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Devam müddeti Türkiye içinlHariç içini 
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• 1 
Kont Ciano ve Yugoslavya 

I Be/grad 17 (Ye11i Asu) - llalJ'a dış ba
ı kanı Korıt Ciano, Peşte döııiişli Lublaııodan 
; gererken gazetecıleır. demiştit ki: ı 
ı " Yuf!OS/avı•a ile llissiyaltmız samimi-

1 

1 

dir. Yugoslavyarı şahsen seı•eıim. Yakında 
cöıüşrne fırsatı elde etmek istrıim. ,, 

Fiall '' s " kuruştur. CunıhuriyeUn. Ve Cmn1mriyet Eserinin Bekçis•, Sabahları Çıkar Siyasi Ga~etedir Yeni Asır matbaasında basılmıştır. 

Sancak 
Türktür ve Türk 
kalacaktır ... 

·-· 

,fllllaZFLV'IZYQ™11MC:W4~ 

8 
SANCAK SEÇİMİNİN VERDiGi NETİCE 

Türk halkı Suriye için hezimettir 
............•.......•••••..•••.•................•...•......... . ................................................................................................................................................... .. 

Şarkla her uymııklık hamlesi ~ 
bizde en samimi bir môkcs ~ 

;-..; 

Dün koca Antakya şehrinin manzarası göğüs kabartacak haldeydi. Sokaklar bomboş, dükkanlar 
sımsıkı kapalı... Bu derin sükut içinde yalnız bir ruh yaşıyordu. Türk olmak 

azminden 1eragat etmiyeceğini gösteren bir milJetin ruhu ... bulmıt§fıtr. Maziniıı ıstu-ab 

kmıanı içincle kay1llya, kay
Htya olgımla§an tec,·ilbele
'rimide biliyonız 1:i, Şark 

nıilletl<rri sevi§meye1 anla:j· 
nıağa, km·,~ılıldı 1ıaygı 1ırı

vası içimle leşri1.-i mcsaiue 
mecb u rdtO"lar. 

Dış politikamızın vechesi bu 
düşüncede ne kadar samimi ol-

duğumuzun en parlak delilidir. 
Biz, Şarkın bugünkü uyanıklı

ğmda büyük bir şeref payımız 
olduğuna kaniiz. Türk inkılabı 

azametli görünüşü, birbiri ar· 
dınca yükselen eserleriyle ef
~aneleri yıkarak yepyeni bir 
r ealite~er alemi kurmamış ol
saydı Şark bu kadar çabuk 
uyamr mıydı? Şark milletleri 
kurtuluş hareketlerinde hep 
bizden örnek almışlardır. Bun• 
dan gururlanmak ihtiyacını 

duymıyoruz. istediğimiz şey, 
komşularımız arasında karşı

lıklı saygı ruhundan ilham alan 
durbin bir siyasetin yerleşmiş 
olmasıd11. Dün lrak'm, Mısır'm 
istiklale kavuşmasmdan sevinç 

duymuştuk. Bugün, Suriyenin 
istiklal eşiğinde olmasını aynı 

inşirahla karşılarız. Şu şart ile · 
ki, Cenubu• şarki komşumuz 
kuvvetli Türkiyenin siyasetin
deki manay•, ruhu anlamahdır. 
Suriyeyi idare eden eller mem
leketlerini cidden seviyorlarsa, 
eğer Suriyenin mcsud bir inki
şaf devresine girmesini arzu 
ediyorlarsa herşeyden evvel 
maceraperest bir siyasetin teh
)ükesini anlamalıdırlar. Başka
larına aid olan haklara saygı 
göstermesini bilmelidirler. 

. 
Hiç Türkiye gibi, yabancı 

haklara o kadar hassasi
yetle riayetkar olan bir mem· 
leket kendi hakkına likayd ola~ 
hilir mi? Hiç Türkiye gibi haklı 
olduğuna inandığı davalar için 
en mucizeli kahramanlıkları ya· 

ratan memleketin evladlan, öz 
•arlıklarmdan bir parçanın yu
tulacak bir lokma olmasma mü· 
laade ederler mi? 

Bir an için bile böyle \:ıl
ııııca bir zehaba düşmemek Ja
ıımdır. 

Yeryüzilnde hangi gasıb kuv· 
•et tasavvur edilebilir ki bizi 
lllilli, tarihi, ahdi haklarla bağlı 
olduğumuz mukaddes bir yurd 
Parçasmdan ayrılabilsin ... San
tak davasında Türkiye sarılmaz 
hir teze maliktir. Dül'yanın en 
tarafgir hukukçuları bir araya 
gelseler tezimizi cerhf'decek 
bir ikinci noktai nazar ortaya 
SÜreoıezler. 

-- Sonu 2 11ci say/ada --
'• Şev-ket; E:ıi1~:n. 

••••• 
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~ Semi - Han . 
: - 6 ınrı sav/ada-

~ 44 Yıl sonra 
~ GELEN MEKTUP . 
'•••••••• 4 ü11cii Savtamızda .........•......•.•.•.. , ........ . 
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Ortodokslar seçime gi m me için kiliseye kapandılar. 
Antakyada Suriye hükümeti hesabına reylerini kullanmak hacaletini gösterenler 189 satılmıştır. Tevkif 
edilen kardeşlerimiz hapisanelerde brakıldılar. Suriye intihabatı esnasında 23 kişi öldü 

lstanbul, 17 (Yeni Asn) - birer kaya gibi kararlarında 
Antakya ve lskenderun inti~ sabit kalmışlar; kendini zorla 
habatının neticesi nihayet an- intihab sandıkları başına sü· 
!aşılmıştır. Suriye hükümeti rüklemek istiyen arab askerle-
erkanı için bu netice kat'i bir rine boyun eğmiycn bir millet ~ 
hezimetten ibareU:r. Tekbir olduklarını göstermişlerdir. 
Tiirk bile iutihabata iştirak DUn koca Antakya şeh-
etmemiştir. rlnin manzarası cidden 

Suriyeden gelen askeri kuv- göğüs kabartacak bir 
vetlerin ve inzıbatı muhafaza haldeydi. Sok& klar bom-
vazifesile mükellef olmaları boş, dUkklnlar sımsıkı 
icabeden mahalli jandarma kapah... Bu derin sUkOt 
kuvvetlerinin bütün tazyiklerine, . içinde yalnız bir ruh 
müdahalelerine rağmen Türkler, 7ürk fskr.llde11m b1r~~~ellik m;mleketid·ı' - Sonu 3 üıırii sav/ada -
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şıMALI çiNDE YENiDEN MANÇUL•RLA Amı·ral gemı·sı· de gı.ttı· 
ÇIN ORDUSU ARASINDA HARB OLUYOR 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bir Çin viliyetini 
Japon yanın hakiki 

aldılar 
maksadı ne? 
Paris, 17 (Ö.R) - Simali 

Çinde şiddetli muharebeler 
oluyor.' Bir Mançu grubu Sui
yam Çin vilayetine hücum et
miştir. Mançuri JaponJarın kon
trolü altında olduğundan bu 
hareket hakikatte Japonlar 
hesabınadır. Suiyam vilayetine 
gelince şimalen Rusyanın hi· 

Yavuz ve torpidolar 
hararetle teşyi edildi 

mayesi altındaki dış Mo
golistanla hududdur. Bu ha-
reketle Japonlar hem Çini SakaıJa denizaltı gemisi 
bir vilayetten mahrum etmek, Istanbul, 17 (Yeni Asır) - heyet, amiral Şükrüyü ziyaret 

Amirral gemisi Yavuz önde, ederek hayırh yolculuklar te· 
hem de Sovyet nüfuz mınta- menni etmiştir. Teşyie gelen 
k k d ·ı ı k k torpidolarımız arkada olduau 
asına a ar ı er eme ma - '" zevat Yavuzda iıaz edilmiş-

sadını takib ediyorlar. ŞimdHik halde filomuz sabah Maltaya lerdir. 

JSxfıtiJt'.. . .. , ~~=~::ım~:~~~~~·; .:.~c~~;i~: ha~:~~ .. :tti.dışında denizaltı re:;~0:;:i:·:~:.::::0::~.!':.: 
.,~>t ' .. f(.:"'. -.:- ·'. ~ · ~_."..~" ...... ,w. ..• vahimdir. Zira Japonların, Rus· gemilerimizle birleşeceklerdir. bütün sahil boyları sevgili do-

.'. .,. ,.A . · ,. · ; *~ '·. "' · ~ -'!#. ,,,.,; larla karşılaımak tebJükesini Filonun harek~tinden evvel nanmamıu görmek için topla• 
j Çıll dıktatörü Çan-Kay-!)ek ve eşi - Sonrl 7 nti sayfada - lstanbul viliyeti namına bir nan binlerce halkla dolmuştur. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ceza Evleri • • 
nızamnamesı 

Bazı mahkllmlar kömüro
caklarında çalıştırılacak 
ilk yakında Zonguldağa kafile 

hareket 
Islan bul, 17 ( Yeni Asır ) -

Hapishaneler mütahassısı Mu
tahhar Başoğlu Zonguldaktan 
geldi. Mumaileyhin Zonguldakta 
yaptığı tcdkikler, mahkumların 
kömür ocaklarında çalıştırılma· 
sına aiddir. Esas itibariyle bu 
fikir kabul edilmiştir. 

Yetmiş beş kişilik ilk kaflle 
Zonguldağa gönderilecektir. 
Bunu 155 kişilık ikinci kafile 
takib edecektir. Nümune hapis
hanesi olan lmralı adasına da
ha elli mahkum gönderilmiştir. 

Hapishanelerin ıslahı hakkın
da hazırlanmakta olan yeni 
hapishaneler nizamnamesi üze· 

- Sonu 6 ıncı sahi/eae -

edecektir 

/lapislıaneler Mü/ctli.şi 

M11talılıar Başoğlll 

Son DakiKa: 
• r 

Dr. Aras vukubulan taleb üzerine 
Sancak meselesinde Fransa ile teati 
edilen notalar hakkında izihat verdi 

Dr. Arasın Neşrolunan tebliğe göre 
dinlenilen beyanatından 

hattı hareketini 

heyecanla 
hüküm etin sonra, lnönü, 

müdafaa etmiştir 

Başvekilin izahatı tezahüratla karşı
landı. Hükümete ittifakla itimat edildi 

- YAZISI & iNCi SAYFADA -
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: ıran fıkraları : : 

ff imurleıık ve Hafız~ . . 
: Hafız Şira:ıi adlı meşhur S 

Iran şairi divanında Şirazlı : 
sevgilisinin aşkı uğruna Bu
hara ve Semerkand şehirlerini 
bahşiş olarak vereceğini yaz
mıştı. Bunu CSğrenen Timur-
lenk Iranı istilası umanında 

• Şiraza geldiğinde koca şaire 
çıkışmış : 

- Sen benim vatanımı ne 
hakla bir aşk, bir se•gili ui
runa feda ediyordun, diye 
sormuş ... 

Zavallı hafız derviş kıhğm
dalci pejmürde üıtbatını gös· • 
tererek demiş ki : 

- Bağışladım da bu bale 
geldim ya! 

Bu söz Timurun çok ho
şuna gitmiş ..• Hiddeti hemen 
geçmiş ... 

:N'"ak.led.ex:ı.: Y-. N". 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Sancak 
Türktür ve Türk 
kalacaktır ... --- Raştara/ı J i11cl SOJ'/ada -

Fütuhat hakkı tanımadığımız 
bir baktır. 

Sancak Fraosaya terkedilmiş 
neğildir. Fransız mandasına 
emanet edilmiştir. Milletler 
cemiyeti namına vekalet der-
uhde eden millet, idaresi al
tına bırakılan toprak halkınm 
siyasi rüşdünü idrak ettiğine, 
yani kendi kendini idare liya-
katmı kazandığına emin olduğu 
gün vekaletinden feragat ede
rek rüşdü siyasisini isbat eden 
halkın istiklalini tamr. lngiltere, 
Irak için böyle hareket etmişti. 
Fransa da Suriye için böyle 
yapıyor. Bundan ancak mem· 
nun oluruz. Fakat Sancağın 

aynı suretle mukadderatını biz
zat tayin ve idare hakkına ma
lik bqlwıduiunun tasdik edil
memit olmamasına hayret ede· 
riz. Bunu Fransa ile aramııda 
yerleşmiş bulunan dostane mü
nasebetlerin atisi jçin bir fali 
hayır sayamayız. Fransayı bu· 
gün idare eden eller sol ce
nah partileridir. Milletlerin hür
riyet ve istiklal davalarına te
veccilh beslediklerini iddia 
eden insanlardır. Şu halde Su· 
riye meselesindeki vaziyet 
Fransanm bu temaylllitiyle ta· 
ban tabana zıd bir manzara 
arzetmez mi? 

