek yilzünden piyango 

lularının hepsinin de mahke- dliftil.. Demiıtir · o•" 
Hikim, bu müımin dav•,,,~ 

mede hazır bulundurulması ve kararmı bugün tdhiın edece• 
muhtelif şabid!erle müvacehe 
yaptırılarak uzun veya kısa 
boylu, şişman veya zaif olan 
şabıslann kimler olduğunun ta· 
rif ettirilmesi kararlaştırılmış ve 
dfin bu maksadla muhakemeye 
devam edilmiştir. 

Hakim Halim Sıdar, suçlular 
'inevkiine bu dava ile biç ala· 
kası olmıyan zaif veya şişman, 
kısa veya uzun boylu şahıslar· 
dan ve simiin arasmdan bazı 
kimseler bularak onlan da suç
lular ara11oa oturttu. Şahidleri 
karıısınıı dikerek maznunlar 

Kiralık hane . 
b e•• Alman konsolos aı> d• 

arkasında İkinci Kord0 d,b 
166/426 numaralı ~tı 0 bir 
ve tcferr.uatı haı:ı Gör' 
hane kırahkhr. . ,i 

k . . I . JkıO me ıstıyen erın lı 
ar• 

Kordonda 189 nu: ·stİ"' 
haneye ve görüşme. d 

1 
re' 

yenlerin Yeni Asır ı2~ ye 
hanesine saat 17 den 
kadar müracaatleri. S 

S.4 1 .. 



f7 T09rınısanı t9ae YENi ASIM 

Sulh, Fransa için bir idealdir 
Leon Blum söyliyor: "Silihsızlanma konferansı 

toplanıyor. Dünya sulhle harb'ten 
hangisini tercih ettiğini meydana koyacaktır,, 
Paris, 16 ( Ö.R ) - Leon j f 

Blum dün sabah Soissons şeh
rinde, harbde ölen Sosyalist 
lideri Jaures'in oi!lu için dikilen 
abideyi açmış ve bunu taki
beden ziyafette bir nutuk söy
liyerek Jaure~'in sulh severıi· 
ğinden bahsı-.tmiş ve bunu 
teyid eden habralarmı anlat
mıştır. 

Jaures ortaya çıktığı vakıt 
onun sulh Jehindeki fikirlerine 
herkes iştirak etmiyordu. Pro
leterler arasında bile sosyalizm 
için harbten bir fayda bekle· 
yenfer vardı. Bunlara göre bir 
muharebe neticesinde sosyalist 
ihtilali dünyaya hakim o!acakh, 
1782 ihtilalinin, insan hakları 

beyannamesini süngiilerin ucun· 
da Avrupamn dört yanına ta
şıdığı gibi. Halbuki netice iti
barile bu harb hareketi ihtilal 
fikirlerinin aleyhine döndü. 

1848 ihtilali için de ayni bal 
vakidir. O vakit Pariste kral
lığı düşüren ihtilalin Avrupanın 
her tarafında akisleri oldu. 
Prusya kralı Berlinden tarde
dildi. Avusturyada, Macaris
tanda, Napoli kralhğında hü-
kümdarfarı tardeden ihtilaller 
çıkh. Romalılar bile papayı 
kovdular. Bu münasebetle bir 
gün Blum evinde misafir oJan 
jaure!ı'e sormuş: 

- Yeni Jrnrulan Fransız 
cumhuriyetinin hariciye nazırı 
Lamartine bütün bu memle
ketlerdeki ihtilallere karşı bi-
taraf kalmakla iyi mi etti san· 
ki? Fransa Prusynda, Avustur
yada, Macaristanda ve İtalyada 
bu halk ayaklanmalarına yar
dım ederek Çar ordulannıo bu 
ihtilalleri ezmesine mini ol
saydı daha iyi olmaz mıydı? 

jaures: - Hayırl Dedi. iyi 
olmazdı. Çünkü harbten hiçbir 
zaman bir iyilik çıkamaz. Bir 
harbın nasıl başladığı bilinir, 
nasıl biteceği bilinmez. Kimi 
kurtardığı, kimi zulme uğrat· 
tığı belli değildir. ihtilali müm
kün kılan harb değil, sulhtur! 

Blum, sosyalist liderinin bu 
fikrini Fransanın bugün lspan· 
yadaki ademi müdahale siyase
tini müdafaa eden bir delil 
gibi göstermiş ve şunları ilave 
etmiştir: 

Yazan: Tok Dil 

bir buçuk gündenberi şişen 
Ahmed Paşanın cesedi yanına 
~okuldu; palasını çıkardı, ba
R'ırarak: 

- Bu adam para ile ma
kaıııfar satan bir adamdır, al
dığı para!arla bu derece şi~ti, 
~tlcndi, eskiden kuruleyla birisi 
•di, Kitapta yeri var, bu ada
mın etinden bir parça alıp 
:aldanırsa hem bütün ağrılara 
cvadır, hem de ikbale yardım 

tder. 

d Diye, eski vezirin baldırın
•ıa kocaman bir parça kesti. 

Fransız başvekilt Lro!l D/um 
Sosyalizm sulh için elzem

dir. Fakat sulh ta sosyalizm 
için ... 

BLUMUN NUTKU 
Paris 16 ( Ö.R ) - Başvekil 

Leon Blum tarafandan Soissons 
de jauresin oğlu için dikilen 
abide önünde söylenen nutuk-
ta umumi siyasete temas eden 
şu mülahazafar vardır : 

- Joures vatanın müdafaası 
zaruretini harbden nefret his· 
site daima telif etmiştir. Ona 
göre, milli toprağın, milli mev· 
cudiyet ve tamamının müda~ 

faası en kutsal vazifedir. Te-

cavüze uğrıyan bir milletin va
zifesi vatanını her vasıta ile 
müdafaa etmektir. Tecavüz 
barba açan tarafta ise, buna 
sebeb olan lılılcümeH devir
meğe çalışmak borç olur. 

Jaures'in bu sözlerine biıim 
ilave edeceğimiz ne kalıyor? 
Biz harbın önüne geçmek için 
beynelmilel işçi teşkilatına,bey-

nelmilel devletler teşkilatını 
ilave ettik. Milletler Cemiyeti 
paktının 16 ncı maddesi, Stutt· 
gard kongresinde kabul edılen 
karara devletlerin iştirakinden 
başka bir.şey değildir. O kongre 
ki, Jaures'm memleketine iha· 

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

Küçük san'atlar kongresi 

Dün de iki celse akdetmiş 
ve işini bitirmiştir 

Ankara 16 (Yeni Asır) - Küçük .sao'atlar ve eJişleri koog• 
resi bugün lzmir sayJavı Rahmi ve Tekirdağ saylavı Şskirin 
başkanlıklarında olmak üzere iki celse akdederek mesaisine son 
vermiştir. 

Bu celselerde encümenlerden gelen raporlar okunmuş ve bu 
raporlar diJeklerle birlikte kongre umumi katibine verilmiştir. 

Bundan sonra kongrenin tazimatlarına Atatürküo lütfettikleri 
cevab ile Başbakan ismet Inönünün ve ekonomi bakanı Celal 
Bayarın cevabları okunmuş ve alkışlanmıştır. 

Kongre murahhasları memleketlerine avdet etmek için hazır" 
)anmaktadır. 

Tefrika No: 37 

Yeniçerinin bu hareketi, etra· 
fında toplanan ipsizsapıızlarm 

bozuk hissiyabnı tahrik etmişti, 
eller uzandı, 1nhnçlar, palalar, 
satırlar, bıçaklar çekildi. 

- Bizde koparacağız! Hay
kırışları belirrti. 

Fakat Yeniçeri henüz kanlı 
olan palasını havaya kaldırıp: 

- Y oook! Yağma yok!. Onun 
mu haf azası bana emredildi, 
kırk akçeye bir lokma et .. Kim 
verirse alır. 

Diye bir tchdid savurunca 
çekilen keskiler yerine konul-

du, eller cepiere saldırdı, yeni· 
çeri, her lurk akçe verene 
vezir Ahmed paıanın cesedin· 
den parçalar koparıp, dağıttı, 
öyle bale geldi ki, yeniçeri· 
nin bertarafı, koynu akçelerle 
dolmuı, ağırlaımııtJ, Jikia mak· 
tul vezir Ahmed paıanın da 
~afa tasından, bel kemiğinden 
başka birşeyi kalmamıştı. Onu 
bu tamtakır kemik halinde 
gömdüler. 

. . . . . . 
Vezir Ahmed paıa, tarihte, 

Hezarpare Ahmed paıa! Diye 

netle itham edilmesine sebeb 
olmuştu. Nihayet geçen seneki 
elim tecrübe ile daha kat'i ola
rak anladık ki silahlanma de
vam ettikçe hiçbir beynelmilel 
teşekkül, hiçbir beynelmilel 
hüküm ve beynelilel hiçbir 
zecri tedbir kendi kuvvetinden 
emin olamayacaktır. Bizim Jau
resin fikrine yaptığımız ilave 
budur. 

Avrupanın silah şakırtılarilc 
çınladıj!ı, her tarafta askeri 
kredilerin arttığı ve bizzat bi
zim de ayna cereyana ayak uy
durmağa mecbur kaldığımız bir 
sırada,si ahsızlanmadan bahset
mek bir tezad telakki edilebilir. 
Fakat hayır, böyle bir anda bile 
ve bilhassa böyle bir anda 
bundan bahsetmek lazımdır. 
Silahsızlanma fikrini, silahsız
lanma ümidini fikirlere yerleş
tirmek bir vazifedir. Bunun bir 
delilini nerede buluyorum, bili
yor musunuz? Bizim gibi silah
lanan bütün devlet reisleri, 
hatta harbi içtinabsız gibi ga
renler, hatta elzemdir ve 
güzeldir diyenler ve hatta 
harbin bir meziyet kaynağı 

olduğı.ı. telakkisini canlandır

mağa çalışanlar bile, mil
letleri önünde ve dünya 
umumi efkarı önünde söz 
alırken silahsızlanma tekHfini 
ihtiva etmiyen bir nutuk söyle
mekten çckiniyorlcır. Onların 
ne lrndar samimi olduklarını 
bilmem. insanlar gibi sözleri de 
oldukları gibi kabul ederim. 
Fakat bu vaziyet gösteriyor ki 
silahsızlanma, evrensel vicda· 
nın derin bir isteğidir. 

Son sözUm, hatırınızda kal
masını istediğim sözüm, bir 
ümid sözü olacaktır: 

Ben milletlerin bu iradesioin 
de nihayet yerine geleceğine 
eminim. Bugün Avrupaya yük
letilmiş olan silahlanma reji
minin bir sonu olacaktır ve bu 
rejim tarihe karışacaktır. Ce
nevrede birkaç haftaya kadar 
başlıyacağımız silahsızlanma 

gayretinin neticeye varacağın· 

dan eminim. Ya siJahc; zlanma, 
ya harbi Muamması karşısında 
Avrupanın neyi ihtiyar edece
iio<len şübhe edilemez . ., 

anılır, bu ad, cesedinin başına 
gelen bu akibetten doğmuştur. 