Vaziyetin hukuki ve ahdi 
olan şekli gayet sarihtir. Su
riye ve Sancak mandaları ayrı 
ayrı şeylerdir. Fransa Franklen 
Buyon anlaımasiyle Sancağın 

muhtariyetini tan ımıştır. Şimdi 
nasıl olur da Suriyenin istikla
lini tanımış olan Fransa, Suriye 
halkından çok daha evvel siyasi 

• rilşdüne sahib olan bir milletin 
evladlarına, Sancağa aym hakkı 
tammakta tereddüd gösterebi· 
lir? Bu adalet, hak ve dostluk 
mefhumlarjyle telifi kabil olmı· 
yan paradoksal birıeydir. Bir 
ikinci nokta da tudar: Franaa 
mülkiyeti kendioe aid olmıyan 
birşeyi hıtngi hakka, llangi ••· 
lahiyete dayanarak Suriyeye 
hibe ~dcbilir ? 

• • • 
Türk ~illeti, Atuanın •ÖzÜDe 

biitGn ka1biy1e inanmıt oldağu 
.için müsterihtir. Yüzde yüz bir 
kanaatla biliyoruz ki Sancak 
bizimdir; Türktür ve Türk ka
lacaktır. 

• •• 
Suriye intihabatı Sancaktaki 

kardetlerimiz içia facialı sah· 
neler yarattı. Fakat bu sahne· 
Jer içinde tarihte pekaz eıine 
tesadüf edilebilen bir hakikat 
gün~şi belirdi. T azyikJere, ted
hiılere, insanlık namına en yüı 
kızartıcı vasıtalara başvurulmu~ 

olmasma rağmen SancaktTürk
leri Suriye intihabahna girme
diler. 300 bin Türk bir tek in
san gibi hareket etti. Araplar 

ffftl A&IR 

ŞEDİ.R BABBRLBRİ 

Memduhiye' 
•••••••••••••••••••••••• 

Mahallesi Parti 
kongresi 

Evvelki akşam Dolapbkuyu 
kamununun Memduhiye ma
hallesi kongresi T opaltı oku
lunda yapılmıştır. 

Kongre çok alakalı olmuş ve 
semt dilekleri ftzerinde bir çok 
partililer söz alarak semtlerini 
alakadar eden ıu, elektrik yol 
ve sair ihtiyaçlar için belediye
nin nazarıdikkatini celbetmiş

lerdir. 
Kongrede şehir meclisi aza· 

larından bir çokları ile kamun 
yönetim kurulu üyeleri hazır 

hulunmuılardır. 
Eski llyeler tamamen değiş

tirilmişler, yerlerinE' Ahmed 
Acar, Bankacı Abdullah, Adil, 
Ali Kavas, Süleyman Kayserili 
seçilmişlerdir. 

Gece yarıa\nda Cumhuriyetin 
onuncu yıldönllmll marf1 çalın
dıktan sonra kongreye ıon 
verilmiıtir. 

111. 111 .. 

Deve nakliyatı 
Şehir Meclisince verilen bir 

kararla develerin şehre sokul
ması yasak edilmişti. Belediye
ce bu kararın tatbikine başlan
mıştır. Kömür, TOtUn ve diğer 
mahsul yüklü olarak f zmire ge· 
lecek olan develerin muayyen 
saatlerde şehre bırakılması mu
vafık g6rülmüştür. Bu suretle 
kl>mOr satışları da yapılabile

cektir. 
lllA'• •it 1 ••• 

Burnava cinayeti 
Karar dün verildi 

Burnava nahiyesinin Naldö
ken köyünde Zeynel ve Azizi 
öldüren bakkal Klzım ile Kur
det oğlu lbrabimin şehrimiz 
ajuceza mahkemeıinde devam 
etmekte olan muhakemeleri 
sona ermiş ve dün karar bil
dirilmiıtir. Suçlan aabit olan 
Kizım on sene ve lbrabim de 
onbeı ıene ağır hapse mah
kum edilmittir. Ayrıca mak
tuJlerio vereseJerine yedişer 
yüz lira atom taıminah da ve
receklerdir. 

Maznun Zeliha, suçu 1abit 
olmadığından beraet etmiıtir. 

•••••••••• 
Küçük lıaberler 

Aaın Tunçay 
bmirin muhtelif adliye iş1eri 

için Ankarada Adliye Vekale
tile temaslarda bulunan şehri
miz müddeiumumisi Asım Tun
çay önümüzdeki Pazar gluft 
şehrimize dönecektir. 
Men,e ••hadetnamelerl 

lngiltereye yapalacalr ıilaracat 
için, Türkiye menıeli malın 
behemehal menşe şahadetna
meleri JeffediJmesi fktısad Ve
klletinden ticaret odasına bil4 

dirilmiştir. Tüccarlar keyfiyet
ten haberdar edilnaiştir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
birkaç yib: reyden !taşka birşey 
toplıyamadılar. Onları da er
meniJerden, alevilerden veya 
kürdlerden aldılar. 

• • • 
Yirminci asarda beyaz ioıan 

ticareti çoktanberi yasak edil
miştir. Sancak halkının sarih 
muhalefetine, Türkiyenin milli 
ve ahdi olan haklarına raimen 
Sancağı Suriyeye vermeğe kal
kışmak yakın Şarkın bu par
çasında bir yangın tutuıturmak 
olur. Sulhperver Tür'kiye buna 
mfisaade edemez. Böyle çıl

gınca bir teşebb :s hakikat ola· 
maz. 

!ijievke1: :131.J.gi.v. 

Mahkemelerde : 
••••••••••••••••••••••••••• 

Bir sabıkalının mahkemesi 

Cız Emin cin gözlü 
cıva gibi bir adanı .. 
Sabıkasının sayısı belli değil .. Bir 

vatandaşın cüzdanını çarpmak istemiş 
Sulhceıa hakimi Naci Erol 

mnbaşire emretti: 
- jandarmaya söyle., Cız 

Emini getirsin. Dikkat etsin, 
getirirken koridorda birinin 
daha canını yakmasın. 

H!kimin bu emri samiinin 
nazan dikkatini celbetti. Göz
ler koridora çevrildi. Az sonra 
cin gözlü, cıva gibi bir adam 
g&rUndn. Hakimin karşısına 

dikildi.. Tahminen otuz yaşla
rında bulunan bu adam; em· 
sali arasında Ctz Emin namile 
anılan bir ıabıkalıdır. Kllçl1k 
yaıta yankeıiciliğe baılamıı, 
birçok yurddaıların canını yak
mııtır. Ömrünün üçte birini 
hapiıhane köıelerinde geçir
miıtir. Sabıkalan 1ay11ız de· 
necek kadar çoktur. Zabıtanın 
mllıeccel ve tanınmıı,. simaların
dandır. 

Hakim sordu: 
- Adın? 

Sullıaza lıdkinıl Nad Etol 

kadar uzayan sabıka destan~ da 
okundu Ve bütün cezalarıoı 
çekmit olduğn görllldn. 

- Son ıözünll ıöyle ? 
- Adalet iıterim. 
Hlkim düıündn : 
" Hareketin T. C. kanunu· 

nun 491 inci maddesinin be
ıinci bendine uygundur. Takdir 

edilen altı ay hapiı cezasının; 

cürmün teşebbüs nakıs derece-
- Emin sinde kalmasına binaen üçte ikisi 
- Soy adın? indirilerek iki ay hapsine, an· 
- Cız... d k k 
_ Yaşın? cak senin sayısız enece a· 
_ Otuz. dar sabıkalı ve cezalarını da 

- Sabıkan? çekmiş bulunmaklığına binaen 
- Sayısız! 85 inci madde nazara alınarak 
- Desene sana verilen ce- ve son suçlarda ayni neviden 

zalar da vız geliyor! bulunmasına nazaran, işbu ha-
Sürmeyi gözünden alan bu pis cezasının üçte biri zam edi-

mabir sabıkalı; geçenlerde ha- lerek iki ay yirmi gün hapsine, 
pisbanedcn çıkar çıkmaz, yine bu kadar müddetle emniyet ne· 
bir yurddaşı toslamış, nasılsa zareti altında bulundurulmak· 
cllzdanını cızlam ettirmeğe mu· lığına karar verildi. 
vaff ak olamadan yakalanmıştır. Suçlu. 

- Nasıl cız ettirirsin? - Allah ömürler versin, 
-· Hepsi de kuru iftira.. efendim J 
Okunan temyizin bozma ka- Dedi ve daimi ikimetgihına 

rarına uyuldu: Suçlunun boyu gönderildi. ........ ,,.. 
ihracat vaziyeti 1 Reise teşekkür 

Son hafta içinde limanımız- Parti Asansör ocağının ge· 
dan dış memleketlerel,594,658 çenlerde yapılan yıllık kongre· 
kilo tütün, 176,204 kilo miyan ıinde, belediyenin bu ıemte 
kökü, 9565 kilo keçikılı, 130867 g&ıterdiği alikadan dolayı be-
kilo dan, 6123 kilo balmumu, lediye reisine teıekküre karar 
1620 kilo çam fıstığı, 19116 verilmiıti. Kongre karuının 
kilo defne yaprağı, 307506kilo sureti, kongre baıkanı avukat 
kabuklu ceviz. 7507 kilo kabuk- Nuri Fettah Eıen tarafından 
lu badem, 1860 kilo vişne ku- dün bdediye reisine bildiril-
rusu, 1753 kilo hah, 128410 miştir. 
kilo palamut hulasası, 26345 
kilo clcri, 36483 kilo kendir 
to\ıamu, 987100 kilo arpa, 
548500 kilo bakla, 27300 kilo 
nohat, 15010 kilo haşhaş, 400 
kilo kav• ihraç edilmiştir. 

Belediye encümeni 
Belediye daimi eaciimeni Clün 

öğleden sonra doktor Behçet 
Uz'un baıkaohğıoda toplaamıı· 
tır. 

Elhamra 

.......... 
Kumarcılar 

Ikiçeşmelik caddesinde 118 
numaralı kahvehanede Osman 
ve Veli iskambil kij'ıdı iJe 
kumar oynarken zabıtaca tu
tulmuşlardır. 

§ Kırııyaka'da Mir'at ıolca
ğmda Şabanoğlu Bekir, idare
sindeki kahvede Aıiz, Ali ve 
Nail'e kumar oynatbğmdao 
rlördü de tutulmuılardır. 

Sineması 
20 ikioci teşrin cuma gününden itibaren ıeneain cok 

cazib ve enfes bir filmi 

Kansı ve Daktilosu 
Gabl - Jan Harlov - Mirna Loy 

Fransızça sözlil 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Buglin ve yarın ıon defa olarak 

MAZURKA 
Po]a Negri 

Ankara 
•••••••••••••••••••••••• 

Barında bir 
hadise olmuş 

Evvelki gece Ankara bannda 
bir hadise olmuş ve derbnl bir 
cürmü meşhud yapılarak, Os· 
man namında bir şah11 nöbetçi 
sulhceza mahkemesine veril
miştir. Hadise şudur : 

Osman, biraz batı duman· 
landıktan sonra; beraberine 
aldığı Ulvi admda bir arkada
şile Ankara barına gitmiş, ka· 
pıdan içeriye girer girJlleZ sah
nede sazla meşgul olanlar ara
sındaki hanendelere hitaben : 

Melahat şu şarkıyı söyle!.. 
Diye kat'i bir emir vermiştir. 

Mfiıterinin bu vaziyeti patron 
ve garsonlar arasında nazarı 
dikkati celbettiği için bazı tav· 
siyeferde bulunulmuştur. işte 

bu yüzden bir gürültü kop· 
muştur. Zabıta müdahale ede
rek bir cürmü meşhud yapıl· 
mıştır. Mahkemede ıahidJerden 
hanende Melahat ifadesinde : 

- Bu zat arada sırada bara 
müşteri ııfatile gelir, fakat 
benimle şöyle, böyle bir mUna• 
sebetl yoktur. Akşam biraz 
l<eyf geldi. Yukarıdan, sahneye 
doğru bazı şarkı söylemekli
ğimi istedi. Usulümüze uygun 
olmadığı ıçın tabii arzusu 
yerine getirilemedi. Bu zatın 
bağırdığını ve garsona haka
ret ettiğini ve sahneye karşı 
şunu, bunu söylediğini işit

medim ... 
- Suçlu sizinle münasebeti 

olduğunu söylüyor? 
- A, A, ne münasebet, 

efendim. 
Hikim Naci Erol suçluya 

hitaben: 
- 3005 numaralı kanuna 

tevfikan muhakemeniz yapılı
yor. Bu kanuna göre, müdafaa 
hakkı olarak suçluya Uç gün 
mühlet veriliyor. Amme ıahid· 
ferini dinledik. Müdafaa ıahi
diniz var mı? 