* •• 
Kahrcıoğlu çoktan lsfanbulu 

terketmiş, efeleriyle Üsküdara 
geçip Auadofunun içine dal
mıştı. Yanında beraber gelen 
Anadolu köylülerini yerlerine. 
bırakmak istedi, fakat onlar 
Kabrcıoğlunu terketmediler, 
Katırcıoğlu fİmdi ku9vetli bir 
müfrezeye sahib olmuıtu. 

Geçtiği k6ylerde eğlenerek, 
lstanbulda olanı biteni anlat· 
mışb. Kahrcıoğlu, indiği köyde 
odaları adeta birer ihtilil ocağı 
yapmışh. Her köyde köylüye: 

- Arkadaşlar, devlet arı:, 
namus hepsi elden yine gitti. 
Padiıah değiştirdik diye sela
met umunmayın, yeni padişah 

yedi yaşanda anasının meme
sini arıyan soyundan birşey ... 
Tahta çıkarken kaç kerre ağ· 
ladı. Ona sultanlık değil, ya· 
tağa yahrıb soramak vermeli. 
Likin şimdi başımıza sarayın 

5 5ahna 

lralyanın bir kararı 

Kral ltalya imparatoru 
tacını giyecektir 

Roma 16 ( A.A ) - iyi ma· 1 
lümat almakta olan mehafil 
büyük faşist meclisinin yakın
da kral Viktor Emanuelin Ital
ya ve Habeıistan imparatoru 
olarak değil1 ltalya imparatoru 
of arak taç giymesine karar ver· 
diğini beyan etmektedir. 

Bu karar bazı de9letlerin 
Habeş fütuhatını tanımamaları 
dolayısile büyük elçiliklerin Ro· 
mada yerleşmelerini temin eden 
bütün diplomasi müşküllerini 

ortadan kaldıracaktır. 
Roma, 16 (A.A) - Stefani 

AjanGı bildiriyor: 
Asosyated Xresin Romada

ki muhabiri gazetelerine ver
diği bir haberde Italya
nıo bütün mahkemeleri lağ
vederek yerine korporatif lrn· 
misyonlar koyacağı hakkında 

yanlış bir haber vermişdir. 

Stefani Ajansı baştan aşağı 
uydurma olan bu haberi ya· 
JanJamaya mezundur. 

Roma, 15 (A.A) - Italyao 1 
donanması Macaristan Naibi 
Hortinin şerefine Napoli önün· 
de 108 geminin iştirakiyle bir 

flııtı nll /nfıst partısi sekıe/eli 
Aşil Staıace 

deniz resmi geçidi yapacakt:r. 
Bu gemilerden bir kısmı şim· 

diden buraya gelmiştir. 

-~ ••• ~· '49 

Versay ·muahedesinin bozulması 

H .. Kün et mer ezler·n ~e 
şn dsuz uk uyandırdı 

Paris, 16 (Ö.R)- Almanya
daki şehirlerde seyrüseferi 
beynelmilel mahiyete sokarak 
bir komisyonun mürakabesi al
tında bulunduran Versailles 
muahedesi hükiimlerinin Al
manya tarafından feshi muh· 
telif hükün,et merkezlerinde 
boşnudsuzluk uyandırmıştır. 

Londrada, Avam kamara· 
sında sorulacak suallere Eıienin 
cevab veımesi bekleniyor.Siyasi 
mehafil Hitlerin bu kararından 
memnun olmamakla beraber 
hayret göstermemişlerdir. Bunu 
bekliyorlardı. 

Bununla beraber, Versailles 
muahedesinde hudutlara aiıl 
ahkam müstesna olmak üzere 
hali mer'iyetde kalan bu en 
son hükümlerin de bozulmasın
daki psikolojik kıymet üzerin
r\e ısrar edilmektedir. 

Romaya haber geç vardı
ğından resmi mehafil bunu 
kafi derecede tefsir edeme- f 
mişlerdir. Bununla beraber mil- j 
Jetler arasında hak müsavatına 
taraftar olan ltalyanın bu işde 
tabii olarak Almanyaya tnec· 
cüh beslediği kaydedilmektedir. 

Viyana'da son derece ihtiraz 

eski katil karısı, tski kaşarlan
mış fahişesi Kösem sultan onun 
yerine sultanlık edecek, anlıyor 
musunuz?Emme ve lakin ben ar
kamdaki tosun!arla bir olub 
Anadoluda burun kanatmıy:!
cağım, şimdiden sonra sizlere 
birşey olacak olursa kuşun ka
nadiyle olsun bana haber salın, 
tap! diye damlarım oraya .. 

Katırcı her geçtiği yerde bu 
nakarata tekrar ede ede halka 
kuvvetli bir ümid ve cesaret 
dağıtmııtı. 

- Ben ölürsem bile, arkam· 
daki delerin her birisi birer 
Katırcıoğludur, korkmayın .• 

Diye evhamfarı izale ederek 
yürüdü. Kafilenin lzmit civarana 
geldiği sırada, Haydaroğlu bir 
gece yarısı misafir oldukları 
köy odasında uykusunu kaçır
mıştı. Kalktı, köyün köpek ses
leriyle dolu sokaklarında gez
meğe koyuldu, gezdi, dolaşh 
ve ilerledi, köyden çıktı. Hay
daro_ilu ç•k dalmıfb. Başında 
bir takım evhamlar gez~yordu. 

Oöbcls 

kaydı muhafaza ediliyor. Ga· 
zetef er tefsirlerden sakmmakJa 
beraber Londra, Berlin, Paris 
ve Prag gazetelerinin neşriya
tını bol bol naklediyorlar. 
Prag' da ki tefsirler henüz renk· 
sizdir. Bununla beraber resmi 
mehafil Almanyanın bu yeni 
ve sert kararının ehemmiye
tini kaydediyor ve Almanya
nın mu&hededeki hukuki laah
hüdlerini iki taraflı muahede 
haline sokmak istediğini yazı
yorlar. 

Onun yanında birisi bulunsa 
Haydaroğlunun ara.sıra: 

- Bin~ül! dediğini, 

- Katırcı elimden efe başı· 
lığı alıyor, mırıldanış.nı. 

- Varsın olsun, daha eyi 
o:ur .. Buba1ığın evinde... Bin
gül! Ne ömür ... 

Sayıklamalarını dinlerdi. 
Haydaroğlu arhk hem sev-. 

dalanmış, hem geçen vak'ala
rın kahramana olan arkadaıı 
Katırcıoğlunun etrafta uyandır-

dığı alakadan, efelerin üıeı:ria
deki hakimiyetinden kendi nef-

sine ağır gelen his~erle dol
m•ıştu. O: 

- lnad etsem, Katırcamn 
sevgisini alamam, birkaç efem 

var, çeker giderim, yaya ka
lırım, etmesem, adeta benim 

Ü1.erimde de baş olmağa baş

ladı, arkad~şlağı unuttu. 
Diyor ve arkasından bir te

sclJi savuruyordu: 
- Bilmhll-
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Ad onma • • 
merasımı çok güzel oldu 

Bayan Nariye ve Ferhunde, lzmir kadınları tayyaresiyle uçtular 

- Başlata/ı ı inci sm'}ada -
parlak surette yapılmıştır. Tö~ 

rene lzmirden gelen halkın 

çok fazla olması hasebiyle bir 
tren kafi gelmemiş ve Alsan
caktan ikinci bir hususi tren da
ha hareket ettirilmişti. Bundan 
başka otobüs, otomobil, araba
larla ve yaya olarak gelenler de 
pek çoktu. Davetliler Gaziemir
de kahraman havacılarımız ta
rafından büyük nezaketle kar· 
şılanmışlar ve meydanda ha
zırlanan hususi yerde izaz edil
mişlerdir. Davetlilere çay ve 
pastalar ikram olunmuş ve saat 
onbirde ad konma merasimi
ne başlanmışdır. Merasimde 
vali ve Parti başkanı Fazlı 

Güleç, Tunçbay Remzi Yi
ğitgüden ve maiyeti erkanı, 
belediye reisi doktor Behçet 
Uz, Türk hava kurumu reisi 
Nuri Esen ve idare heyeti 
azaları. emniyet müdürü Sala
heddin Aslankorkut, jandarma 
alay kumandan vekili binbaşı 
Hulüsi ve daha birçok zevat ile 
gazeteciler hazır bulunuyor
lardı. 

Merasim yerinde kıymetli ve 
yurd sever lzmirlilerin ordumuza 
busene hediye ettikleri sekiz 
tayyare duruyordu. 

Kumandan kaymakam Mu
zaffer ve binbaşı Şevket mi
safirlere havacılıktaki dünya 
terakkıyatı ve bizim bu terak-

Jzmitilı satm aldığı tayymt'/er ve (Ok değeıli tayyareci/etimiz 

larile süslenen kürsüye çıkmış o kanın ve ruhumuzdaki o me- lecek sene bu sekiz tayyare 
ve çok veciz bir hitabede bu- ziyetin tesirile<\ir. on sekize çıkacak ve her yıl 
lunmuştur. Milletler insani karakterler- mikdarı artacaktır. Bunu bana 

VALiNiN HiTABESi de müşterektirler, ayni şeyi söyleten sizinle birlik olan ve 
Sayın vatandaşlar; duyarlar, fakat herbirisinde sizin gibi yürüyen milli duy-
Eskiden aldığımız tayyare- gumdur. 

lere ilave olarak bugün de Bu sırada bazırun (vereceğiz, 
viJayetimizin muhtelif mabaJJeri yapacağız) diye bağırdı. 
ve teşekkülleri adına sekiz Yaşasın kıymetli Türk milleti, 
tayyarenin uçurulması şerefini yaşasın vatanperver lzmirJiJer, 
duymakla bahtiyarlık hisset- yaşasın cumhuriyet ve bize onu 
mekteyiz. Bu tayyareler bize bağışlıyanlar ve yaşasın kah-
bugünkü varlığımızı bağışlayan raman ordumuz .. 
Türk ordusunun kuvvetine da- FERHUNDE SADIK'IN 
ha büyük bir kuvvet amili ola- HİT ABESi 
rak eklenecek ve bizim ruhu- Sürekli bir şekilde alkışla-
muz olan ordumuza bizi yaşat- nan bu hitabeden sonra lzmir 
mak için daha geniş imkanlar kadınları namına Ferhunde 
yaratacaktır. Sadık kürsüye gelerek memle-

ASKERLIK MEZiYETi ket meselesinde Türk kadın-

A rkadaşlar; )arının hiçbir fedakarhktan çe-
Bundan evvelki idarenin mille- kinmiyeceklerini; vatanı koru-

tin bünyesine uymaması itibarile mak için manen ve maddeten 
hatta hüsnüniyetle elde etmek çalışacaklarını söylemiştir. 
istediği mazhariyetler bile bi- Bucalılar namına Buca bele· 
zim için milli hayatiyeti kuru- diye reisi Nazım Anık, lzmir 
tucu ve öldürücü neticeler do- işçileri namına işçi ve esnaf 
ğurması yüzünden eski devrin kurumları birliği reisi Galib, 
müteaffin havası içinde milli manifaturacılar namına Hasan 

Valınuz nutkunu sövlüyor 
bünyemiz sarsılmış iken bi- bazı hareketler birer hususi Fehmi, Balçuva Narlıdereliler 
zi ölümden dönme saadetine namına Mehmed ve balıkçılar 

meziyet olarak teceUi edr.r. 
ulaştıran, yalnız damarlarımız- namına Ali reis ve bahçevan-

h Bizim milletimizin en büyük daki askerlik kanı ve ru u- lar namına Niyazi taraflarından 
muzda yaşayan askerlik mezi- meziyeti de hür ve müstakil birer nutuk irad edilmişdir. 
yeti olmuştu. Bu sayededir ki yaşama hususunda fedakarlığı- Söz söyliyenler temsil ettik-
miJli varlığımızın muhafazasına nan sonu olmamasındadır. leri grubların duygularına ter-
elzem olan her mevcudiyet if- Bugün bu tayyareleri seve cüman olan heyecanlarını izhar 
las ettiği halde yalnız bu ha- seve veriyorsak bunun se- etmişler ve alkışlanmışlardır. 

&Mit'* 

rak merasim meydanındaki 
balkı ve lzmir üzerine gelerek 
şehri selimlamışlardır. Hava 
kurumunun basbrdığı on bin
lerce vecizeleri atmışlardır. 

Birkaç tayyaremiz de mey
dan üzerinde havalanarak şa
yan hayret akrobatik hareketler 
yapmışlar ve şiddetle alkışlan
mışlardır. 

Başta Ferhunde Sadık, Kız 
Enstitüsü yardirektörü Nuriye 
olduğu halde birçok kadınları
mız tayyareci elbiseleri giyerek 
uçmuşlardır. Merasim çok sa
mimi geçmiştir. 

KOÇARLI TA YY ARESI 
Aydın 15 ( A.A) - Koçar

lı nahiyesi balkının bu d~fa 
hava kuvvetlerimize hedive et
tiği tayyarenin ad konma tö
reni çok kalabalık bir meraklı 
kütlesinin huzuruyle bugün ya· 
pılm•ş ve bu tören yüksek te· 
zabürata vesile olmuştur. . 

Merasimden sonra uçuş mey
danından havalanan Koçarlı 
tayyaresi Aydın ve Koçarlı 
üzerinde muvaffakıyetli uçuşlar 
yapb. 

Aydın hava kurumu kahra· 
man tayyarecilerimiz terefine 
bu akşam bir ziyafet vere
cektir. 

MERSİN TAYYARESİ 
Marain, 16 (A.A) - Mersin 

balkının yardımlariyle satın 
alanmış olan ikinci Mersin tay
yaresinin ad konma töreni dün 
şehrimizin tayyare meydanında 
binlerce halkın tezahürah ara
sında yapıldı. 

Kordeliyı ilbay kesti. Tay-

/Jaya!l Ferlumdr, lw ur kadmlan tayvaıesi Ölllİnde n11tkunu sörlüyor Jzmirin satuı aldıjt tayyaıe/er ucuşa Jıazlflamyor , 

.luyatı sonsuz bir alaka ile ta· yat müessiri bizi inkırazdan bebi bu topraklarda kıya- Balıkçılar birliği reisi sürekli yarenin örtüsü müzayedeye 
kib ve tatbik edişimiz hakkın- kurtarmış ve imparatorluğun mete kadar bakim olmak alkışlar toplamışdır. konuldu. Ve beş yüz otuz lira· 
d k k k b Ve bu kanadların go"lgesı"nde Nutuklar bı.tı·nce Cumhurı·- hk bir teberrü temin edildi. a ço ıymetli malumat ver- su utu anında kuvvetli ir 

Yetin onuncu yıldanümü marşı Tayyare şehrin ve köylerin mişlerdir. Türkiye meydana çıkmıştır. istiklal ve milli varhgv ın zevkini · d ı V h 
hep bir a~ııdan söylenerek üzerın e uçuş ar yaptı. e a-

Müzikanm çaldığı istiklal Bugün burada herbiri bir duyarak göğsümüzü şişire şi- tayyarelerin başma gidilmiş va kurumunun hazırladığı be-
marşı ile merasime başlanmış- zümrenin hamiyet timsali olan şire yaşamak azmimizin kat'i ve Üzerlerindeki yazıları örten yannameleri attı. 
hr. Saygı ile dinlenen marştan tayyarelerinıizi uçurmak ıçın olmasındandır. Mahaza bununla bayraklar kaldmlmışdır. Dün gece tayyarelerimiz şe-
sonra vali Fazlı Güleç mey- toplanmağa muvaffak oluşu- vazifemiz sona ermiş değildir. Bundan sonra kahraman ha· refine elli kişilik bir ziyafet 
danda hazırlanan ve defne dal- muz da yine damarlarımızdaki Ben çok eminim ki ge- vacılarımız bu tayyarelerle uça- verildi. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bu habere ne dersiniz? 

an ya 
• ena 

1 

·steği 
Paris 16 (Ö.R) - Berlinden 

merak uyandırıcı bir haber 
geliyorı: Nazi partisinin en res
mi gazetesi olan " Völkische 
Beobacbter " Macarların mua
hedelerdeki arazi ahkamının 
yeniden gözden geçirilmesi 
hakkındaki ümidleri üzerine 
bir soğuk duş mahiyetinde bir 
makale yazmışhr. Mussolininin 
Milano nutkuyle az çok teşvik 
etmiş oJduğu bu ümidler hak
kmda Alman gazetesi diyor ki: 

acarların 
karşıladı 

kında gösterdiğimiz ihtiyatkar
lığı onlar hakkında da göster
meğe mecburuz. Nürenberg 
kongresi Avrupayı mahvetmek 
istiyen kuvvetlere karşı bir mü
dafaa işareti idi. Bu yolda 
müşterek menfaatleri koruma-

"Biz diğer milletlerin milli 
emeJJeri peşinden sürüklene
meyiz. Kendi isteklerimiz hak-

ğa hazırız. Fakat diğer miJlet" 
lerin dahili işlerine karışmak 

istemeyiz. ,, 
Görülüyor ki Roma ve Berlin 

arasında merkezi Avrupa için 
kuvvetli bir ahenk yoktur.Roma 
Macarlara dayanmak istediği 
halde Berlin, Belgrad ve Pragla 
anlaşmaya varmak ümidiyle 
Macar revizyonizmine müzahe-

Macar lzükümet naibi amifal lfoıti 
ret ederek Çeklerle Yugolavları ! sözde realist menfaat ve emel 

kuşkuJand1rmaktan sakınmak- birliğinin güçlüklt:rle karş1lşhğı 
tadır. Roma ve Berlin arasında anlaşılmaktadır. 

Denizlide 
tütün satışları 

Denizli, 15 (A.A) - Tütün 
satışları hararetli surette devam 
etmektedir. Çal Hçesinde 65 
-71, Denizli merl<ezinde 35-65 
Davas ilçesinde 60 - 75 kuruş 
arasında satılmaktadır. Alıcı 
çok. Fiatlerin daha yükselmek 
ihtimali vardır. Rençber fiatler· 
den memnundur. 

Karsta peynlrclllk 
Kars 15 (A.A)- Beş aydan

beri bölgemizdeki peynir ve 
yağ imalathanelerinde incele
melerde ·bulunan sütçülük uz
manı, sütlerin kontrolü hakkın
da bir talimatname hazırlamış
tır. Bu talimatnameye göre; 
kaşar, gravyer ve yağlar 
Karsta açılacak olan laboratu
varda daimi bir kontrole tabi 
tutulacak ve istihsalat iç ve 
dış pazarlara sevkedilecektir. 

Bük ş 
Parlamentosunda 

- 1Jaşta1a/ı ı İlld saı'/ada -
hukuku hakkındaki proje var
dır. 

Kral Karol ayrıca orduyu 
takviye işine de devam edile
ceğini bilhassa kaydeylemiştir. 

Dış siyaset hakkında Kral 
Karol şunları söylemiştir: 

- Beynelmilel hayatta gö
rülmekte olan karışıkhk:ar ara
sında Romanyanın dış siyaset!· 
şaşmaksızın ve sükun içinde 
sulhun idamesi ve ebediyet 
ıçın çizilmiş hududlarm ma· 
suniyeti esası hedefini güt
meğe devam edecektir. Hü
kümetim bu hedefe bütün 
milletlerin Milletler Cemiye
ti çerçevesi içinde dostane 
işbirliği ile ve ittifaklarımızın 
takviyesi ile varılacağmdan 
emindir. Bunun içindir ki hü· 
kümetim, Cenevre müessese
sinin otoritesini ve kuvvetini 
yükseltecek bütün hareketlere 
zahir olmağa ve ayni zamanda 
bütün müttefik devletler zi
mamdarları ile daimi ve sıkı 
bir temas muhafazasına devam 
suretiyle bugün mevcud itti
fakları inkişaf ettirmeğe ve 
derinleştirmeye karar vermiş 
bulunmaktadır. 

Küçük antant ve Balkan an· 
tantmın birbiri arkasına vuku· 
bulan müteaddid toplantıları bu 
temas tezahürleri arasındadır. 
Bu toplantılar iki devletler gru· 
bunun tesanüdünü ve görüş bir
liğini teyid için parlak vesile· 
ler teşkil eylemiştir. 

Bu yıl içinde küçük antantı 
devlet reislerinin zaman zaman 
buluşmaları ve birlikte müza
kere etmeleri kararı ile yeni 
bir takviyeye mazhar olmuştur. 

Kral Karol bu yıl içinde Çe
koslovakya reisicumhuru Benes 

ile Yugoslavya naibi Prens Po
lun Bükreş ziyaretlerini hatırla
tarak Romanyanm ta kalbinden 

ve kendiliğinden gelen hararetli 
hüsnü kabulü bilhassa kaydet· 

miş ve memleketin bu hareke· 
tinin küçük antantın yıkılmaz 
kuvvetini ve bu antantı teşkil 
eden milletlerin tam kardeşli· 
ğini teyit eylemiş bulunduğunu 
bildirmişdir. 

Kral Karo) nutkuna şöyle 
devam etmişdir: 

-- Benim Çekoslovakyada 
bulunduğum zaman hüküm ~ü· 
ren ayni candan heyecan ve 
Çekoslovak milleti tarafından 
gösterilen hüsnü lf abul bizi 
parlak samimiyetleri ile müte· 
beyyiç etmiş ve kalbimizde 
unutulmaz izler bırakmışdır. 

ittifaklarını muhafaza ve 
takviyeye büyük bir ihtimaoı 
gösteren Romanya, ayni zaman• 
da bütün memleketlerle ve bil
hassa komşuları ile dostane mÜ" 
nasebetler idame ettirmek eme· 
lindedir. Zira Romanya bu suret· 
le hareket etmekle ayni zaman· 
da sulhun idamesi hakkındaki 
kendi menfaatlerine de hizmet 
eylemekte oJduğundan emindir. 