- Var ve bunları yarın ak
, ama kadar temin edebilirim •• 
Dedi. 

İsimlerini bildirdiği ıahidle
rin dinlenmesine ve suçlunun 
timdilik aerbeıt bırakılm&11na 
karar verilerek muhakeme bu· 
gün saat onsekizf'l talik edildi. 

•••••••••••••••••••••••• 

Kestaneciler 
Arasındaki kanii kavga 
Arkadaşı seyyar kestaneci 

Abdullah oğlu Ahmedi, kestane 
çakısiyle yaralamaktan suçlu 
arab Ahmed; ıorj(usu yapılmak 
üzere dün sulhceza mahkeme· 
sine Ketirilmiıtir. Arab Ahmed 
hadiseyi şu suretle tınlatb: 

- O da keıtaneci, ben do ..• 
Aramızda bir yer kavgası oldu .• 
O bana bir tokat vurdu. Du
dağımı patlattı .• 

- Sen de ona bıçağı çıkar· 
dın, yaraladın değil mi? 

- Ama efendim, şu dudağı
ma bak. Herif bana boksvari 
bir tokat sallaymca ..• 

Hakim düşündü : 
Hadişenin sureti vukuuna ve 

bir tokat karşısında bıçakla 

müdafaanın kat'iyyen varid gli· 
rülememesine ve cürmün mabi· 
yetine mebni suçlu arab Ah~ 
medin tevkifine karar verildi. 
Ve hapishaneye gönderildi. 

Sururi gitti 
Şehrimiz nafıa müesseseleri 

komiıeri iken terfian lstanbul 
nafıa şirket ve müesseseleri 
batmüfettişliğine tayin edilen 
Sururi Erdevrim yeni işine baş
lamak üzere lstanbula gitmiştir. 

[ •·ı ., K()ŞEMOEN 

Ramazanda 
aklıma gelenler 

Ramazan için yazdığım düp
kü fıkradan sonra aklıma bir 
iki hikaye geldi: 

Hergün dağda davarlannı 

otlatan bir çoban, köyün için· 
deki içtimai kayıdlardan, din 
kaysruıvpdaa iud~. tabiatle 
karfl karşıya ~mrünü sürer, 
gidemılf, •. 

Bir günden bir güne: Köyün 
hocası, fırsat bulmuş, bir mü• 

nasebet a ldırmı' da Çoban• 
sormuş: 

- Sen namaz kılıyor mq· 
sun? 

Çoban hocanın yüzüne afal 
afal bakıp: 

- Ne namazı? Diye sorunca, 
hoca, çobam c"mie götürmüş: 

- Baki Demiı biı namaz 
kılacağı z, sen de şeyret, eğer 
namaz kılarsan dağda yanına 
kurt, kuş gelmez, Allah seni 
muhafaza eder. 

Çoban köy camisı nin kapı· 
sından, yatıp kalkarak namaz 
kılan köylüleri g5rmllş, hocanın 
telkini ve kuvvetli korkutma
siyle meşbu olarak o gOn, yine 
dağa hayvanları otlatmağa çı· 
karmış... GUneı göğGn ortasın· 

da, çobemn tepesine gelince, 
çoban, ııvanmıt bir pınar· 
da baıtan aşağı bütün vü• 
cudunu yıkadıktan sonra, kıb· 
le nedir, erkan nedir, bilme· 
diği, gördüklerini unulluğ için, 
durmuş bir ağaç dibine ..• Elini 
kulağma verecek yerde, iki 
elile başını tutup, dertop bir 
halde bırakmış kendini yere ... 
bir Dşağı yuvarlanmıf, bir yu· 
karı... Kalkmış, bir daha yu
varlanmış, yuvarlnnırken de; 

- Al! AJlah namazını, al 
Allah namazını! Ver beniıtı 
günahımı!, köpeğe yidireyim ..• 

Diye dağ işi namazını edil 
etmiş!? 

* • • Aialardan birisi, bu; dindeıt 
habersiz çoban gibi bir yörük 
kızı almış,Ramazana bir ay ka· 
la ağ'a, evi.ne erzak çekmeğe 

başlam•ş, bir kaç çuval un gön· 
dermiş, bir gazve pirinç yolla· 
mış, okkalarla güllaç almış, el· 
haaıl dünkü fıkramda saydığını 
Ramazan çeşitlerini evine dol· 
durmuş ve karııına. 

- Bir ay sonra RamuaP 
gelecek, bunları hep onun için 
bazır1ayorum, dokunma Raına· 
zan gelinceye kadar! 

Diye emir vermiş. Cahil ve 
biçare kadın faıla sormadan 
bir ayı beklemiş.Tesadüf buya; 
Ramazandan bir gün evvel, ka· 
pıları çalınmış, gidüb, kapıya 
bakan kadın karşısında ihtiyar 
bir adam görünce, 

- Ne isteyonun, deaıiş .. 
Dilenciden başka şey olaıa-· 

yan bu fukara: 
-- A kızım! Ramazan dedeP 

kapına geldi, birıeyler ver111i
yecekmisin, açım! ... 

Deyince, zavaJh kadın: 
- Hoı gelclin! Hoş sıeldio, 

gel! gel! Bir aydır seni bekli-
yoruz. 

Diye eve sokup kocuınıP 
Ramazan hazırhiı için getir
diklerini ona vermİf, göncle"' 
mış .. 

Kocasının eve ielip de işi_P 
mahiyetini anlamasını, asabi'" 

yetini siz düşünün artı~!... 
'X°C>~:ı:> ·~ •• ......•......•.•••.••.••..• , ......... , ... : 

Saadet Reçet99I : : ................... ··········· . : 
Birgül yuprnak içıfJ-

Saadet büyük bir elı1181 

parçası değildir.Ahenktar sd• 
rette dizilmiş küçük kllç~lı 

• taşf ar mozaik inden ibarettıt· 
"A/p/umse Koır.. : 

Bir gül yapmak için yiiı i 
renkli, yüz kokulu YAPr~~ : 
lazımdır; saadeti yapmak iç~ : 
d . ı b. v teşkı : e se vınç er ır yıgın : 
etmdidir. : 

" Ca111un Sriı'0:: : 

Gündetil' hayatımıula kil'" ~ 
"k k•• .. k d ti uardır· • çu uçu saa e er ,. . : 

Onfarı k~efelmeyi biJmelio•'· i 
" .. t11c/tl'f Rov,ı~~'i••••'' 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Suriye için hezimettir. 
Italyan kralını 

\.Doğumunun yıldönümüE 
'ıamünasebetile tebrik etti= 
: Ankara 17 (A.A) - ltalyan 

- Başfafafı ı incı savıaaa -
yaşıyordu. " Türküm ,, 
diyen ve "Türk,, olmak 
azminden ölüm ve ateşle 
karşılaşsa dahi, ferağat 
etmiyeceğinl gösteren 
bir mllletln ruhu •• 

lntihabatın neticesi bunu 
parlak bir suretde göstermiştir. 
Antakyada rey sandıklarına 

giderek Suriye hükümeti he
sabına reylerini kullanmalı.. ha
caletini gösterenler, 77 Sünni, 
36 Alevi, 76 Hıristiyandan iba
rettir. Yani kırk bin nüfuslu 
Antakyada yalnız 189 kişi Arab 
olmak istemişlerdir. 

Bunlar da Suriye hükümeti
nin ekmeğini yeyen, onun 
altınlarına sürünerek geçinen 
memurlar veya Suriyede akra
baları olanlardır. 

KENDi iDDiALARI 
Hakikat bu şekilde olmasına 

rağmen Suriyeliler vaziyeti te
vile çalışmak yollarına da baş 
vurmuşlardır. intihabata suiis
timal karışması yüzündt.n arab
ların ancak yüzde 25 i nisbe
tinde rey verdikleri ilan edil
miştir. 

iNTiHABA TA KiMLER 
İŞTiRAK ETTİ ? 

Istanbul, 17 (Hususi muhabi
rimizden) - Antakyadan bil
diriliyor : Sancakda vaziyet va
hametini :muhafaza etmektedir. 
Askeri mangalar şehrin hemen 
bütün sokaklarını tutmuş gibi
dirler. Bütün görünüş bir köy 
tnaozarasıdır. Arab mal:amabn 
itirafları da gösteriyorki, Antak· 
ya, lskendernn, Kırıkhan ve 
Reybaniye şehirlerinde intiha
bata iştirak etmeyenler Sancak 
nüfusunun yUzde seksenini teş
kil etmektedir. 

TEDHiŞÇiLER 
lskenderun ve Antakya Türk 

belediye azalarının Arab ma
kamatının emirlerine inkıyad 
etmemek için istifaları, bütün 
memleket dahilinde takdirle 
karşılanmıştır. Şimdi Fransız 
mümessili Doryonun da istifa 
edeceğinden bahsediliyor. 

Zaten günlerdenberi San
cakta otorite Fransızlardan 
Şam memurlarının eline geç
miştir. Bu otorite, kanun tanı· 
lllıyan, hakka saygı göstermiyen 
bir tarzda cebrü şiddete kal
kıştığından çarpışmalar bekle
niyor. 

Şehirlerde Türk halkın ileri 
gelenleri faciaların önüne geç
mek maksadiyle ırkdaşları tes
kine ve bir hadise yaratmak 
İçin vesile arayan arab memur• 
larına fırsat vermemeğe çalışı
Yorlar. Ordu nahiyesinde halkla 
arab jandarmalar arasında 
kanlı çarpışmalar oldu. Yir
~i yedi kişinin yaralandığı 
bıJdiriliyor. Vaziyet günden 

güıte ağırJaşmalda, Sancak 
Türkleri end:şe ve heyecan 
içinde yaşamaktadırJar. 

KlRlKHAN'DA İNTİHABAT 
lstanbul, 17 ( Hususi muha

birimizden ) - Antakya ve 
İskenderun'dan başka diğer 
kazalar ve köylerde de intiha
bata iştirak etmiyenlerin sayısı 
şayanı hayret derecede yük
sektir. Kırıkhan' da 700 Ermeni, 
19 Alevi rey vermişlerdir. 

İntihabatın en şayanı dikkat 
bir safhası, Suriye makamatı

nın Sancak'ta bir Arab var· 
lığı hissini uyandırmak için 
Haleb vilayetine tabi olan Ha
rine kazasiyle köylerden kam
yonlarla dolu arabları intibah 
merkezlerine getirerek intiha· 
bata iştirak ettirmesidir. 

Bir ikinci nokta da vaziyet· 
ten gayri memnun olanlar ara· 
sında Aleviler, Çerkesler ve 
batta ermenilerin bile mevcud 
olmasıdır. Alevi köylerinde inti
habata iştirak edenlerin mik
darı pekazdır. Jandarmaların 
tazyikine mukavemet eden 
alevi!erle bir çarpışma olmuş; 
on Alevi, bir jandarma ve bir 
Fransız istihbarat zabiti yara
lanmıştır. 

ORTODOKSLAR KILISA
LARINA KAPANDILAR 

Bir üçiincü nokta da intiha
bata iştirak etmemek için Rum 
Ortodoksların kiliselerine ka
panmış olmaları ve intihabat 
devam ettiği müddetçe, jan
darmaların tecavüzünden masun 
kalmak için kiliselerden dışan 
çıkmadıklarıdır. Rey sandıkla

rını kilise önüne getiren me
murları Ortodok~lar taşla

mışlardır. 
Ermenilerle yine Arab jan

darmalar arasındaki çarpışma
larda iki ermeni ölmüş ve altı 
ermeni yaralanmıştır. 

intihabatı yakından takib 
etmiş olan bitaraf müşa-
hidler bu pasif mukavemetin 
tarihi kıymet taşıyan mühim 
bir hadise olduS?unu bildirmek
tedirler. 

23 ÖLÜ VAR 
Londra, 17 (Ö.R) - Suriye

den bildirildiğine göre Pa· 
zar günü Beyrutta çok kanlı 
hadiseler olmuştur. Hıristiyanlar 
müslümanhmn dükkanlarına hü
cum etmişlerdir. Saatlerce sü
ren arbedelerde 23 ölü, yirmi 
ağır yaralı ve birçok ta hafif 
yaralı vardır. Polis, askeri kuv-

• vetler şiddetle müdahale ede
rek asayişi büyük müşkülatla 
iade edebilmiştir. Kargaşalık· 
lar esnasında birçok dükkanlar 
yağma edilmiştir. 

AL TIN DAGJTTILAR 
lstanbul, 17 (Yeni Asır) -

Kırıkhanda halkı intihabata 
iştirake kandırmak için bir hayli 
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para sarf ediln!işse de bir mu
vaffakıyet elde edilmemişdir. 