Kral nutkunu seleflerin feda
karlıklarının mirası olan mülk 
ve hukukun müdafaası içiP 
memleketin bütün kuvvetlerini 
birlik olmağa davet ederelc 
bitirmiştir. 

Kral parlamentoya gelişinde 
olduğu gibi gidişinde de teza· 
hüratla karşılanmış ve nutkun 
muhtelif kısımları şiddetle al• 
kışlanmıştır. --

Yaralamış 

Karşıyakadn Hengam soka· 
ğında N nri oğlu Osman, bi~ 
miras meselesinden kardeşı 
Hilmiyi yaralamış ve hndisedeP 
korkan karısı Zeyneb de çoculc 
düşürmek tehlükesi iie karŞ11 

]aşmıştır. Osman zabı~aca tu• 
tulmuştur. 
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~~~•P:,,'d 
Dünle bugün 

Yazan .-_Eczacı_!iemal Aktaş 

Kendimi bildim bileli hersene 
Ramazan gelince çocukluğumu 
hatırlarım. Eski devirlerde gü
nah ile ayıp pek bol olduğu 
için yaşama şekli pek ibtidai 
yollar takib eder, güneş batınca 
hayat durur, herşey sönerdi. Ra
mazan geldi mi gece hayab baş
lar ve etrafı gece göraıek zevkini 
ozaman tadardık. Geceleri ço· 
cuklara Karagöz bir alem olur
du. Tiyatrolara, oyunlara, sine· 
malara ramazandan ramazana 
giden pek çoktur. Hayat ve 
hadiseler ramazanın gece ha
yatını hergeceye, her akşama 
teşmil etti. Şimdi artık rama
zan geldi diye sinemaya giden, 
ramazan geldi diye gece so• 
kağa çıkan kalmadı. Ozaman• 
lar din ile dünya işini bir arada 
yürüten hükümet idareleri oruç 
tutmıyanları zorlar, cezalar 
verirdi, Cumhuriyetin çocuğu 

dini din, dünyayı da dünya 
olarak gördü ve öyle öğrendi. 
Günah ile ayıb hemen hemen 
içtimaiyatın yasak demesile 
birleşti. Eskiden günahın ba
şında Azrail, ayıbın başında 
muhafazakar bir cemaat ter
biyesi, yasağın önünde de hü
kümet görünürdü. Bugünün ço
cuğu layik bir terbiye almış, 
kafasım ve vicdanını zincirle
yen bağlardan kurtulmuştur. 

Ramazanda oruç tutmamak 
bir cürüm değildir. Olsa olsa 
bir ahret işidir. Fakat oruçlu
yum diyenin yanında onun iş· 
tiha ve iştiyakanı tahrik ede
cek şekilde sıgara içmek iç
timaiyat içinde yıne ayıbdır, 

fakat yasak değil.. Bilmem 
nedense ben hersene Rama
zanda karagözü özlerim, ço· 
cukluğumun bu güzel oyununu 
isterim. Fakat ne de olsa bu 
bir m ze seyrediyor gibi bir
şey olacakbr. Yoksa mütema• 
diyen o kanlı kavağı, o basit 
şeyh güşteri meydanını seyret· 
mek, sinemaların inceliklerine 
karşı pek zavallı, zevk ve be
dayi namına pek garib ola
caktır. 

Pazar günkü -maçlar 
Yakında başlıyacak olan lik 

maçlarının ehemmiyeti takım· 

larımızı her hafta devamlı su· 
rette hazırlık müsabakalarına 
sevketmektedir. Bu hafta da 
Halk stadında altı takımımız 

, karşılaşmıştır. 
Öğleden evvel Alhnordo -

Egespor karşılaşmış ve Alhn· 
ordu bakim bir oyundan sonra 
4-1 gibi büyük bir farkla galib 
gelmiştir. 

Öğleden sonra Altay • K. S. 
K. takımile karşılanmışbr. Bu 
maç güzel olmuı ve Altay 3-0 
kazanmıştır. 

En son karşılaşmayı lzmir
spor - Göztepe takımları yap
mıştır. Bu maçta heyecanlı saf· 
balar arzederek geçmiş ve Iz
mirspor 3-2 galib gelmiştir. 

Bu son iki maçı yapan ta· 
kımlarımızın hiçbirisi tam 
kadrosile çıkamamışbr. 

Tayinler 
Karataş orta okulu fen bil

gisi ve biyoloji yardımcı og
retmenliğine diş doktoru Re· 
fik, erkek lise~i tarih - coğ
rafya öğretmenliğine Karataş 
orta okulundan Hüznü, erkek 
lisesi sek ret er Jiğine Buca orta 
okulu sekreteri Ziya tayin edil
mişlerdir. 

Yakalandı 
lkiçeşmelikte Bayramyerinde 

~ahv.:de oturan Yaşan sopa 
ılc döverek kaçan kasap Hilmi 
lakib edilerek tutulmustur. 

Hakaret şekli 
lkiçeşmelikte Hacı Ali cad

desinde Şerif karısı Fatma, ço-
cuk kavgası yüzünden Mehmed 
karısı Esmayı kundura ile döv
müş ve ayrıca hakaret etmiştir. 
Fatma tutulmuştur. 

oıu bıalundu 
Keçecilerde Küçük Abdül

kadir • paşa hanında oturan 
Osman oğlu elli yaşında Meh
med, odasında ölü olarak bu
lunmuştur. Yapılan muayene
sinde zehirli sıtmadan öldüğü 
anlaşılmıştır. 

Kumar 
İkiçeşmelik caddesinde 41 

numaralı aile evinde Şerafed
din, Necati, Mazalto, Sehetay 
ve lsak kumar oynarken tutul
muşlardır. 

Esrar 
Kaymakam Nihadbey cad

desinde Hüsnü oğlu Sami es
rar içerken tutulmuştur. 

iz mir 

lzmlr Belediyesinden : 
1 = Senelik kirası üç yüz 

lira bedeli muhammenli Hur
davatçılarda Demir hanı kar-
şısındaki 8 sayılı mağazanın 

bir senelik kirası başkatiblik· 

teki şartname veçhile 27-11-936 
Cuma günü saat 16 da açık 
arttırma ile ihale edilecektir. 
lşHrak için yirmi iki buçuk 
liralık muvakkat teminat mak
buzu ile söylenen gün ve sa
atle encümene gelinir. 

2 - 61 adanın 4 sayılı ar
sasının beher metre murabbaı 
iki yüz yirmi beş kuruştan 7 
sayılı arsasının beher metre 
murabbaı iki yüz elli kuruştan 
62 adanın 9 sayılı arsasının 

beher metre murabbaı iki yüz 
yirmi beş kuruştan, 17, 27, 28 
sayılı arsalarının beher metre 
murabbaı iki yüz elli kuruştan 

ve 63 sayılı adanın 2 sayılı 
arsasının beher metre murab
baı yüz yetmiş beş ve 61 sa· 
yılı arsasının beher metre mu-

rabbaı iki yüz yirmi beş ku
ruştan sekiz bin üç yüz otuz 
yedi lira seksen dokuz kuruş 
bedeli muhammenle başka
tiplikteki şartname veçhile 
27-11-936 Cuma günü saat 
on altıda kapalı zarflı arttırma 
ile ihale edilecektir. Teklifler 
mezkür arsaların beher metre 
marabbama konulmuş olan mu· 
hammen bedelleri ayn ayra 
arttırmak suretile yapılacaktır. 
iştirak için 626 liralık muvak
kat teminat makbuzu veya 
banka teminat mektubu ile 
2490 sayılı kanunun tarifi da
iresinde hazırlanmış teklifler 
ihale günü saat on beşe kadar 
encümen reisliğine verilir. 
12-17-21-24 1161 (2170) 

1 - Beher metre murabbaı 
üçyüz kuruştan bin albyüz elli 
lira bedeli muhammenle 61 
sayılı adanın 27 sayılı arsası 
başkatiblikteki şartname veç· 
hile 1-12-936 salı günü saat 
onalhda açık artbrma ile ibaJe 
edilecektir.iştirak için yüz yirmi 
dört liralık muvakkat teminat 
makbuzu veya banka teminat 
mt"ktubu ile söylenen gün ve 
saatle encümene gelinir. 

2 - Beher metre murabbaı 
üçyüz kuruştan dörtbin dokuz 
yüz altmışbeş lira bedeli mu
hammenle 61 sayılı adanın 24, 
25, 26 sayılı arsalan başkatib
likteki şartname veçhile 1-12-
936 salı günü saat onaltıda 
açık arttırma ile ihale edile· 
cektir. iştirak için üçyüz yetmiş 
üç liralık muvakkat teminat 
makbuzu veya banka teminat 
mektubu ile söylenen gün ve 
saatte encümene gelinir. 
14-17-21-25 (2185) 1191 

Diş tabip'erine malzeme sa

tışı ticaretiyle iştigal etmek 

üzere asgari 250 lira sermayesi 
olan bir kimse aranıyor. iş 
mühim ve karlıdır. Görüşmek 

üzere perşembeye kadar saat 
~2 den 2 ye kadar Konakta 
Ankarapalas otelinde bay Berk
men sorulacaktır. 

S7 1-3 (2198) 

inhisarlar Başmüdürlüğünden: 

936 senesi birinci altı aylık 

müskirat bey'iye teskerelerinin 

müddeti 30 - 11 - 1936 da 
bitecektir. ikinci altı aylık tes
kerelerin de 18 - 11 - 936 dan 
itibaren değiştirilmeğe başla
nacağı ilan olunur. 

15-17 119~ (2194) 

Vilayeti Defterdarlığından : 
Tarh Senesi ismi San'atı Mevkii No. Matrah Nisbet Kazanç Zammı Buhran ihbarname 

No. Lira K. Lira K. Lira K. Lira K. Cild Varak 
68 934 Hasan Tuhafiyeci Kemeraltı 225-227 132 92 45 59 81 43 46 18 42 
11 934 Bayram ve Riza Kadayıfçı Kemeraltı 117 43 33 30 13 2 60 18 39 

1678 935 David Gabriyel Marangoz Hacıbey 18 90 30 27 5 40 19 54 
1203 935 Nesim Ponromolo Zahireci Kestane pazarı 36 57 50 25 14 38 2 88 8 14 
2059 934 A. Şehri Kavaf Yeni Kavaflar 1 600 30 180 36 20 42 
2166 934 Nıkoli Kaçaraz Terzi Kuzuoğlu 23~20 300 30 90 18 2 96 

56 935 Mebmed Tuhafiyeci Kemeraltı 205 63 88 28 75 5 75 20 14 
893 ,, Simyo O. Isak Kundura tamircisi Şadırvanaltı 22 84 25 21 4 20 10 83 
660 ,, Cako Aşçı Bakır ledesten 7 150 25 37 50 7 50 5 39 
540 " Mustafa ve Hasan Kunduracı Çiviciler 1 150 30 45 9 10 71 

1057 ,, Jsınail Necip Kutu ve kese kağıt imalithanesi Sandıkçılar 27 300 40 120 24 7 28 
1092 ., Asaf Tuhafiyeci Osmaniye 12-9 200 45 . 61 25 12 25 23 40 
353 ., Osman O. Mustafa Kahveci Mutaflar 5 106 35 37 10 5 56 8 53 3 8 
665 ., Mehmed Ali Yazı makine tamircisi Bakır bedesten 17 75 25 25 18 81 3 76 21 52 

1187 ., Ahmed Cemal Manifaturacı Osmaniye 44 100 45 45 9 17 33 
375 ,, Ali Ekber Çuvalcı Mutaflar 47 169 30 31 73 6 35 23 12 
382 ,, Ahmed O. Hüseyin Kunduracı Mutaflar 49-6 12 50 30 3 75 75 3 32 

1060 ,, Niyazi Terzi Osmaniye 11 33 33 30 10 2 16 57 
1060 ,. " " " 11 150 30 19 28 2 89 4 43 22 78 
906 " Nazmi Yalovaç Hurdavatçı Çekmeciler 4 12 22 45 5 50 1 10 20 21 

1852 934 Alberto Bohor Hazır elbiseci Birinci Sipahi 25 220 45 60 50 12 10 4 27 
331 935 Mustafa O. Mehmed Demirci Kömür P. 70 72 30 21 60 4 32 2 90 

2059 934 Ahmed Şehri Kavaf Yeni Kavaflar 1 800 30 240 48 1 24 
232 935 Mordohay Baruh Av derisi Kilimciler 32-9 62 91 12 59 2 80 
478 935 Ahmed O. Yusuf Tamirci ve sobacı Şekercilfır 19 11 35 25 2 83 42 65 4 2 
299 934 Ömer Kahveci Kömür P. 68-5 36 35 12 60 2 52 2 83 

1561 935 lstanbullu Sabri Doğramact Yeni Kavaflar 42 52 30 15 60 3 12 21 29 
1566 ,, Fethi ve şeriki Şaul Kunduracı Yol B. 46 120-64 68 30 19 41 2 91 4 46 65-27 
1675 ., David Gabriyel Marangoz Hacıbey 18 90-30 30 9 1 35 2 07 78 
909 ., Sadık O. Hüd~yi Çuvalcı Çekmeciler 6-2 220-55 50 30 16 65 3 33 43-28 

1552 ,, Mehmed Ziya Berber Yol bedesten 32 115-120 35 42 6 30 9 66 63-27 
681 ,, Mustafa O. Nazmi Manav Alipaşa 115 240-232 25 58 17 40 1 S 08 5 

1745 ., Rasim O. Mustafa Berber Hayrettin P. 21 45 35 15 75 3 15 40-29 
862 ,. Zeynel O. Ahmed Kundura tamircisi Kulancılar 25-2 25-14 79 25 3 70 1 11 96 22-27 
416 ,, Ali O. Galip Terzi Koca Erler 8 100-43 30 12 90 3 87 3 35 53-28 
734 ., lsmail O. İbrahim Köfteci Alipaşa 28 425-66 25 16 50 2 48 3 80 11-27 
495 ,, Hüseyin O. lbrahim Yorgancı Şekerciler 51 150-44 58 25 11 15 1 67 2 56 82-25 
618 ,, Rasim O. lbrg,him Aşçı Alipaşa 63 60-30 83 25 20 56 6 16 5 34 72-26 
670 ,, Mehmed O. Kenan Bahkçı Bakır bedesten 27 300-200 25 50 7 50 11 50 88-25 

1742 ,, H. Mehmed Ekmekçi Hayrettin P. 15 72-17 20 17 80 51 3 66 39-29 
415 935 Süleyman Sebzeci Mutaflar 22 120-14 66 25 3 67 73 9-28 
685 935 Hamit O. Sami Aşçı Bakır bedesten 51-4 30-17 25 4 37 66 1 01 90-25 
540 935 Mustafa ve Hasan Kunduracı Çiviciler 7 150-62 50 30 18 75 2 81 4 31 83 

1478 936 Ahmed O. Hüsnü Berber Yeni kavaflar 19-1 20 35 7 1 40 20-20 
68 935 Mustafa Kunduracı Kotancılar 12 50-33 28 30 9 98 1 50 2 30 48-26 

820 ,, Abdülkerim Tamirci Kantarcılar 22 70-29 16 25 7 29 l 09 1 68 16-27 
1270 ,, Faik Kunduracı Çerçi O. 14-5 24-14 30 4 20 1 26 1 09 24-26 

687 ,, Ali O. Hüseyin ve Ali Kahvehane Alipaşa 125-1 84-30 35 10 50 1 57 2 41 7-27 
705 " Hasan Terzi Alipaşa 125-29 48-13 33 30 4 1 20 1 04 8 

1454 936 Viktor Snedelkof Tütün T. Çatalkaya H. 8 262-186 50 45 83 97 16 79 27-11 
1406 935 Abdürrahman O.Mehmed Aşçı ve kahveci Meyveler 17 24-20 30 6 90 1 38 30-26 
939 935 Mahmud usta Depo Keten 19 60-40 30 12 1 80 2 76 3 

1079 935 Yusuf O. Mustafa Aşçı Sandıkçılar 36 100-66 64 25 16 66 2 SO 3 83 8 
28 936 Ahmed usta Kunduracı Ütücüler 7-29 12 30 3 60 54 83 2-12 

415 ~35 Süleyman Sebzeci Mutaflar 22 3 67 73 9-28 
939 ., Mahmed usta Depo Keten 19 12 1 80 2 76 3-26 

1079 ,. Yusuf O. Mustafa Aşçı Sandıkçılar 36 16 66 2 50 3 83 8-26 
1270 " Faik Kunduracı Çerçi oğlu 14-5 4 20 1 26 1 09 24-26 
1406 .. Abdurrahman oğ. Mehmet Aşçı ve kahveci Meyveler 17 6 90 1 38 30·26 
1742 " H. Mehmed Ekmekçi Hayrettin P. 15 4 40 2 88 39-29 
1742 936 .. .. " 15 3 40 51 78 39-29 

540 935 Mustafa ve Hasan Kunduracı Çiviciler 7 18 75 2 81 4 31 83-25 
685 935 Hamit O. Gaoi Aşçı Bakir B. 51-1 4 37 66 1 Ol 90-2' 
670 935 Mehmed O. Kenan Bahkçı .. 27 50 7 50 11 SO 88-25 
68 935 Mustafa Kunduracı Palancılar 12 9 98 1 50 2 30 48-26 

687 935 Ali O. Hüseyin ve Ali Kahvehane Alipaşa 125-1 10 50 1 57 2 41 7-27 
705 935 Hasan Terzi Ali paşa 125-29 4 1 20 1 04 8-2"/ 
820 935 Abdülkerim Tamirci Kantarcılar 22 7 29 1 C9 1 68 16-27 

1478 936 Ahmed O. Hüsnü Berber Yeni K. 19-1 7 1 40 20-20 
1454 936 Viktor G. Madelkof Tütün tüccara Çatalkaya han 8 83 97 16 79 27-11 
2203 934 Nişah Eskici Kuzu O. 45 14 19 25 3 55 71 20 H 
1981 934 Cemal Şevket Kahveci Kilimciler 24 120 25 30 6 2 ı ) 
467 934 Mehıned Fevzi Eskici Şekerciler 69 32 50 25 8 12 1 62 18 51 
744 935 Ibrahim usta Boyacı Bakar bedesten 21-122 70 30 21 4 20 5 61 

1079 935 Yusuf ve Mustafa Aşçı Sandıkçılar 36 134 58 2S 33 65 6 73 7 44 
1117 935 lbrahim O. Haydar Ardiyeci Bardakçılar 14-16 187 50 20 37 50 S 63 8 63 7 59 

Yukanda isimleri yazılı mükelleflere yeni maliye şubesince tarholunan kazanç vergisi ve zamları isimleri hizasında gösterilmiştir. Kendilerinin terki ticaret ve 
san'at ~tmis olmaları hasebile adresleri malum olmadıimdan usule tevfikan ilanen teblii olunur. 1203 (2203) 
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.,'-Sinir hekimi 
~DOKTO 

.ABDÜLKADİR~ 

"' 

TAŞTA ~ 
MERKEZ hastanesi ~ 
asabiye mütahassısı N 

Hergün ikiden sonra hasta- ~ 
larmı kabule başlamıştır. ~ 

Muayenehane: l\<inci Beyler 
sokağı, şerbetçinin karşısın- }-; 
da No. 81 Telefon: 3315 

2-~6 (2196) 
t:Z?.zz~·7.ZZT'..L7JJ.Z7ZZZ/'I./72J':/7.~ 

MiLAS ASLiYE HUKUK 
MAHKEMESiNDEN: 

Küllük gümrük katiblerinden 
Hıfzının lzmirde üçüncü kahra
manlar sokağında 7 numaralı 
hanede mukim iken tegayyüb 
eden Azmi kızı Hediye aley
hine açtığı boşanma davasının 
mahkemesi neticesinde: boşan-

' malarına ve masarif muhake-
menin kendisinden alınmasına 

temyizi kabil olmak üzere 15-
7-936 tarihinde karar verilmiş 

\ 
J 

çE • • 
sırı 

Saçların dökülmesine ve kepeklenmesine mani olur. Komojen 
saçların köklerini kuvv~tlendirir ve besler. Komojen saçların 
gıdasıdır. Tabii renklerini bozmaz, latif bir rayihası vardır. 

Komojen Kanzuk saç eksiri maruf eczanelerle ıtriyat mağazala

rında bulunur. 

191~nmEZEmmmm._._,~ 

Dr. Mita Baran 
Operat(ir 

Muayenehanesini Gazi Bul
varında Basm&ıhane istasyo
nuna giderken Yeni Asır 

matbaasına varmadan Sağlık 
sokak başındaki yeni biı.:aya 
nakletmiştir. Hastalarını her
gün 11 den 17 ye kadar 
kabul eder. 

Telefon : •070 

3 - 26 (2166) 
~Dlil~~~~~~' 

j Ot ta 'S 1 .. 
Muayenehane~ini Birinci 

Beyler sokaf.ı 36 numar. yn 
nakletmiştir. Hastalarını müs-
takil olnrnk l:abul ve ted<ıvi 
eder. 

" 

J 

KJNAKQL KıK~na 
cevheridir. lştihasızlıkta,zaif
likte, sıracada, eski sıtmada 
bire birdir. . . . . . . 
~ .... ~azım hapları 

Bir tanesi inlnbazlarda lint 
verir. Üç tanesi müshildir. 

ı Hazım bozukluğunda hazmı 
tashih eder. Her eczaneden 

iş tabibi 
~ Muayeııehnnet\İni 2 inci 
~ Heyler So. Hamam karşısın
~ da 37 No. ya nakletmiştir. ".. 