Yalnız Kırıkhan şehrinde üç 
bin Suriye altını dağıdıfmışbr. 

lstanbuf, 1'? (Yeni Asu· 
muhabirinden ) - Fran
saya verUecek cevabi 
notamız bugQ.ln geç vak
te lladar devam eden 
vekiller heyeti lçtimarn
da son şeklinl aldı. 

lstanbul 17 (Yeni Asır mu
habirinden)-Sancakta işkence, ı 
tedhiş, tehdid altındaki seçi
min ilk safhasından alınan ne
ticelere göre nüfusun yüzde 
doksanı reye iştirak etmedi. 

Antakya köylerinde yeni çar
pışmalar olmuştur. Arab jan
darmalar tarafından tevkif olu
nan Türkler, türlü işkencelere 
maruz bırakılmakta, aç ve su
suz kalmaktadırlar. 

Mevsuk haberlere göre arab
Jarm taşkınlıkları karşısında 
manda memurları aciz içinde
dirler. 

Istanbul 16 (A.A) - Suriye 
intihabatı ve Antakya lsken
derun ahvali hakkında Istanbul 

gazeteleri şu hususi haberleri 
neşretmektedirler: 

lsktnderunda intihabat esna
sında gösterilen tazyik, yerli 
hıristiyanlar, Ermeniler ve ale
viler üzerinde de fena tesirler 
yapmıya başlamış ve bu unsur
lar da Suriyedeki Nasyonalist 
idareye karşı endişe uyandır

mıştır. 

ihtiyar heyetlerinden intiha
bata iştirak etmiyenlerin bir ay-

dan altı aya kadar hapse ko
nulacakları müsteşarlık maka
mından tebliğ edilmiştir. lnti· 
habat başladıktan sonra dük
kaular tamamen kapanmıştır. 
Ahali iki günlük erzakını ala
rak evlerine kapanmışlardır. 

Avukat Vedi Münür, Sa:ni, 
Azmi, Mustafa, Rasibin Hamu
sa sürüldükleri anlaşılmıştır. 

Türk tebaasından Celal adında 
biri tevkif edilmiştir. Yenigün 
başmuharriri Şükrü Balcı tev
kifinden korkarak kaçmışbr. 

Türkler aleyhine çalışmakta 
olan eşraftan Kuseyri zade 
Mustafa ve belediye reisi Hacı 
Etem Antakyadan namzedlik· 
lerini koymuşlardır. Türk ve 
Türk dostu memurlar istifaya 
icbar edilmektedir. 

TAŞNAKLARLA 

ÇARPIŞMA OLDU 

Adana, 17 (Yeni Asır) -
Antakyadan gelen mevsuk ma
lumata göre, Kesap nahiye
sinde bulunan Ermeniler ara
sında Suriye intihabatı müna
sebetile büyük bir karışıklık 

çıkmıştır. 
Sancak dahilinde bulunan 

Ermenilerin büyük bir kısmı, 

kra'ı üçüncü Viktor Emanue
Jm doğumunun yıldönümü mü
nasebetiyle ATA TÜRK ile 
3 üncü Viktor Emanuel ara
sında aşağıdaki telgrafüır 

teati olunmuştur: ! 
Majestelerinin d.oğunıu yı!-

dönümü münasebetıyle en sa- =ı 
mimi tcbdklerimi ve aynı za- E 
manda şahsi saadetleri ile : 
ita 'yanın refahı hakkmdaki 
temennilerimi arzederim. 

K. ATATÜRK 
Ekselansınızın isal lütfunda 

bulundukları nazik tebriklerin
den ziyadesiyle mütehassis 
olarak hararetle teşekkür eder 
ve şahsi saadetleri ile TÜRK 
milletinin refahı hakkındaki 
en eyi temennilerimi yeniden 
arzeylerim. 

VİKTORİO EMANUEL 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Sancak Türklerinin intihahata 
iştirak etmemek kararına uy
muşlardır. Yalnız Taşnak ko
mitesine mensub büyük bir 

kısım Ermeni Suriye intihaba
tına iştirake karnr verdiklerin
den aralarında şiddetli bir 
gerginlik başlamıştır. 

Bu ayrılık iki taraf arasında 
çarpışm;ı ile nihayet bulmuş
tur. Kesap'da vulcua gelen bu 
çarpışmada altı Ermeni yara

lanmıştır. 
ALEVI GENÇLERLE 

ÇARPIŞMA 

lstanbul, 17 (Yeni Asır) -
Antakya'dan bildiriliyor: 

:intihabat >,rünü, Türklerle 
beraber intihabata iştirak et
memeğe karar veren Aleviler-

den memnun olmıyan mahalli 
bükümet, Alevi gençlerinden 
birçoğunu tevkif etmek iste· 
mi~ti r. Hükümetin bu teşebbü
sü lcarışıklıklara sebeb olmuş 
ve münevver alevi gençleri ile 
hükümet kuvvetleri arasında 
çarpışmalar olmuştur. 

Alevi gençlerinden yaralılar 
vardır. Hükümet kuvvetlerin
den de bir jandarma yara

lanmıştır. 
BiR KOLCUYU 
YAKALADILAR 

Is tan bul, 17 (Yeni Asır) -
Antakya merkez nahiyesinde 

intihabata kimsenin iştirak et
mediği anlaşılmıştır. 

intibah dolayısile, civar köy-

lerden b]rinde bulunan halkın 
çok sevdiği bir muhafaza kol
cusu tevkif olunmuştur. 

Yugoslavya harbiye 
Nazırının tebriki 

Belgrad 17 (Ö.R) - Polan
yn Erkanıharbiye reisi General 
Ridz Smigli'nin Mareşallık rüt
besini alması üzerine Yugos· 
lavya harbiye nazırı General 
Mariç kendisini tebrik etmiştir. 
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Londrada muhteşem ziyaret}t;r 

r'da Prens Pol se
izinci Edvard'la görijştü 
lngiliz baş ve 

Prens Pol'ü 
dış bakanları da 
ziyaret ettiler 

Londra, 17 (Ö.R) - Bu sa
bahki gazeteler, S. M. Sekizinci 
Edvard'la Yugos'avya naibi 
Prens Pol arasında vukubulan 
mülakatlardan bahsediyorlar. 
Prens Pol ve Prenses OJga, 
bir haftadan beri Londra cıva
rındaki kopis malikanesinde 
Dük ve Düşes Of Kent'in mi
safiri idiler. 

S. M. Edvard Kopis şatosu
na gelerek prens Polü ziyaret-
le uzun müddet konuşmuş, o 
da şatoda misafir kalmaştır. Bu 
görüşme Londra siyasi maha
filinde çok büyük bir merak 
ve tecessüs uyandırmakla be
raber, ziyaret hususi olduğu 
için bu hususta fazla bir ma
lumat verilmemiştir. 

Prens Pol ve eşi Kopis şa
tosundan Londraya dönmüş· 

lerdir. Vindsor sarayında Se· 
kizinci Edvard'Ja Prens Pol 
arasında görüşmelere devam 
edilmiştir. 

Londra, 17 {Ö.R) - Bugün 
öğleden sonra Prens Pol, In-
giltere başvekili Billdvini ziya
retle bir müddet görüşmüştür. 
Öğleden evvel dış bakanı Eden 
de Prens Pol tarafından ka
bul edilmiştir. Prc!ls Pol 

!arsilyada bir facia oldu 

• 
a t f rı asındaki 
filikta 52 ölü vardır 

Yaralı sayısı iki yüzü geçti 
fabrika müdürü de öldü 

Paris, 17 (Ö.R) - Müdbiş 1 
bir infilak Marsilya civarında ı 
bir patlayıcı maddeler ate]ye
sini tahrib etmiştir. 28 kişi ve 
bunların arasında fabrikanın 
direktörü ölmüştür. 

Paris, 17 (Ö.R) - Marsilya 
civarındaLi müdhiş infilak hak
kında şu malfımat elde edil
miştir. Saint-Chaniard mevkiin-
deki baruthanede saat 16,30da 
yangın çıktığı görülmüştür. 

Bu baruthane Şetit cinsinden 
çok kuvvetli bir barut imal 
eder. Fabrikanın İmdad düdü
ğü hemen çalmağa başlamıştır. 
Fabrika direktörü yanında mü
hendisleri ve işçiJeri olduğu 

halde hemen ateşin çıktığı bi
naya hareket etmişlerdir. Tam 
binanın yanına geldikleri sıra
da müdhiş bir infilak olmuştur. 
Saat 16,39 da hemen Saint. 
Chamar' dan yardım kolları 

yetişmiş ve ilk mecruhları 

kaldırmışlardır. Bu sırada an
kaz Hltından cesedler çıkarılı

yordu. Saat 23 de kırk cesed 
çıkarılmıştı. Direktör de bunla-

rın arasında idi. Y aralılann 
sayısı belli değildir, zira bütün 

kurbanlar henüz sayı'amamıştır. 
Fakat 200 den fazla yaralı o!
duğundan korkulmaktadır. Ya
ralılar Marsilya ve etrafında 1 i 
hastanelere kaldırılmışlardır . 

Hafif yaralılar evlerine döne· 
bilmişlerdir. 

Paris, 17 (Ö.R) - Marsi!ya 
yakınındaki barutbarıenin infi
Jakında şimdiye kadar elli iki 
ölü ve 200 yaralı sayılmış! ır. 

Kurtulma ameliyesi güç oluyor. 
Zıra infilak netices"nde asid 
azotilc kab1armın muhteviya' 
araziye akmıştır. 

İnfilak yerinde yirmi metre 
kutrunda ve beş metre derin
liğinde bir çulrnr açılmıştır. 

Etrafında 200 metre nısıf lrn
tur dahilinde bütün birrnldr 
harab o muştur. Manzara tam 
bir bombardıman ha!id·r. İnfi
laka scbcb o'an yan~ının bir 
kundnk eseri olmadığı zanne
diliyor. Tahkikat d(·vam etmek· 
tedır. 

ıosltova ve Berlin ara" mda g .... rg~nli~ 

Protesto diplo asi münasebe lerin 
kesi!mesjni mi intaç edecek 

Paris, 17 (Ô.R) - Moskova 
ve BerJin arasında gerginlik 
artmaktadır. Sovyet Rusyada 
bazı Alman tebaasının tevkifi 
üzerine Alman sefirinin yophğı 
protestodan sonra Berlin mah
f ellerinden bazıları, bu protes
toyu iki memleket aı asında 
dip!o~nsi münasebetlerinin ta
mamile ke~ilmesi kararını 

takib edebileceğini ihsas edi
:1 orlar. 

Fakat Moskova'da daha fazla 
nikbinlik vardır ve bu haber
lere büyük bir ehemmiyet ve
rilmektedir. Sovyet mahafiJinin 
fikrince Nurenberg nutkundan 

beri Alman - Sovyct münase 
batının kesilmesi teh'ükes 
mevcud olmakla berabt:r fli. 
yat saharına ~ireceği tahmir 
cd lmcmektedir. Berlin Sovye• 
sefarethanesi Ateşem 1 ter·n:r 
'l on Blumberg tara ındaı 
ordu bavramma iştira e da 
vet edildiği de bunu teyı<l 
eden bir işnet o!ara1

( göste
ri'mek~edir. Şurası dar-ve edi· 
Jiyorki eğer Alman hükümet 
bağzı A!manlarm Rusyada ni· 
çin tevkif edildikleri hakkında 
izahat elde etmek isterse böy· 
le bir taleb yerine getirilece~ 

ve lazım gelen izahat verile· 
cektır. 

• 
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muhare • es Cumhuriyet 
Asiler, kendi öz kardeşlerini yangın 

bombalarile diri diri yakıyorlar 
• 

gıren Üniversite mahallesine 
tarafından tamamen 

asiler, milisler 
edildiler ihata 

1 

ı 
. 1 

• • 

to Teşrrnısanı 1s3e .. 
Sılfilı yarışı var 

Almanya ve lngiltere karşılıklı 
olarak deniz silahlarını artırıyorlar 
Berlin, 17 ( Ö.R ) - Almanyanıo yeni yap· ı 

makta olduğu harb gemileri arasında 35 bin 
tonluk bir zırhlı vardır. Bu zırhlı Amiral Von 
Tirpitz tarafından vaktiyle tasavvur edilmiş olan 
sahih istihkamı tahaL kuk ettirmektedir. Ayrıca 
birçok ağır destroyerlerle 19150 tonluk bir ta7• 
yare gemisi de yapılıyor. 

Londra, 17 (A.A) - Daily Telgraf gazetesi 
deniz muhabirinin haber verciiğine göre lngiliz 
bahriyesinin hava kuvvetleri geniş mikyasta 

artmış bulunmaktadır. Bugün donanmanın elin
de 179 harb tayyaresi vardır. Bu rakam yakın· 
da 480 e çıkarılacaktır. Bunlardan 130 u tay
yarelerin havalandınlmasına mahsus mancinik
larla mücehhez olan zırhlı ve kruvazörlere yer· 
leştirilecektir. Yeni inşa edilen Ark Royal tay
yare gemisinin 170 makinayı ihtiva edecek bü
yüklükte olduğu söylenmektedir. Daha küçük 
olan Victorians ve Illustrius tayyare gemileri 
ancak ellişer tayyare taşıyabileceklerdir. 