Telefon 2946 ~ Telefon: 3774 
8-26 (2101) ~ (1924) 

~ısz::ı::==:::::::;z::::::;::c::=:;:ı::::!::[.;:-:~~·:::::··-!Jv~J~ C~ZZ7Z77..7...h~ZZZ7...ZZ7.J..T'..CZZ:.~ 

TENi ASIR 

1 L AN 
iı Sürel Komisyonundan: 

Satılacak Yazılı kıymet Tahmin edilen 
eşya 

Demir planya tezgahı 
Natamam freze tezgahı bıçaksız 
Yedek desteresile beraber 

Lira 
600 
400 

kıymeti 
Lira 
250 
150 

şerid destegahı 500 200 
Maa avara delik destegahı 375 150 
Ağaç planya destegahı 560 150 
Marangoı destegahı 250 180 

1 - Denizli'de Hususi İdareye aid imalathanede mevcud bu
lunan yukarıda cins ve vasıflari!e tahmin kıymetleri yazılı deste
gahların her biri 2490 sayılı kanunun 46 ncı maddesinin (A) fık· 
rasına tevfikan (21) gün müddetle pazarlığa konulmuştur. 

2 - Pazarlık 25-11-936 çar§amba günU saat 14 de Denizli 
Daimi Encümeninde yapılacaktır. 

3 - İstekli olanlann o gün o saatte encümene gelmeleri la
zımdır. 

4 - Pazarlığın bitiminde bedeli peşinen Hususi Muhasebeye 
verilecektir. 

5 - İlan ücreti ile sair resim ve harçlar alana aiddir. 
13~15-17-19 1165 [2180] 

Devlet Demiryollarından: 

1 

1 

1 
l 
1 

Boş çuval nakliyatına mühim tenzilat 
1500 kilo yakımlık zeytinyağı 7200 lira tahmin bedeli üzerin

den 19-11-936 Perşembe günü saat 15 de Haydarpaşada gar 
binası dahilindeki 1 inci işletme komisyonu tarafından kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. Bu işe girmek istiyenlerin 
540 liralık muvakkat teminat ile 2490 sayıh kanunun 4ü ncü 
maddesi mucibince bu işe girmiye manii kanuni bulunmadığına 
dair beyanname ve ehliyet vesikalarile teklif mektublarını muh-
tevi zarfların eksiltme günü saatinden bir saat evvel komisyonda 
bulundurmak üzere ya bizzat veya taahhüdlü mektubla komisyon 
reisliğine göndermeleri lazımdır. Bu işe aid şartnameler Haydar
paşada 1 inci işletme komisyoI!U tar&ıfından parasız olarak dağı-· 
tılmaktadır. 3-8-14-17 1023 (2115) 

l nci işletme mıntakasında Haydarpaşa - Ankara hattı üze
rinde aşağıda mevkii, mikdarı muhammen bedeli ve teslim müd-
deti, muvakkat teminatı yaz1lı 3 mahalde balast ihzar ve vagonda 
veya ocakta teslimi kapah zarf usulile ayrı ayn eksiltmiye kon
muştur. 

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

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

isteklilerin 2490 numaralı artırma eksiltme ve ihale kanunu 
mucibince ve şartnamede yazılı ehliyet ve diğer vesaikle ve her 
iş için hizalarında yaulı muvakkat teminat makbuzlar\Je her iki 
teslim şekline göre fiat teklifini havi zarfın üzerine har.gi ma
haldeki balast için olduğu yazılmak sur etileeksiltme saatinden 

.-

17 ~ Te,rınısanı ~:os 

Bütün mütahassısların 
teslim ettikleri acı 

bir hakikat 

Çiirük ve hakınısız dişler insanı çok 
çabuk ihtiyarlatır 

Genç vücudler sağla'!' dişlere n3 hadar mu~ıtaçsa \ 
dlşlerin efe RADYOLIN'e o kadar ihtiyacı vardır. 

··········································································h······· Çünkü RADYOLlN dişçilik ilminin icabettirdiği bütün as-
salara maliktir.· Dişlerin çürümesini meneder, dişleri beyaz
latır ve güzelleştirir. Diş etlerini takviye eder, nefesi tath· 
laştırır. Diş ve ağız hastalıklarını tedavi eder. Ağızda 

mevcud bütün mikrobları % 100 öldürür. 
···································································~·········~ 

illQAmDYVLm N 
KULLANlNIZ 

Bu sene ihlamur 
azdır kışlık ihtiya
cınızı şimdiden te

. min ediniz. SALEB 
AD AÇA YI, PA
PA TY A'nın yenisi 
geldi. 
ARTİ kumaş bo

yalarını, firmamızı 

taşıyan çeşitlerimizi 

Karşıyakada ( Bin
bir Çeşit) magaza
sında da bulabilir-
sınız. 

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

macunları, le rem, 
podra V.s 

Telefon 3882 

BEYOGLUNDA 

Bristol Oteli 
••••••••••••••• 

SiRKECiDE 
• Os anı ye 

OTEL l 
••••••••••••••• 

Bu her iki otelin mü!teciri 
Türkiyenin en eski otelcisi 

SAY OMER LÜTFiDiR 
••••••••••••••• 

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

Otellerinde misafir kalanlar, 
kendi evlerindeki rahatı bu· 
lur1ar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten 
fiatlar müthiş ucuzdur. 

1 
lzmir ili Daimi 

•• • 1 
encun1enınaen : bir saat evvel makbuz mukabilinde Haydarpaşada komisyon re-

isligv ine vermiş olmaları ve teklif sahihlerinin de eksiltme günü 1 · · ı k ı k •b ·şıerİ lzmir ilkokul an ıçın vaptırı aca o an evra ı maı ua ı 
saatinde hazır bulunmaları ve ayrıca izahat alm~k istiyenlerin de nçık eksiltme ile 30-11-936 pazartesi günü snat dokuzda baş-
Haydarpaşada yol başmüfettişliğine müracaatları lazımdır. .

1 
. 

1 
d 

1 
. T d . A .. • d ihale 

Beher metre muhammen bedeli lnyıp sant onı oye rn ar znıır ı ı nımı ennımı -nın e 
vagonda ocakta teslim muvakkat edilecektir. t 

Mevkii K.L. M teslim teslim müddeti bedeli mikdarı teminat 19 lmlem matbu evrakın muhammen fiati 760 lira muvakka 
Vezirhnn 217+000 138 134 6 5520 4000 414 teminatı 57 liradır. . 
Bozüyük 258+000 147 143 9 22050 15000 1654 - istekliler şartname ve nümunesini görmek için hergün Küıt.~r 
Polatlı 479+ 000 138 134 6 6900 5000 517.5 direktörlüğüne iha!e gün ve saatinde <le teminnt makbuzları e 

8-10-14-17 1077 _[_2~~1]_ Daimi encümene gelmeleri. 11-17-22-28 1132 (216~ 
~~:;;;;;;~;;;;;;;.:;;;;q;;;;;;;;;.._;;;.~-----:;;;;;;;;;;o;;;;a~;;.;.~~~~~~ ~~~-----~==~~~~----:--~~~~~~~---

z ·r def erda ığından: 
M rkezi lzmirde olmak üzere 20,000 lira serm~ye i c ernkkül 

eden Akde iı; gemi i~leri Türk Anonim şirketinin behcıı 100 
lira kıymetinde ihraç edeceği 200 lira hisse senedine aid damga 
resmi tamamen tediye edildiği kanunun 39 uncu maddesi hük-
'llÜne tevfıkan ilan olunur. 1211 · (2198\ 

iş kanununun dokuzuncu teşkilat faslındaki hükümlere şör:~ 
kurulan iş Dairesinin teşrinisani 936 başından itauaren faahye 
başhyacağı 145 nci madde mucibince ilan olunur. r21ssı 

10~11~12-13~14-15~16-17 1118 
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Sahlte 9 

Fratelli Sperco 
Vapur Acentası 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
AGAMEMNON vapuru el· . 

yemı limanımızda olub 10 ikinci 
tepine kadar Amsterdam,Rot· 
terdam ve Hamburg limanları 
için yük alacaktır. 

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

TRiTON vapuru lS ikinci 
teşrinde gelib 21 ikinci teşrine 
kadar Anvers, Rotterdam,Ams· 
terdam ve Hamburg limanları 
için yük alacaktır. 

SVENSKA ORIENT Lınıen 
VIKINGLAND motörü el· 

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

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

Servici Maritim Roumain 
Kumpanyası 

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

ZEGLUGA POLSKA 
Kumpanyası 

LEV ANT motörü elyevm li· 
manımızda ohıb Anvers{doğru) 
Dantzig ve Gdynia limanlan 
için yük alacaktır. 

Daha Fazla tafsilat için ikinci 
kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRATELLI 
SPERCO vapur acentalığına 

müracaat edilmesi rica olunur. 
• Navlunlardaki ve hareket la· 

rihlerindeki d.!ğişikliklerden 
acenta mesuliyet kabul etmez. 

Telefon: 2004-200S-2663 
ı::::::: 

lzmir Sulh Hukuk Mahke
mesinden: 

Mütekait merhum kolağası 
cerrah hacı Hasan veresesinin 
şayian mütasarrıf oldukları İz
mirin ikinci Sultaniye mahal
lesinin Eşrefpaşa caddesinde 
kain eski 18 ve yeni 24 nu
maratajlı üç oda bir salon bir 
bodrum katı ve bir mutfak ve 
bahçeyi havi ve 600 lira kıy· 
meli muhammeoeli evin 15·12· 
936 salı günü saat onda lzmir 
sulb hukuk mahkemesi salonunda 
satışı yapılacaktır. Bu arttırmada 
tahmin olunan bedelin yüzde 
yetmiş beşi nisbetinde bedel 
verildiği takdirde müşterisine 

ihale edilecek ve aksi halde 
satışı 15 gün daha uzatılarak 
ikinci arttırması 30-12-936 çar
şamba günü saat lS te yine 
dairemizde yapılacaktır. Gayri 
menkul üzerinde bir giina hak 
talebinde bulunanlar ellerindeki 
resmi vesaik ile birlikte yirmi 
gijn içinde dairemize müracaat 
etmeleri lazımdır. Aksi tak
dirde haklarında tapu sicili 
malum olmadıkça paylaşmadan 
hariç ltalacaklardır. Şartname 
30-11-936 tarihinden itibaren 
herkesin görebilmesi için açık 
bulundurulacaktır. Arttırmaya 

iştirak etmek istiyenler kıy· 
ıııeti muhammeneoin yüzde 
yedi buçuğu nisbetinde pey 
akçesi veya milli bir bankanın 
teminat mektubunu ibraz etme
leri zaruridir. Gayri menkulün 
vergi vesair kanuni mükellefi
yetleri satıcıya ve yllzde iki 
buçuk delliliye ve ferağ harç
lan da alıcıya aid olub ihale 
bedeli def'aten Ye peşinen 
ödenecektir. ihaleyi mllteakib 
müşteri satış bedelini tamamen 
Vermediği veya Yeremediği tak
dirde gayri menkul tekrar IS 
glln müddetle arttırmaya ko
nulub talibine ihalesi yapıla
cak ve arada tahakkuk edecek 
ihale farkı hiç bir hükme hacet 
kalmaksızın vecibesini ifa et• 
tniyen müşteriden ahnacaktır. 
Bundan fazla malumat istiyeo
ler dairemizin 931-626 sayılı 
dosyasına mllracaatları ilin 
olunur. l21'2 (2199) 

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

Zee & Co. 
DEUTCHE LEV ANTE LINIE 

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

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

AKKA vapuru 11 ikinci leş· 
rinde beklenilmekte ve 1 S 
ikinci teşrine kadar Rotterdam 
Hamburg ve Bremen limanla· 
rına yük alacaktır. 