Ruzvelt Brezilyaya gitti 

Madrid 17 (A.A) - Ekserisi 
faşistlerden ibaret olan bir asi 
kuvveti üniversite cebhesinde 
hükümet kuvvetlerine taarruz 
etmi, ve üniversite binasıoıo 
bir tarafıoa ve bazı evlere gir
meğe muvaffak olmuştur. Ma
mafih bu müfreze asilerin di
ğer kuvvetleriyle temasını kay
betmişdir. Cumhuriyetçiler fas
lıların ilerlemesine mani ol
muşlar ve bu müfrezeyi di· 
ğer kuvvetlerden tecrid et
mek için sonradan muka
bil taarrnza geçmişlerdir. Bu 
müfreze tamamiyle ihata edil
miştir. Asiler Faslılara yardım 
için Delos Franceses köprüsü 
civarında taarruza geçmişlerse 
de yeni gelmiş bir Katalon 
kolunun yardımiyle Madridliler 
bu taarruzu püskürtmüşlerdir. 
Dün akşam asiler Madridin 
amele varoşlarına karşı şiddetli 
bir ateş açmışlardır. Paytaht 
ahalisi harbın neticesi hakkıo
da büyük bir itimad besle
mektedir. 

··orada toplanacak olan Panamerika 

Paris, 17 (Ö.R) - ispanya 
haberleri mübbem ve birbirine 
zıd olmakta devam ediyor.Asi
lerden bir grubun pazar ge
cesi Madridin şimali garbi 
cebhesinde cumhuriyetçilerin 
müdafaasıoı yararak Manza
nares nehrinin sol sahiline 
sızdığını ve şehrin şimali 
garbi hududunda olan Üni
versite mahallesinde bazı 

binaları işgal ettiği tahakkuk 
ediyor, Bu vaziyet karşısında 
Madrid müdafaa komitesini 
işgal eden üç hedef vardır: 

Madrid'in /eci ve yüıekleı acısı hali budur 

Evvela asilerin Madrid içinde 
ileri hareketini durdurmak, 
2 - Nehri geçen asi kuvvet
lerin nehrin öte tarafında kalan 
asi kuvvayı külliyesile teması 

kesmek, 3 - Yeni asi grubla
rının nehri geçen pişdarlara 

katılmalarına mani olmak. 

Bu ınaksadla Milisler birbiri 
ardında bir çok hücumlar yap
mış!ardır. Bunların neticesi 
nedir? Bu hususta Sevil (asi) 
radyosu şu malünıatı veriyor: 

Dün akşam Manzanares neh
rinin sol sahilinde yerleşen milli 
kuvvetler Madrid içinde ileri 
harekete devam ediyorlar. Bu 
hareketin gayesi şehrin şimali 
garbisindeki kuvvetlerle cenu
bundaki kuvvetler arasında 
iltisak temin etmektir. Bu ileri 
hareketi esnasıoda milli kuv-

veUerin topçusu milislerin hat
ları arkasındaki sahayı bombar
dıman etmiştir. Nehri geçen 
kuvvetler hemen mevzilerini 
tahkim etmişlerdir. Diin sabah 
erkenden general Varella, Ca
sa de Campo mahallesine gele
rek vaziyeti tedkik etmiş ve 
kuvvetlerine yeni direktifler 
vermiştir. Üniversite mahallesini 
işgal ettikten sonra milislerin 
hücumunu püskürten milli kuv
vetler Casa Seyesi işgal etmiş
lerdir. Hükümet topçusunun 
krallık sarayında yerleştiği an
laşılıyor. Milli kuvvetler top
çusu Kuatro Caminos ma• 
hailesi medhalinde kurulmuş 
olan barikadları şiddetle bom
bardıman etmiştir. Milisle
rin motörlü bir seyyar koln 
olduğu ve bu kolun Madrid 
içinde tehdide maru:ı: olan 
noktaların birinden diğerine 
süratle yetiştiği görülmüştür. 

Diğer taraftan öğleyin neş• 
redilen Madrid müdafaa komi· 
tesinin tebliğinde şöyle deni
liyor: 

Dün akşam asi tayyareler 
Madrid üzerinde yeni bir hü
cumda bu!unmuşlardır. Tıb fa
külte• i bastanesile San Carlos 
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Gök TUrk hakanı emir verdi: "Semi - H~na haber 
sal, çadırıma gelsin, RUstem bey 

vazife başından ayrılmasın,, 

552 yılın baharı • 
Orta Asyada, Çin hükume

tinin artık saklıyamıyacajlı cid
di bir hareket başlamış bu!u
nuyordu. Gök Türk bakanlığı 
kılıcıoın ucuyla orta Asyanın 
kalbinde yeni Türk devleti 
için ihmal edılemiyecek bir hu
dut çizmi~ bulunuyordu. Çin 
sarayı bu vaziyetin önüne geç
mek maksadiyle gizli fesatlar 
kurmakla, hiç değilse Gök 
Türk hakanını Çinle iyi geçin
meye teşvik etmekle meşguldü. 

To-Ki-0 hakanı Mohan han, 

kısmını idare etmelc, ulusu za
ferden zafere koşturmak için 
askeri bir plan hazırlamışb. 

Fakat bu planın neresinden 
başlıyacağmı, Çine karşı nasıl 
hareket edeceğini henüz kes
tirmemişti. 

Bir sabah gözlerini açtığı 

zaman otağının yanıbaşında 
boru sesieri işıtti. Acaba ne 
olmuştu? Yoksa kendisine ha
ber bile verilmeden hanlar bir 
hareket mi yapmışlardı? 

Mohan Han otağın kapısında 
bekliyen orta yardıkçısına (biz-

hastanesine ve diğer bir 
hastaneye yangın bombaları 

düşmüştür. San Carlns batan esi 
alevler içindedir.Hasta ve ya
ralıların acele diğer yere nakli 
lazım gelmiştir. Bu nakil nizam 
için:le yapı!mıştır. Bir çok ev-
lerde de yangın bombalarının 
isabetiyle yangın çıkmıştır. 
Sabah saat 4,30 işçi mahallesi 
olan Ofera mahallesinde ve Tu
kofo caddesinde bombalardan 
pek çok siviller kurban ol
muştur. 

Üniversite mablalesinde Fi
lozofi fakültesi binasına kadar 
il erli yen Faslı asi kıt' alan mu
kabil hücum karşısıoda hareket 
mevkilerine dönmeğe mecbur 
kalmışlardır. Bu kuvvetlerin 
bir kısmı muhasara edilmiştir. 
Cumhuriyetçilerin eline mühim 
malzeme düşmüştür. 

Gece asi kuvvetleri Cosa 
Seyese gelmişlerdir. Madrid 
müdafileri bu ileri hareketine 
mani olmuşlardır. Madridin di
ğer cebhelerinde bildirilecek 
bir şey yoktur. 

Bu karşılıklı iki t<?bliğden 

anlaş ldığına göre Manzanaresi 
geçen asi grubları son sahilde 
birleşmeğe muvaffak olmuş
lardır. 

- Güncer, Güncer .. 
Güncer kız bu sırada otağın 

kapısına dikilen sancak üze
rindeki altın işlemeli kurt ba
şını gözden geçiriyordu. Hanın 
sesını işidince hemen içeri 
girdi ve sordu: 

- Buyrultu senindir, bamm .. 
To-ki-0 hanının koyu kır· 

mızı çehresi laleler gibi kızar• 
mıştı. Gözleri henüz sabah 
mahmurluğunu muhafaza ettiği 

halde mavi ışıklar saçıyor ve 
büyük bir sükfinetle konuşu
yordu : 

Ne oldu, kız? 
- Mühim birşey yok baka-

nım .. Akıncılar talime çıkıyor. 
- Rüstem bey nerede? 
- Askerlerin başında .• 
- Semi· Han? 
- Az önce otağa gelmişti, 

uyuyordunuz ? 
Mohan han bir an ıçın mai 

gözlerini otağın postekileri 
üzerinde dolaştırarak düşündü. 
Demek Semi- Han daha sabah· 

konferansını bir nutukla açacaktır 
ret edecektir. Yanında yalnız 
büyük oğlu, hususi doktoru ve 
üç ı;azete muhabiri vardır. 

Paris, 17 (Ö.R) - Vaşing· 
ton'dan gelen haberler Reis 
Ruzvelt'in büyük bir zaferle 
yeniden seçilmesinin Amerika• 
da Nev Deol kanununa daya• 
nan sosyal terakki hareketine 
büyük bir inkişaf vereceğini 
göstermektedir. Esasen reis 

Ame11ka Cumhur başkanı Roosevelt 

Nevyork, 17 (Ö.R) - Rei- Ruzvelt bizzat beyanatında bu 
sicumbur Roosevelt bugün Va· siyaseti ilan etmiş ve demiş-

şingtondan Nevyorka hareket tir ki: Müntehibler bana açıkca 
edecek ve burada lndianopo- işçilerin vaziyetini ıslah vazi-
lis kruvazörüne binerek çar- fesini yüklediler. Kendi hesa-
şamba sabahı Rio de Janei- hıma bunu yapmağa hazırım. 
roya hareket edecektir. Roosevelt bu suretle iş ka-

Ruzvelt Brezilyanıı• merke-
zinde Panamerika konferan- zalarına, iısizliğe karşı sigor-
sını büyük bir nutukla aça- ta teşkilatını inkişaf ettirecek, 
caktır. Vaşingtondan 14 llkka- çalışma saatlerini azaltacak, 
nuna kadar ayrılmış buluna- asgari gündelik ücret haddi 
caktır. Riyo de Janeirodan tayin ı;decek işçi evleri için 
başka Monterideo'yu da ziya- geniş bir inşa siyaseti güde-
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onun sağlığı, sıhhati hakkında 

malumat almak istemişti. Akın
cı beyliğine kadar rütbece 
yükselen Semi - Han, gün geç
tikçe gözüne giriyordu. 

Güncer kız, Moban hanın, 
Semi'nin ismi anılınca durak
ladığını farketmişti. Sakın ha
kan Semi - Hanı seviyor muy
du?. Bunu pek t-;ı iyi tahmin 
edemiyordu. Ancak Semi - Ha
nın nazarında bu,usi bir mev
kii olduğu muhakkaktı. Mohan 
Han, Güncer kıza emir verdi: 

- Semi-Hanı çağır, derhal 
otağıma gelsin.. Rüstem bey 
ve diğer beyler vazifelerinden 
ayrılmasınlar .. 

- Semi·Hanı çağıracağım. 
Derhal hakan otağına gelme
sini söyliyeceğim. Rüstem beyle 
diğer beylerin vazifelerinden 
ayrılmamalarını bildireceğim. 

Filvaki aradan on dakika 
geçmeden Semi·Han, kır ah 
üzerinde gorununce Hakan 
ayağa kalkarak üstüne 

kapısında karşıladı. 

T aribin kaydettiği ilk Türk 
kadın kumandanı otağa girer
ken bir sıra Türk akıncısı 
kapıda resmi selamı ifa edi
yordu. Akıncı beyi, tam Semi 
Han' ın geçeceği sırada " dur ,, 
emrini vermişti. Asyanın da
ğına taşına bükmeden genç 
kız askerce bir selamla akın
cılan selamladıktan sonra otağa 
girdi. 

Hakan, iki büklüm önünde 
eğilen genç kı7ın bu hareketi 
karşısında elini kaldırdı: 

- Semi - Han, dedi. Sana 
daha önce de rica etmiştim. 
Kadın, karşısındaki hakan da 
olsa, hiçbir zaman bir erkeğin 
önünde eğilmez. Şöyle dik dur .• 

Ve bir dakika sonra ikinci 
defa emir verdi: 

- Otur, hanım. 
Semi - Han oturdu. Çekik, 

simsiyah gözleri sıranın üzerin
de duran deri parçasıoa sap
lanmı,tı. Mohao bin bir ham· 
lede fikrini ortaya attı : 

cek ve çocukların istihdamını 
menedecektir. 

Amerikanın büyük sindika· 
Iist teşekkülü olan iş federas· 
yonu kongresi bir içtima yap· 
mıştır. Bunda reis Vilyam Gre· 
en demiştir ki: 

- Patronlardan istediğimi:ı: 
hemen haftada beş gün ve 
günde altı saat, yani haftada 
30 saat çalışma sistemini tat· 
bik etmeleri ve ayni zamanda 
ücretleri bu seheble indirmeğe 
kalkışmamalarıdır. 

Amerrk:ı esasen çoktanberi 
iş saatleri yekununu azaltmıştı. 
Bu yolda daha ileri gitmek is· 
tediği anlaşılıyor. Asıl dikkate 
şayan olan şudur ki patron nıa· 
hafili de bu ıslalaata müsaid 
davranıyorlar. 

Nev Deol nizamına en nıu· 
ı halif olan patronlar bile halkın 
j verdiği rey önünde eğilmisler· 

dir. Landonun dediği gibi 27 
milyon Amerikalının yanılınıŞ 
olmafanna imkan görmiyorlar. 

"Times" gazetesi bu teıııa• 

yüllerin şimdiden birçok miies· 
seselerde gündelik ücretlerini~ 
yükselmesi şeklinde kendini 
gösterdiğini kaydediyor. Anıe' 
rika devleti halkın iştira kud· 
retini artırmak siyasetine de· 
vam etmektedir. 
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Kiralık hane 
Alman konsoloshanesi 

arkasında İkinci Kordonda 
166/426 numaralı altı odalı 
ve teferrııatı haiz bir 
hane kiralıktır. Gör• 
mek istiyenlerin lkincİ 
Kordonda 189 numaralı 
haneye ve görüşmek isti· 
yenlerin Yeni Asır idı1re· 

hanesine saat 17 den 20 ye 
kadar müracaatleri. 

S.4 3 - 5 
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- Semi - Han, dedi. Bali~ 
hiçbir tesire kapılmadan fikri' 
ni söyliyeceksin. Elinde kllv 
altın var? 

- 40.000 Altın var, bakll' 
nım. 

- Rüstem beyde ? . 
- 12.000 .. 
- Askerin hazırlığı ? 
- iyidir. 
- Erzakı ? . ·ıı 
- Noksansızdır. Üç güıı ,çı 

kafidir. aç 
Mohan han otağın içindetııll 

aşağı; dört yukarı dolaştık jjJJ' 

sonra döndü, Semi-Han:n. 00e11ç 
de durdu. Mavi gözlerın~ g di' 
kızın kömür siyahı gözlerıııe 
kerek söyledi : fııll 

- Cocenler üzerine 11 
•11 , ders• yapmak istiyorum, ne 

muvaffak olur muynz ? .. iill' 

S . H. b" • ·çı'n duş emı· an ır an ı 

dü ve cevab verdi • dıC• 
- Buyrultu hakanıııı 1] 1gı' 

bugünden tezi yok, baıır gıı' 
b"ti' • k gün • mızı ı rır, a şam, 

rınca yola çıkarız. . _,. 
- 8illll(liı 

• 



Eden bir söylev verdi 
.ı'Almanyanın son hareketi, müzakere 

kapılarıni tamamen kapıyor,, 
lngiliz mahafili 

menfi 
Londra 17 (Ô.R) - Kabi

nenin hariciye komitesi, Alman
yadaki nehirlerin beynelmilel 
rejimi hakkında Versailles mu
ahedesindeki hükümlerin bir 
taraflı olarak ahnmasma dair 
olan Alman notasının ilk ted
kikini yapmış ve öğleden son
ra, Labour Party, lideri At
tleenin bir sualine cevaben ha
riciye nazırı Edenin yapacağı 
beyanatın metnini tasvib et
miştir. 

Eden öğleden sonra bu be
yanatı yapmış ve ilkönce ınu· 
ahedenin red ve inkara uğra
yan maddelerinin neden ibaret 
otduğunu göstermiş, Almanya
nın bu tedbiri ne gibi delillerle 
müdafaa ettiğini kaydetmiş ve 
böylece faaliyetine nihayet ve
rilen beynelmilel komisyonların 
hangileri olduğunu anlatmıştır. 

Bundan sonra hariciye nazırı 

demiştir ki: 
- Versailles ruuahedesinin 

imzasındanberi birçok vesile
lerle muahede ile tesis edilen 
Alman hükümeti şehirler üze
rinde beynelmilel rejimden 
memnun olmadığını göstermiş-

tir. Fakat 21 mayıs 1935 tari
hinde Almanya şansölyesi Ver
sailles muahedesinin dokunul-

mamış kalan maddeleri ve bu 
meyanda şehirlerin beynelmi
lel vaziyetine aid hükümleri 

hakkında aleni beyanatta bu
lunarak Alman hükümetinin 
ileride temenniye şayan olan 
değişiklikleri elde etmek için 
ancak anlaşma yoluyle hareket 
edeceğini temin etmişti.Bu be
yanat ;?eçc!n sene 31 mayıs 

tarihinde İngilterenin Bertin 
sefiri tarafından teyid ediJdi. 

MÜZAKERELER 
Bu mesele üzerinde Alman

ların taleblerini gözönünde 
tutarak senelerdenberi uzun 
müzakereler olmuştur. Maksad 
bu talebleri diğer devletlerin 
menfaatleri ile telif etmekti. 
Hatırı sayılır neticeler de elde 
edilmiştir. Mesela geçen Ma
yısta Ren nehrinde seyrüsefer 
için bir mukavele yapılmışbr. 

Mukavele, Almanya da dahil 

Yazan : Tok Dil 

- Adam sen de! Ben de 
kurtulurum bu dağca dağca 
gezmekten, köyce köyce sü
rilnmekteo, herifin oğlu kadın 
nedir, aık nedir bildiği yok! 
İı~ gücü seyahat •. Enalaıı '1Bin
gul,, ümü alırım, ya gider kö-
Yiirnde rahat ederim, yahud 
bubalığımın köyünde otururum, 
Yangelir, keyfime bakarım. Ka
tırcı da buna gücenmez bu iş 
~~ hayır_ıı olur. Zaten yakla~hk 

oye .• dıye gönlünü avutu-
Yordu. 

k .. Haydaroğlu bu dalgınlıkla, 
• oyden, belki yarım saat uzak-

Almanyanın hareketinin, 
neticelerinden sal<ınıyor 

ati yen 

olduğu halde, bütün alakadar 
devletleıce imza edilmiştir. 

Yalnız Hollanda bazı teknik 
sebeblerle iştirak etmemiştir. 
Bu mukavele önümüzdeki 1 
Sonkiinunda tatbik mevkiiue 
girecekti. Halbuki Almanya 
şimdi buna aid bütün hüküm
leri feshetmiştir. 

Almanya ile Çekoslovakya 
arasında doğrudan doğruya 
yapılan mllzakerelerde son za
manda EJbe nehri hakkında 
yakında mer'iyet mevkiine gir
mesi beklenilmekte olan bir 
anlaşmaya varmıştır. 
INGIL TERE MÜTEESSIFTlR 

Bu şartlar içinde S. M. 
hükümeti teessüfle müşahede 
ediyor ki miiz.akerelt!rin tam 

devam ettiki bir sırada ve ge· 
çen sene verilen teminatın hi
lafına olarak Alman hükümeti 

yeniden müzakere yolunu ve 
usulünü terkederek bir tarafh 
bir harekete tevessül etmeği 

tercih eylemiştir. Bu teessüfler, 
bu işte bazı mühim lngiliz ti
cari menfaatlerinin tehlükeye 
düşmesi korkusundan ileri ge
liyor değildir, Bunların sebebi 
şudur: "Bu mahiyette hareket· 
ler beynelmilel müzakerelerin 
idaresini daha güç kılmaktadır.,, 

Meclis, bütün sıralardan yük
selen alkışlarla bu teessüflere 
iştirak ettiğini göstermiştir. 
Almanların hareketi, nehirler 
üzerinde ve Kiel kanalında 

seyrüseferin vaziyeti itibarile 
endişeler uyandırmış olmakla 
beraber, en ziyade endişe uyan
dıran nokta bu tedbirin siyasi 
tesir ve şümullidür. 

Umumi olarak şu sual soru
luyor: Bu vaziyet dahilinde 

istikbalde Alman hükümeti
nin herhangi bir mukavelenin 
albna koyacağı imzaya ne kıy
met verilebilir? 

Hükümet mahafilinde ayrıca 
şurası da kaydediliyor ki Alman 
hükümetinin bu bir taraflı te
şebbüsten sonra, Versailles 
muahedesinin hududlara ait 
olan hükümlerinden başka hiç 
bir kısmı artık ortada kalma
mıştır. 

Tefrika No: 38 

laşmıştı, bastığı yerleri bilmi
yordu. 

Nihayet yoruldu. Bir bağ 
hanmının dibjue çöktii, arka-
sını çalı çırpıdan yapılmıt ba
rıma dayayıb, gözünü göve di· 
kerek uzandı, hulyasının ara· 
sıncia bir uyku bastı ve ora-
cıkta uyudu, kaldı. 

• 
. Sabah olmuştu, sabahın er· 

ken saatinde; Tan yeri henüz 
ağarırken, çobanlar davarlarını 
dağdan indiriyorlar, çiftçiler 
öküzlerini önüne katarak terla
larına S{idiyorlardı. 

PARİSTE 
Paris, 17 (Ö.R) - Eden'in 

Avam Kamarasında Almanya
nın hareketini teessüfle karşı· 
hyan beyanatı Berlinde hiç 
şübhesiz acı bir tesir yapacak
tır. lngiltere bununla mı iktifa 
edecektir? Fransanın Vilhe
lmstrasse nezdinde bütün ala
kadar clevletlerin müştereken 

yardımlarını istediği teşebbüse 

iştirak edecek midir? Henüz 
bu hususta Londrada bir karar 
verilmemiştir. Fakat Londra
dan gelen haberlerden anla
şıldığına göre, lngiltere bu 
işde daha ileri gitmiye
cektir. Bu ihtirazh tavrı hare
ketin sebebi beynelmilel vaziyeti 
daha ziyade zehirlememek ve 
Lokarno müzakereleri hakkın
daki imkanları kat'i olarak 
suya düşürmemek arzusudur. 
Filhakika lngiliz hükümeti bu 
konferansın tahakkuku ümid
lerini kaybetmiş değildir. Hatta 
Londra kabinesinin paktta bu 
mevzu üzerinde alakadar diğer 
dört Lokarno devletine yeni 
bir nota göndereceği zannedil
mektedir. 

Fransa hükümeti de hattı 

hareketini tayin için Berline 
müşterek bir protesto notası 

göndermek hususunda vaziyet
lerini sorduğu bütün devletlerin 

cevablarının gelmesini bekle
mektedir. Bunlardan Çekoslo
vakyanın vaziyeti Fransanın 

tezine miisaiddir ve kollektif 
bir hareket lehindedir. Belçika 
muhteriz bir tavır almıştır. Ro
ma, Vertengaden anlaşmasının 
neticesi olarak, Almanyaya 
karşı bir teşebbüse iştirak 
edemiyeceğini bildirmiştir. Bern 
bükümeti de bu meselede bita
raf kalmaktadır, zira İsviçre 
esasen VersaiJles muahedesini 
imza eden devletlerden değil

dir. 
Paris 17 (Ö.R) - Hükümet 

erkanı bu sabah sar.t 10,30 da 
Elysee sarayında cumhur baş

kanı Lebrun'uo riyaseti altında 
nazırlar meclisi halinde toplan· 
mış ve bilhassa Almanyaoın 
nehirlerin beynelmilel vaziyeti 

Ortalak mahmur hayvan ses
leri ile yavaş yavaş doluyor, 
gündüzün gürültüleri ağır ağır 
başlıyordu. Gecenin sessizliği 
yırtılmıştı. 

. . . . . . 
Köyün ağasında misafir ka

lan efeler uyanmağa başlamış· 
lardı, Katırcıoğlu hepsinden 
evvel uyanmış, yazlıkta bera
ber yattıkları Haydaroğlunun 
yatağını boş bulmuştu, gözlerini 
oğuşturub, kendi kendine gü
lerek, mırıldandı: 

- Kimbilir hangi hovardalık 
pe§inde!Ah Jıidi toy! Ah gidi, 

/11gi/ız /iaficiı'e /ou/11 Eden 
hakkındaki ahkamı ilga etc:ek 
suretiyle Versailles muahede
s ine karşı yaptığı yeni tecavü
zün neticeleriyle meşgul olmuş
lardır. Dordogne vilayet mec
lisinde hazır bulunmak üzere 
orada bulunmakta olan Hari
ciye nazırı Delbos diplomatik 
vaziyetle husule gelen gergin
lik sebebiyle hemen Parise dön
müştür. Nazırlar meclisi alaka
dar devletlerin Almanyanm ka • 
rarına karşı nasıl vaziyet ala
cakları hakkında Fransamn 
yaptığı teşebbüse verdikleri 
ceva bları öğrenmiştir. ............ 