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

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

•ı•o•• 
American Export Liııes 

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

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

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

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

teşrinde bekleniyor. Nevyork 
için yük alacaktır. 
~ 

Pire Aktarması Seri Seferler 
EXCAMBION transatlantik 

vapuru 20 son teşrinde Pire 
limaoıodan Bostan ve Nevyork 
için hareket edecektir. 

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

•• cs:ı •• 
Den Norske Middelhavslinje 

SARDINIA mııtörü 16 son 
teşrinde bekleniyor. Dieppe ve 
Norveç limanlarına yük ala
caktır. 
~ 

Armement H.Schuldt-Hamburg 
MARITZA vapuru 20 son 

teşrinde bekleniyor. Rotterdam 
Ham!>urg ve Bremen limanları 
için yük alacaktır. 

S. A. Royale Hoogroise de Na· 
vigation Danubienne- Maritime 

Budapest 
BUDAPEŞTE motörü 29 son 

teşrinde limanımıza gelerek 
Danub (Tuna) limanları için 
yük alacaktır. 

•• C!O •• 
Jobnston Varreo Line Ltd 

Liverpool 
JESMORE vapuru IS son 

teşrinde bekleniyor. Anvers ve 
Liverpool limanlarından yük 
yük boşaltıp Burgaz, Varna, 
Köstence, Sulina, Galatz ve 
Braila limanları için yük ala· 
caktır. --•.-•-.ollllil"'•--

Service Maritime Roumain 
Bükreş 

DUROSTOR vapuru 2S 2 ci 
teşrinde bekleniyor. Köstence, 
Sulina,Galatz ve Galatz aktar
ması olarak Belgrat, N ovisad, 
Budapeşte, Bratislava, Viyana 
ve Lioz için yük alacaktır. 

Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında hiç bir taahhüde gi· 
rişilıııez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 • 2008 

Izmir ikinci Hukuk Mahke
mesinden: 

Ümmühan ile kacası Burdu
run Divaobaba mahallesinde 
EYliya damadı lsmail oğlu Ra
mazan aleyhine açtığı boşanma 
davası üzerine çıkarılan dave· 
tiyenio müddeialeyhin ikamet
gahının meçhuliyetine binaen 
bili tebliğ iade edildiği ve da
vacı tebligatın ilanen icrasına 
taleb eylemesine binaen istek 
dairesinde tebligatın icrasına 
karar verilerek yevmi muha
keme 9-12-936 Çarşamba günü 
saat 10 a tayin kılınmış oldu· 
ğundan yazılı gün ve saatte 
müddeialeyhin tahkikat hakimi 
huzurunda bizzat hazır bulun· 
ması veya bir vekil gönder· 
mesi H. U. M. K. nuo tebligat 
faslına tevfikan tebliğ maka
mına kaim olmak üzere key
fiyet ilin olunur. 1221 (2201) 

GRi P 

Yalnız birkaç 
Dakikada 
Sabit olan 
Hakikat 

iN 
En şiddeti! b ıı ş aörılarını 

derhal keser 

... 
1 

Olivier Ve Şii. 
LİMiTET 

1 
Vapur Acentası 

• ~ İRiNCi KORDON REES 
BiNASI TEL. 2443 

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

.,, alacaktır. 
ANDALUSIAN vapuru 2 

ikinci teşrinde gelip 5 ikinci 
teşrine kadar Londra ve Hull 
için yük alacaktır. 

Liverpool Hattı 
ALGERIAN vapuru 30 birinci 

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

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

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

Pariı fakültesinden diplomalı 
Diş lablplerl 

l\fuzaHer Eroğul 
Kemal Çetindağ 
Hasta!arını her gün sabah 

ıaat dokuzdan başlıyarak 
Beyler • Nuıııan zade S. 21 
oumralı mua yeoehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 

Doktor 

emel Sakir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane: ikinci Bey
ler sokağı 6S. Tel. 3956 

Evi: Köprü "rapur iskelesi 
Berat apartımaoı No. 6 

Gripin bütün ağrı, sızı ve sancılan dindirir. 
diş, bel, sinir, adete ağrılarıoa, romatizmaya, 
vellit ıstırablara karşı bilhassa müessirdir. 

Nezleye, gripe, 
üşüt:neden müte-

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

Ev, Telefon No. 2545 

GB l p i 
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 ayn ayrı koku bankası 
ve S. Ferit eczacı ba1ınm son 
yaptığı şaheserler. 

Sabit, latif hakiki çiçek ko
kuları. 

Benzeri yapılamaz. 

Um. Depo 

S. Ferit 
• 

1 
ECZANESi 

Hükümet sırası 

Süitiın kendi kabahabnlzdır ;-zıra-dişlerinizi" 
İhmal eldiniz, bunlara iyi bakmadınıı, hjılbukl 

' .· ~. 

• • 
•bundan daha kolay bir şey yokıur, zıra bu 

. \ 
'~tiyııcı temin edecek blr_PERLOOENT en 
,.l)'i dit ,macun_u_vardır • ., 

• 1 

TURAN Fabrikaları mamulatıdır. Aynı zamanda Turan 
tuvalet sabunlarını, traş sabunu ve kremi ile güzellik krem
lerini kullanınız. Her yerde satılmaktadır. Yalnız toptan sa
tışlar için lzmirde Gazi Bulvarında 25 numarada umum acen
telik Nef'i Akyazılı ve J. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

Posla Kut. 224 Telefon 34GS 

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

SIBHAT BALIKYAGI 
Norveçya balıkyağlarının en halisidir. ~erbet gibi 

içilir. iki defa süzülmüştür. 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞDURAK 

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

1936 -1937 
Taze bir asitli 

ekistra ekistra 

Balık 
Yağı 

ECZACI 
Kemal 

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

Hilal 
Eczanesi bu yağı 
hiçbir yere ver
miş değildir. 

Kendi sat 
maktadır 

Parfok 

• • 
senesının 

• 
1 

Kudreti 

Daimoo elektrik pilleri dünyada tanınmış pillerdir. Daimon 
pili kullanan biç başka pil kullanmaz. 

Umum deposu : Sulu han cıvarında 28 • 9 Hüsnü Öz 
Ödemişli. 

' 

lzmir Cumhuriyet müddeiumumi
liğinden: 
Çeşme Noter muavinliği münhaldir. imtihanla birisi tayin edi

lecektir. imtihan 22·12-936 gününde yapılacaktır. Talip olanların 
Noter Kanununun 4 ocü maddesinde yazılı vasıfları haiz ve 14 
ve 16 cı maddelerinde yazılı evrakı müsbitelerile birlikte lzmir 
Adliye encümenine müracaatları ilan olunur. 120S (2197) 
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Asilerin tayyare kampları tahrib edildi 

Tankların hücumları para etmedi 
Asi General Liano cumhuriyetçilerin 

kazandıklarını itiraf fakıyetler 
bazı muvaf· 
etmiştir. 

iki taraf da geniş ihata 
Madrid şehrinin her 

Seville, 16 (A.A) - Seville 
rad {osu general Veralanın şu 
tebliğini 11eşretmişdir: 

Biz yalnız bir şeyden kor
kuyoruz. Havaların bozulması. 
Çünkü şimdiki güzel havalar 
bazarJamakta olduğumuz kat'i 
muharebe için ideal bir fır
sattır. 

Cuma günkil hava mubate· 
besinden bahseden general 
diyor ki: 

Tayyarelerimiz arslanlar gibi 
muharebe ettiler. Tayyartle-
rımız hükumet Tayyareleri
nin mikdarı daha fazla olma
sına rağmen bunlara taarruz et
mekte tereddüt eylememişler
dir. Birkaç dakika içinde evvela 
dört tayyar~ Madridin üzerine 
düşmüş ve bir saatten az de-
vam eden bir muharebeden 
sonra da tayyare filosundan 
ııel'i kalanlar kaçmıtlarclır. 

Hükllmetçiler sekiz avcı tay-

hareketleriyle 
mahallesi bir 

kat'i neticeyi almağa çalışıyor. 
istihkim haline konulmuştur • 

. './\,, *~'- fM-. f'l maruz mahallelerde caddelerin 

1 

kaldırımları bozularak barikad
• lar yapılmaktadır. Milis kıt'a

., : larma alınmış olmıyan büUin 
><. ;.{ sağlam erkekler siperler kaz· 

makta, genç kıılar bu tahki
mat için lüzumlu olan harç
ları hazır etmektedirl~r. Ka· 
dınlar iki kat olarak el hum• 
haraları naklediyorlar. Şehrin 
bütün sevkülceyş noktaları is
tihkam haline sokulmllflur. 

yaresi ve bir bombardıman 

tayyaresi kaybetmişlerdir. Biz 
yalnız iki tayyare zayi ettik. 
Mamafih bunlardan biri hatla· 
rımıza dönmeye muvaffak ol
muştur. 

cebhesıııde bugünkü vazıyeti can/anduan bir ıesım 

Paris, 16 ( Ö.R ) - Haber 
alındığına göre, Reich bükü· 
meti Sovyetler tarafındaD İs· 
panyol hükümetine tanklar 
gönderilmesini protestoya ka• 
ra?" vermiştir. Almanların bu 
iddiasma göre, bir Sovyet va
puru Barselon'a çıkarılmak 
üzere Karadeniz limanlarından 
birinden birçok tank yiiklemiş
ti:. Bu vapur Çanakkale'den 
geçmiş ve birkaç gün sonra 
Barselon'a varacakmış ... 
ASiLER DE CUMHURiYET· 

ÇILERI MENGENEYE AL
DIKLARINI iDDiA EDiYOR 

CAN BAZLIK YAPMIŞLAR 
Hükümetin tayyare filosunun 

ric'atından sonra bizim pilotla
nmız muzafft-riyetlerini tes'id 
için paytahtın üzerinde bir ta-
kım canbazlıklar yapmışlardır. 
Tayyarelerimizin muvaffakıye
tine şahid olan askerlerimizin 
sevincine payan yoktu. 
iSPANYANIN EN MODERN 

MEYDANINA BOMBALAR 
ATTILAR 

Madrid 16 ( A.A ) - Havas 
Ajansı bildiriyor: 

Dün saat 15 i biraz geçerek 
asilerin tayyareleri Madridin 
kalabahk olan Kuatro Kaminos 
mahallelerini bombaya tutmuş
lardır. 10 ölü ve 100 yaralı 
vardır. Yirmi dört saattenberi 
aı enlerin adedi 80 ve yarala
nanların adedi 100 tahmin edil
mektedir. 
Öğleden sonra asilerin top

çusu Epana meydanı ile Mad· 
ridin en modern ve en büyük 
merkezi caddelerinden biri olan 
Edv; rdo Dato yolu üzerindeki 
mahalleleri bombardıman et
miıtir. 