Paris - Tokyo 
uçuşu 

Paris, 17 (Ô.R) - Paris -
Hanoy - Tokyo seyahahm yap
makta olan tayyareci Jaki 30 
saatte !Fransadan Hindistana 
varmıştır. Alınan haberlere 
göre tayyareci mahalli saatle 
saat 16,45 de Allahabatta ka
raya inmiş ve saat 18 de tek
rar Hanoy istikametinde ha
valanmıştır. Fransız mahafili 
bu muvaffakıyeti, Paris • Say
gun hava yarışındaki muvaffa
kıyetsizliğin intikamı gibi sa· 

·yarak derin memnuniyetle kar
şılıyorlar. 

kahraman genç efe! Sen olma
san benim de halim yaman .• 
Haydi bakalım, hakkını al; dün
yadan! Bir gün bir varmış, bir 
yokmuş derler.. Ah! . Benim 
Mehmedim, HaydaroğJuml 

Kahrcıoğlu tekrar yerine uza
nıp, uzun uzarlıya gerindikten 
sonra : 

- Amma da rahat f Hiç 
böylesini görmemiştim, tenbel
lik iyi şey amma... Dur... Ol
maz.. Tenbellik ba!.. 

Bağrına bir yumruk attı: 
- Haydi kalk! 
Yorgana bir tekme atıp fır· 

ladı, lastik top gibi ayağa 
kalktı. 

- Hanh! Şimdi, daha iyi ! 
Katırcıoğlunun kalkışını bek

liyormuş gibi, bir elinde bir 
ibrikle bir köylü belirdi : 

- Efem! Su lazım mı? 
- Dur bele ! Gel sen! 
Katırcıoğlu yazlığın parmak

lığıca kafasını uzatıp: 
- Dök ! Dök ! Tepemden 

•ıaiı! 
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Gazeteler neler yazıyorlar? 

Alman yanın 
siyaseti çok 

Paris, 17 ( Ô.R) - Fransız 
gazeteleri Almanyanın son emri 
vakiini çok sert bir lisanla 
karşılıyorlar. 

" France de Bordeau ,, Hit
lerin aynı usullere sadık kal
dığını müzakere yolunu ber
taraf ederek ·kendi knrarını 
başkalarına zorla kabul ettir
meği tercih ettiğini ve böylece 
kuvvete dayandığını b:r kere 
daha isbat eylediğini yazıyor. 

11 Petit Provença1,, diyor ki: 
Bu bir tiyatro jestidir. Hitler, 
orta halli Almanların tereyağı 

yerine topu kafi görmemeğe 
başladıklara bir sırada halkın 
hissiyatına dokunmak ve Ver
say muahedesini yırtarak hak 
müsavatını tesis es€'rine devam 
ettiğini göstermek suretiy!e 
yeni bir şevk datgasl uyandır
mak istemiştir. 

11 Liberte du Sud Ouest ,, 
şöyle yazıyor: Hit!er ayni usul 
ile kazançlarını çoğaltıyor. Bu, 
masa üzerine yumruk usulü
dür. Hitlerin göz kamaşhrıcı 
muvaffakıyetinin sebebi budur. 
Bismark da ~n nümayiş şek· 
lini sürdü ve bunu " kuvvet 
imtihanı ,, tabirile gösterdi. 
Tehlüke şudur ki, kazanılan 

muvaffakıyetle başı dönen 
Hitler 11 daima daha kuvvetli !11 

düsturunu kabul etmiş gibi
dir. Şimdiye kadarki mer
halelerde hep muvaffak ol
du. Fakat bir muvaffakıyet

sizliğe uğrayınca ne yapacak? 
Ve Almanya halkı o zaman 
nasıl bir vaziyet alacak? 

"Petit Marseillais,, ekcmomik 
meseleye dokunuyor: Almanya 
askeri ve siyasi bakımdan kuv
vetlendikçe ekonomik bak101-
dan o nisbette zaiflemek-
tedir. Almanya dünyanın 

birinci ordusuna, fakat en geri 

parasına maliktir. Hitlerin usul
lerini takdir edenler çoktur. 
Fakat ona ödünç para veren 
yok. Almanya bir angrenaja 
tutulmuştur. Harb fahrikaları 

işledikçe mesele yoktur. Fakat 
bu istihsal yavaşlarsa işsiz

lik ve ondan doğan en
dişeJer başgösterecektir. Di
siplin azalacaktır. Aksi tak
dirde ise Almanya gümrük 
dıvarı içinde kendini hapsede
rek dünyadan tecerrüde mec
burdur. Bu angrenajdan nasıl 

çıkacak? 
"T emps,, Alman yanın istik

baldeki sözlerine pek inanamı
yor. Şehirler hakkındaki hü
kümleri bozmakla devletleri 

yine bir cmrivald karsısıııc'a 

Dedi, fakat zavallı köylü, 
tepemden aşağı emrini kendi 
aklına uydurup, elindeki kar
nı geniş ibriğin içindeki 
suyu, KahrcıoğJunun hem ba
şına, hem de koynuna dah etti, 
şar! şar! şart sular hertarafma 
yayılırken, Katırcıoğfu: 

- Aha! ha! ha!.. Dur be! 
Uulaan! Ne koynum kaldı, ne 
başım, çek ibriji, vur dedisek 
sana, öldür demedik ya! 

Eğilerek dladn: 
- Be adam, beni mi yıka

yorsun, üslilmü başımı mı? 
Hadi çıplak olsam birşey değil, 
git şuradan beceriks;z. Ver 
şu ibriği .. 

Korkudan kendini salıveren 
köylünün elinden brığı alan 
Katırcıoğ!u, kendi bildiğine 
bol bol yıkandı. Islandığına 
ehemmiyet vermeden, indi: 

- Alın şunu!.. Yahu! Hay
dar oğlu }'Okmu ortada.. Yola 
çıkacağız, mübarek nerde aca
ba? Karnımızda aç... Diyen 
Katarc11MD son sözüne, siniler 

1 ee •• 

r ş 

emri vakiler 
korkunçtur 
bırakmıştır. Şu halde Alman
ya ile yapılacak herhangi bir 
anlaşmanın ne dereceye kadar 
Avrupada istikrar amili olabi
leceği sorulmağa değer. 

"Pıogres de Lyon,, ayni mü-

Oenr10l Oöıinlf 

talaadadır: Bir tarafın isteme
mesi bir muahedeyi bozmak 
için kafi ise, herhangi bir dev
let sert bir hareketle her an 
her meseleyi yeniden açabilirse 
Avrupada emniyet ve istikrar 
hissi olamaz. 

"Ouest Eclair,, Gazetesinin 
Londra muhabirine göre lngil
terenin fikrince Ahnanyanın 
yeni jesti Beynelmilel anarşi 
cereyanınca yeni bir kuvvet ver
miştir. İngiltere garb devletle
ri arasında bir pakt ve umumi 
bir Avrupa tesviyesi ihtimaline 
2aten pek ümid bağlamamıştı. 
Fakat artık hiç ümidi kalma
mıştır. Almanya şimdi ay
ni usulle harici mes'eleleri 
de halle kalkışacakhr. Bu sabada 
Dantzig, Memel meseleleri ve 
Çekoslovakya Almanlarının va
ziyeti vardır. 

"Lyon Republicain,, Fransa
nın muhasara altına girdiğini 

müşahede ediyor ve bir fela
ketten içtinab için her fedakar
lığı göze aldırarak hazırlanma
sını istiyor. Zira bu fedakarlık
lar harbin sebeb olacağı feda
karhklardan her halde çok da
ha az olacaktır. 

Adliyede 
IstanbuJ, 17 (Yeni Asır )-

220 adliyeci arasında yapılacak 
olan terfi ve nakiller listesi 
Adliye vekaletince hazırlandı. 
Yakında neşralunacaktır. 

gelerek cevab verildi, sininin 
üstüne, bal, peynir, kaymak, 
yufkalar sıralandı. Arkasından 
kocaman bir çanakta süt geldi. 

Fakat Katırcıoğlu, efelerin 
i!eri gelen kızanları toplanmış 
sofraya el uzatmadı, merakla 
gözünü açıb : 

- Yahu ! kızanlar ! hani 
Haydaroğlu, vakit ilerledi ; 

gidin bakalım, arayın şunu, bu 
mübarek bu vakte kadar biç 
bir vakit kalmamııdı. 

Haydar oğlunu aram:ığa çık· 
dılar .. 
... ~ ... . 
Haydaroğlu:. Uykusundan 

uyanmamışdı, ağır ve kabuslu 
bir uykunun içinde, toprağın 
üstünde yatıyordu. 

Hydaroğlunun yattığı harım 
kenarından, köyün koyunlara 
geçti. Koyunların bekçisi olan 
izbandud bir çoban köpeği, 

harımda yatan bir insan gö
rünce burnunu y~re vererek 

- Bitmedi -
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Ta ran mekt bu : 
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. Tür~ eyeti başkanı 

ey ana a 
Türk - Iran dostluğunun kuvvet 

ehemmiyetinden bahsetti ... 
ve 

- -

,. 1 - Cemal Hüs11ü 2 -- lran lıaıiciyc 11azm 3 -- 1 al11a11drıki Tüıkire 
büyük elçisi 4 - lleret i1zasmdarı Kemfil 

Tahran, 10 (Muhabirimiz- rat tarihlerinde geniş bir ufuk 
den) - Irana gönderilen Türk açmışlar ve yeni yeni zeminler 
beyeti başkanı Cemal Hüsnü hazırlamışlardır. 
•Jttılaat,. gazetesine şu beya- Iran ve Türk dostluğunun 
natta bulunmuştur: hangi kaynaktan çıktığını ve 
- Günlerdenberi dost ülkenin ne derece derin. köklü ve ye-

büyük paytahtında bulunuyo- rinde olduğunu eyice anlıyabil-
ruz. Iran matbuatının sevgi do- memiz için Sa Majestenin An-
tu yazılarından müteşekkiriz. karayı teşriflerinde buyurduk-
lran toprağına ayak basbğımız )arı ve bütün Türk milletinin 
gündenberi hakkımızda göste- k~lbini sevinçle doldurdukları 
rilen misafirperverhğe ve necib şu beyanatlarını aklımıza getir-
hareketlere teşekkürle ederim. memiz ve tekrarlamamız kafi-
Türkiye ve Türk milletinin Iran dir. 
ve lran miJletine aid bütün iş- "Tiirkiyc ile Iran arasında 
lere ne derece alaka göster- gayet samimi bağlar vardır.Bu 
diğini burada tekrar etmek hakların esası o kadar sağ-

unnımca lüzumsuzdur. Bütün lamdu ki bu dostluk ileride 
Türkiye halkı istisnasız Iran çıkması mümkün olabilecek her 
ulu unun ister siyasi sahada, 

ister içtimai hayatta olsun 

bütün inkıliib hareketleri ve 
çalışmalarile dikkatli olarak 
ilgilenmektedir. Iran milletinin 

terakki ve saadetinden se
vinmiyecek bir Türk yoktur. 
lrana gelerek Alahazreti hüma
yunu Şehinşahın vücuda ge
tirdiği büyük işleri yakın

dan ve gözümüzle görmek 
bizim için sonderece mem

nuniyet ve iftiharı mucib· 
tir. Hakikaten Iranın Ulu ön
deri Sa Majestenin rehberli
ğiyle lranın terakki ve ihyası 
için yapılan işler cidden büyük 
ve hayranlıkla karşılanacak 
şeylerdir. 

Seyahatimiz esnasında görüb 
beğendiğimiz bütün müessese
leri garptakilerle boy ölçüşe
bilecek derecede bulduk. He
m-en hemen aynı zamanda mu
cize kabilinden olarak iki kar• 
deş milletin başına geçen iki 
şef, iki necib ulusun mukadde-

sekte ve arızadan masun ve 

mahfuz kalacal,hr. iki kardeş 
ve komşu u'us karşılıklı itirnad 

ile birbirlerine dayanarak ül
kelerinin iferilemesi için dur
madan çalışacak, medeniyetin 
neşri ve diinya sulhu yolunda 
yüklendikleri mukaddes vazi
feleri sona erdireceklerdir . ., 

işte bu mukaddes gayenin 
tahakkuku ve ayni zamanda 
iki memleket arasında mevcud 
ve kat'iyyen sarsılmıyacak olan 
dostça rabıtaların istilzam et
tiği bir takım anlaşmalar için 
biz şimdi kardeş toprağına 
gelmiş bulunuyoruz. 