ASiLERiN 24 TAYYARESİ 
T AHRİB EDİLDİ 

Madrid, 16 (A.A) - Havas 
Ajansı bildiriyor: 

Dün akşam saat 21.30 da 
şiddetli bir topçu bombardı
manı başlamıştır. Madrid şeh
rinin tam ortasında üç obüs 
patlamıştır. 

Hava işleri nezareti hükü
met tayyareJerioin pazar günü 
sabahtan akşama kadar büyük 
bir faaliyet göstermiş oldukla· 
rını bildirmektedir. Bu tayya
reler Avila tayyare meydanını 
bombardıman etmişler, Nasyo· 
nalistlerin dört tayyaresini tab
rib eylemisler ve 20 kadar 

tayyareyi hasara 
dır. 

Hükilmet tayyareleri sonra 
Tofedo ve Torrijos tayyare 
meydanını da bombardıman 
etmişlerdir. Bunlar Talavera 
istasyonuna bombalar atmıı
lardır. 

Öğleden sonra hükümetin 14 
tayyaresi pek aşağıdan uçarak 
Casa Del Campo mıntakasında 
düşman mevzilerine bombalar 
atmışlar ve sonra asileıin tay
yareleri ile muharebeye giri
ıerek bunlardan ikisini düşlir
müşlerdir. 

ASILER ıN DÜNKÜ T-AAR· 
RUZLARI DA AKIM KALDI 

Madrid 16 (A.A) - Harbiye 

nezareti radyo ile bir tebliğ 
neşretmiştir. Bunda ezcümle 
böyle denilmektedir: 

Asi kuvvetler Pazar günü 
Madridin şimali garbisinde hü
kümet kuvvetlerine taarruz et· 
mişler ve bu kısımdaki köprüyli 
işgale kalkışmışlardır. Hükümet 
kuvvetleri düşmanı püskrırt
müşlerdir. Ve bütün mevzileri 
muhafaza etmişlerdir. 

Asiler üniversite mahallesini 
ve Montan;a kışlasını bombardı
man etmişlerdir. 

TANKLARIN HÜCUMU 
PARA ETMEDi 

Casa Del Campo mıntakasın· 
da cumhuriyetçilerin muvaffa
kıyetinden sonra düşman Man
zaranes nehrini Los Franceseı 
köprüsünden geçmeği zorlamak 
üzere gayretlerini daha şimale 
tevcih etmiştir. Faslı · kıt'alar 
tarafından 15 tank yardımiyle 
dün öğleden sonra yapılan bü
yük hücum, hücum tayyareleri 
filosu tarafından yardım gören 
cumhuriyetçi piyade kıt'aları 
tarafından kırılmıştır. 

Bu sabah düşmanm ayni nok
tadan yaptığı ikinci bir hücum 
da geri püskürtülmüştUr. 

CUMHURiYETÇiLER ASiLE· 
RI YANDAN ÇEVIRME(iE 

ÇALIŞIYORLAR 
Paris, 16 (A.A) - Muhtelif 

membalardan gelen haberlere 
göre ispanyada Madrid için 
yapılan mücadele gün geçtikçe 
daha şiddetli bir hal almakta
dır. Hükümetçiler düşmanı yan
dan çevirebilmek için asilerin 
sağ cenahı üzerine kuvvetli 
tazyik icra etmekte devam 
ediyorlar. Asiler de Madridin 
münakale yollarım kesmek üzere 
şimale doğru ayni tarzda hare
ket etmektedirler. Mamafih her 
iki tarafın yaptığı bu hareketle
rin hiçbiri halen hedefine varmış 
gözükmemektedir. Sekiz gün· 
denberi vukua gelen muhare
belerin şiddetine rağmen va· 
ziyet aşa~ı yukarı değişmemit 

gibidir. Dündenberi hükümet· 
çiler, Faslıların tanklar yardı
miyle yaptıkları iki hücumu 
püskürtmüşlerdir. Asiler de 
ayni müddet zarfında hükümet
çilerin sağcenahı üzerine ve 
Carabanchel mıntakasına yap· 
tıkları hücumları durdurmuş
lardar. iki tarafın zayiatı da 
ağırdır. 

ASI KUMANDANIN 
ITIRAFLARI 

ROMA, 16 ( Ö.R ) - Sevil 
rad o .rnnda hergün harekata 
izah eden general de Llano 
nasyonalist · ayyarelerin dün 
büyük faaliyet göRterdiklerini 
ve asiJerin bazı muvaffakıyet

ler kazandıklarını söylemiştir. 

Madrid' de nafıa nezareti bom
bardıman edilmiş ve hasarata 
uğramıştır. Madrid bükümeti 
ahaliyi asilerce bombardıruan 

edilmiyeceği bildirilen mahal
Jelere çekilmeye davet etmiş
tir. Dünkü bombardımanlarda 
30 ölü 300 yaralı olmuştur. 

Diğer taraf tan şimalden üç 
kol hahnde iferleyen asilerin 

üniversite mahallesini yeniden 
sardıklan iddia ediliyor. Ge
neral de Llano tarafmdan veri
len rakamlara göre dahili har
bin baılangıcmdanberi 102 hü
kümetçi tayyare düşürülmüştfir. 

Asilerin umumi kararj{ihı, 
Madrid cebhesinde dün sabah 
şafakla başhyan hareketler ne
ticesinde milliyetçilerin kazan
dıkları .. büyük zafer" hakkında 
ıu ma'ümatı vermektedir: 

"Dün sabah Madrid müdafi
leri San lsidor mıntakasında 
geniş bir mukabil taarruza te· 
şebbüs ettiler. Bunların karşı

sındaki üç asi kolu bir çevirme 
hareketiyle hükümetçHerin yan 
tarafını mitralyözlerin ateşi al
tına aldılar. Tam bu sırada 
tayyareler işe karışarak şehir 

üzerinde birçok hücumlar yap· 
tılar ve barb halindeki cumhu· 
riyetçilerin ric'at hattını tebdid 
ettiler. Kaçan bükümetçileri 
takib ederek milliyetçiler Casa 
del Campo tarafından ilerledi
ler ve Fransızlar köprüsü önüne 
geldiler. Tam köprüyü geçe· 
cekleri sırada markisistler köp
rüyü uçurdular. istihkam takım· 
lan hemen Manzanares nehri 

. üzerine muvakkat bir köprü 
atblar,Asi kıt'at köprüyü aşarak 
başlıca yollardan Madride gir· 
meğe başladılar. Fakat bu ileri 
hareketi çok güçlükle devam 
etmektedir." 

MiLLiCİLER T AKVIYE 
KUVVETLERi ALIYuRLAR 

Paris 16 ( Ö.R ) - lspanyol 
asilerinin tebliği : Üç giinden· 
beri millici bombardıman tay
yare filotillaları sık sık Madrid 
üzerinde uçuyorlar. General 
Molla cebbeden hiç ayrılma
makta ve köylerde gecele-

mektedir. Muhtelif fırka ku
mandanlarile Madrid etrafın

daki millici mevzilerinin tahki
mi etrafında görüşmüttür. MU-

Madriade bir mahai/edell hır 
nıalıalleye kaçan zavallılar 

him takviye kuvvetleri alan mil
liciler yakında geniş bir hare
kete başlamak niyetindedirler. 

FRANKONUN SÖZLERi 
Paris 16 ( Ö.R) - General 

Franco Havu Ajansının bir 
muhabirine Avilla karargahın
da şu beyanatta bulunmuştur: 

" - Ecnebi gazetelerinden 
bazıları bana atfettikleri bir ta
kım beyanatı ile Madridin tes· 
lim olmazsa, mahalle mahalle 
tahrib edileceğini söylettiler. 
Ben böyle birşey ve buna ben· 
zer birşey söylemedim. ,, 

Fakat bu tekzibe rağme 

asi tayyareler dün de bir çok 
defa Madrid üzerinde uçarak 
hombaJar atmışlardır. Asilerin 
ağır bataryeleri tarafından çe-
kilen bazı obüsler de şehrin 
kalabalık mahallelerine düşmüş
tür. 

Dün sabah ilk hücum 15 
avcı tayyaresinin himayesinde 
10 bombardıman tayyaresi tara
fından yapılmıı, bunu öğleden 
sonra ikinci bir hava hücumu 
takib etmiştir. Şehre bir çok 
bombalar atılmıştır. Son 24 
saat zarfında bu sur~tle 100 
kişi ölmüş, 300 kişi yaralan
mıştır. Yaralılarm ekserisi ağır
dır ve bir çoklarının ko!Jarı, 

bacakları kesilmiştir. 
HARB Y ALNlZ CEBHEDE 

DEGILDIR 
Paris, 16 (Ö.R) - Madrid 

müdafaa komitesi bir gün
delik emir neşrederek: .. Harb 
yalnız cebhede değildirl ,, . 
Diye ilan etmiştir. Filha
kika şehir içinde de bü
yük bir barb hazırlığı hüküm 
sürmekte ve iıilerin tehdidine 

Paris, 16 (Ô.R) - Havas 
ajansı muhabiri asilerin Avilla 
karargahından bildiriyor: Cum• 
huriyetçilerin Mac\rid etrafında 
isi kuvvetlerin k ~kil ettikleri 
mengenenin tazv kini azaltmak 
için yeniden git i ltikleri mukabil 
taarruz da evv.'lkiler gibi püs· 
kürtülmüştür. P.: adrid müdafile· 
rinin bu hücumu Manzanareı 
nehrinin en so.ı kıvrımındaD 
yapılmıştır. Buna teşebbüs et· 
mezden önce mi! sler ToJedo 
köprüsü üzerinde {iddetli topçu 
ateşi açarc.k hücumun buradan 
yapılacağı zannım uyandırmış
lardır. Saat 8 de milisler 
küçük grublar halinde San 
Fr.ıtnsisko kilisesi önünde or· 
taya· çıkmışlardır. Kilisenin 
kubbesi güneş altında parlar• 
ken milisler hücuma geçmiş
lerdir. Burada isi mevzilerini 
tutan lejyonerler milisleri mit• 
ralyöz ateşile karşılayarak bil• 
cumu durdurmuılardır. Yanları 
mitralyöz ateşine maruz kalall 
milisler geri çekilmişlerse de 
mezarlık civarında duvarJarlD 
ve mezarlarm teşkil ettiği si• 
perlerdeo istifade ederek tu: 
tunmuşlardtr. Topçu kuv9e~ 
milislerin arkalarındaki mevsı• 
leri dövmeğe başlamıştır. Saat 
onda hücum püskürtülmilf, sa• 
dece topçu düellosu devalll 
etmi~dir. . 

Tayyareler üç gündenb~l'I 
çok faaliyet göstermiılerd~ 
Madrid üzerinde çok ıiira 
ve yeni model hükümet a'VC1 
tayyareleri mütemadiyen de'V• 
r;ye dolaşmaktadırlar. 

J·o-
General Molla asilerin e 1 

deki mevzilerin tahkimi içİO 
hücum kollarına kumanda ed~D 
generallerden Saligo, Vare ~ 
ve albay Y oge ile görUşıPOI 
tür. 