Eminim ki ik\ kardeş ulusu 
ve iki dost memleket arasında 
ruban ve manen ayni görüş ve 
düşünüş birliği vardır. Mevcud 
rabıtaları kuvvetlendirecek mu
ahedelerin akdi için yaptığı
mız müzakereler bu ayni görüş 
ve düşünüş birliğinin kağıd 

üzerinde bir anlaşma şeklinde 
tesbitinden ibaret olacaktır.,, 
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lnglllzceden çeviren: ZIYA NEBi 

44 yıl sonra çıkan esrarengiz mektub 
evyorkta büyük merak uyandırmıştı 
O sabah Nev - York•ta çıkaıı 

bütün gazetelerin ilk sahifele
rinde şöyle bir haber vardı: 

GARiP BiR MEKTUB 
"Nev • York,, Merkez pos

tanesi birkaç gündenberi ta
mir edilmektedir. Dün sabah 
tevziat odasının dö~emeleri 
arasında (Londra, 13 Mayıs 
1890) tarihli bir mektub bu
lunmuştur. Bundan 44 sene 
evvel, Şikagoya gitmek üzeı e 
Londradan atılan bu talisiz 
mektubun evvela Nev - York 

postanesine geldiği ve tevziat 
odasında Şikagoya gidecek 
paketler hazırlanırken, nasılsa 

döşemelerin arasına düşerek, 
yıllarca orada kaldığı anlaşıl
maktadır. Zarfın üzerindeki 
adres şudur: 

Boyer Hamllto~ 
Hamilton caddesi 2346 

ŞIKAGO - U. S. A 
Adresin üstünde, büyük harf· 

Jerle (Yalnız kendisi okuyabilir) 
yazılıdır. Mektubun kimden 
!!eldiği ve içinde ne yazıldığı 

y 
, 

a 
•• •• 60 ou var 

Beyrut, 17 (Ö.R) - Şehirde 
henüz sükunet teessüs etme
miştir. Hristiyan ve İslamların 
birbirine karşı şiddetli hare
ketleri devam ediyor. Yollar 
askeri kuvvetlerin muhafazası 

altındadır. Birçok mahallerde 
kundakçılık eseri olarak yan
gınlar çıkmıştır. Şimdive ka
dar 60 ölü ve 400 den fazla 
yaralı vardır. Bunların ençoğu 

ilk geceki karışıklıklar esna
sındadır. 

tal ya 
Filosu çok 
mühimmiş 

Roma, 17 (Ö.R) - Pariste 
çıkan "Journal,, ltalyanın as· 
kerlik bakımından Avrupanın 

en büyük devletlerinden biri 
olduğunu yazı_yor: Italyan filosu 
çok mühimdir. Bir çok safharb 
gemileri vardır ve mürettebatı 

pek fazladır. Karada da ltalyan 
ordusu, son Habeş harbında, 
çok iyi yetiştirilmiş olduğunu 

ispat etmiştir. Havada ltalyan 
filosu diğer birçok devletlerin 
hava filolarına faiktir. ltalyan 
ordusunun malzemesi de birinci 
derecededir. 

A venol Londrada 
Paris, 17 (Ö.R) - Milletler 

cemiyeti umumi sekreteri Ave
nol bu sabah saat 9,35 de 
Londraya varmışdır. Buradan 
Oksforda hareket etmişdir. 

Cumartesi günü Oksford üni
versitesi tarafından kendisine 
doktor Hoııoris causa (fahri) 
unvanı verilecektir. 

Bom bayda 
isyanlar 
Bombay, 16 (A.A) - Bom· 

bayın şimal mahallesinde dini 
isyanlar çıkm ıştır. Polis silah 
kullanmak mecburiyetinde kal
mıştır. 50 kişi tevkif edilmiştir. 
Atılan silahlardan 12 kişi ya
ralanmıştır. 

Ceza evler· 
• • 

nızamnamesı 
- Baştata/ı b11111cı salıUetle

rinde çalışmalara Adliye ve
kaletinde dev:ım ediliyor. 
Bu işle hapishaneler müta
hassısı Mutahhar ve veka-
letin ceza ve hukuk işleri mü· 
dürü meşgul buiunuyorlar. 

Yeni ni..rnmnamc huırlamr
ken en modern hapishaneler 
nizamname!eri gözden geçiril
mişse de, nizamnamenin hakiki 
şekli memleketin ihtiyacı dü
şünülerek kaleme alınmıştır. 

Hiçbir yerden tercüme ve ik
tibas edilmiş değildir. 

belli değildir. Üzerindeki ya
zıların şimdiye kadar görül
memiş bir kırmızılıkta olması 

nazan dikkati celbetmiş ve 
tahlil neticesinde bunun mii· 
rekkeb değil, insan kanı olduğu 
anlaşdmıştır. Postane idaresi, 
mektubun sahibini araştırmak 
için Şikagoya bir telgraf çekti.,, 

Birkaç gün sonra, gazeteler
de mektub hakkında yeni bir 
yazı daha çıktı ; 

" Şikagodan gelen cevab şu
dur : Hamilton caddesindeki 
bütün binalar bir vakitler Şi
kagonun en 1engini olan Ha-
milton ailesine aiddi. Hamil
ton 'larm Londra ile de büyük 
alakası vardı. Fakat bundan 
kırkdört sene evvel bu ailenin 
çocukları birer birer ve esrar-
engiz bir surette ortadan kay
bolmuş, bütün malları ve mülk
leri elden gitmiştir. En son 
kalan Boycr Hamilton ise bun· 
dan oniki sene evvel zaruret 
içinde ölmüştür. Öldüğü za
man Boyerin sekiz vaşlarmda 

ta r-:_şr•n!sanı . ; ? H.. 

r. ras v ub an taleb üze ıne 
anca eselesinde Fransa ile teati 

edilen notalar hakkı da izi_ at vef.di 
Ankara, 17 (A.A) - Bugün

kü Parti grubu içtimaında milli 
şehitlikler ve milli kültür üze
rine açılan müzakere esnasında 
Antakya ve İskenderon hak
kında vukubulan sual ve taleb 
üzerine Hariciye vekili Doktor 
Ar as Fransız hüküm eti ile 
teati edilen notalara dair ma-
lumat ve Türkiyeye karşı m11a
hedelerlt: temin edilmiş olan 
lskenderun ve Antakya Türk
lerine aid olan haklarm takib 
olunduğuna dair izahat ver
miştir. 

Neşrolunan tebliğe göre he
yecanla beklenilen ve dinleni
len bu beyanattan sonra baş
vekil ismet lnönü söz alarak 
hükümetin hattı hareketini mü
dafaa etmiş ve hükümetio hu· 
kuki vo siyasi delillerini teba
rüz ettirmiştir. 

Bundan sonra parti büyük 
tezahüratla hükümete itimadını 
göstermit ve takibolunan battı 
harekti ittifakla tasvib etmiştir. 

Parti tebliğinde en yakın 

zamanda notalar hakkında Bü
yük Millet Meclisine ve efkari 
umumiyeye malumat verileceği 
zikredilmektedir. 

Aiansın tahminine göre en 
yakın ıaman bu hafta içinde 
demektir. 

Ankara, 17 (A.A) - C. H. 
P. Kamutay grubu bugün öğ-
leden sonra Dr. Cemal Tun
canın başkanlığında toplandı. 

Ruznamede Muş saylavı Hakkı 
Kıhcoğlunun milli kültür ve 
şehitlikleri imar bakında vermiş 
olduğu takriri vardı. 

Bu hususta söz alan birçok 
hatiplerin mütalaaları dinledik-
ten sonra Kültür Bakanı Saffet 
Arıkanla • içişler~ Bakanı ve 
Parti genel sekreteri Şükrü 
Kaya Cumhuriyet hükümetiyle 
partinin milli kültür yay,mı 
üzer;ndeki çalışmalarını ve 
elde edilen terakkileri, bu 
hususta herkesçe malum olan 
kanun hükümlerine bağla olan 
Cumhuriyet hü kümelinin kül-

türel tedbirlerini izah ettiler. 
Bu izahat ittifakla tasvib 

olundu. 
Şehidlikleri muhafaza ve 

imar noktasından lazımgelen 

tedkikat yapılarak bu ~eneki 
büdçede ona göre mütaJea 
olunmak üzere Milli müdilfaaca 
hazırlık yapılması tasvib olundu. 

Parti azasından vukubulan 
taleb ve sual üzerine dış işleri 
bakam doktor Aras lskenderun 
ve Antakya hakkında Fransız 
hükümetile teati edilen notalar 
üzerinde izahat verdi. Ve Baş
bakan lsme:t lnönü de bu hu
susta hükümetin noktai nazarı-
nı ve takibedeceği hattı hare· 
keti anlattı. En büyük alaka 
ve heyecanla dinlenen bu be
yanat çok iyi telakki olundu. 

Ve hükümetin hattı hareketi 
ittifak ve hareketle kabul ve 
tasvib olundu. 

Notalar muhteviyatı hakkın
en yakın zamanda B. M. M. ne 
ve efkarı umumiyeye malumat 
verilecektir. 

Ingiliz Parlamentosu 
Zararlı Faşist hareketlerine karşı 
hazırlanan kanunu kabul etmiştir -

Yarı askeri teşekküller 
. ile nümayiş 

Londra, 17 (Ö .R )- Avam -

kalkıyor. Faşistler üniforma 
yapamıyacaklardır 

kamarası Faşist teşkilatına ı ~ıaı~ 
karşı yapılmış olan kanun la· 
yıbasını kabul etmiştir. Birkaç l 
aydanberi lngilterede yarı as-

t 
~ J 

keri bazı grublar teşekkül 
etmişti. Bunların en mühimmi 
sir Osvald Mosley tarafından 
id~re edilen faşistlerdir. Sir 
Osvaco Mosley faşist faaliyet 
tarzını ve propaganda usullerini 
Ingiltereye sokmuştur.Fakat ek
seriyeti demokrat olan lngiliz u
mumi efkarı demokrasiye uygun 
düşmiyen bu teşekkülleri iyi kar~ 
şılamamışbr. Geçen ay Mosle
yin çeteleri tarafından çıkarılan 
hadiseler üzerine hükümet bir 
kanun layihası vermiş ve dün 
bu kanun ittifakla kabul edil
miştir. Kanun siyasi teşekkül
lerin üniforma kuUanmalarını 
menediyor. Üniforma tabiri 
tasrih edilmemiş ise de kur
tuluş ordusu gibi insani teşeb
büslere, spor, izci ve gençlik 
teşekküllerine şümulü olmadığı 

bildirilmektedir. Maksad Fa
şistler gibi yarı askeri teşki-

bir de erkek çocuğu vard•. Bu 
çocuğu Clark ismindll!ki sadık 
uşağına emanet ettiği, fakat 
birkaç gün sonra hem uşağın 
ve hem de çocuğun birdenbire 
ortadan kayboldukları söyleni
yor. Daha fazla malumat yok
tur. ,, 

Ertesi gün gazetelerde, Nev· 
Y ork şehrini birbirine sokan 
yeni bir havadis daha çıktı : 

., Bu sabah, postanenin ge· 
ce bekçisi ölü olarak bulun
muştur. Kırkdört yıl sonra 
çıkan mektub ortada yoktur. 
Şimdiye kadar görülmemiş bir 
esrarla dolu olan bu mektub 
hadisesi herkesde büyük bir 
merak uyandırmıştır. Radyolu 
polis teşkilatı faaliyete geçti. ,, 

-2-
Mişigan üniversitesinin büyük 

saati onikiyi çaldı. Mayıs 

içinde güzel ve güneşli bir 
gündü. ihtiyar profesörün can 
sıkıcı dersinden kafası şişen 
Robert, ilk hamlede sınıftan 
dışarı fırlıyarak kitaplarını do· 

~ 

İngiüz Faşist teşkiliitı reisi Sir Osvald Mosley 
lata mani olmaktır.Ayni kanun \ larda silah taşınmasını kat'iyyen 
nümayişler ve umumi içtima- menetmektedir. 

labına yerleştirdi. Baharın 
güzelliğine rağmen, bugün ne• 
dense içi sıkılıyor, canı hiçbir 
şey istemiyordu. Beyaz taş mer· 
divenlerden dalgan dalgın aşa
ğıya inerken, birdenbire iki 
yumuşak ve narin el tarafm-
and gözlerinin kapatıldığım 
hissetti: 

- Bil bakayım ben kimim? 
- Kim olacak, Şirleyl 
Ellerini Robertin gözlerinden 

çeken genç kız kahkahalarla 
gülmeğe· başladı: 

- Ne bu dalgınlık böyle .. 
Hergünkü şen Roberti bugün 
başını yere eğmiş, düşünceli 

görünce hayret ettim. Hasta 
mısın yoksa? 

- Hastahk filan değil .. Fa
kat nedense bugün içimi sıkan 
birşey var .. 

- Üzülme Robert, bak ha
va ne kadar güzel.. Haydi se-
ninle Mişigan gölüne kadar 
gidelim.. Öğle yemeğini orada 
yeriz; hem sen biraz açılırsın. 

Peki, ya dersler ne ola-
cak? 

- Aşkolsun... Bugün çalış· 
kanlığın mı tuttu? 

Genç kız, Robertin kolundan 
çekerek mütemadiyen ikoaa 
çalışıyordu: 

- Haydi, haydi.. Ne düşü· 
nüyorsun.. insanın böyle bir 
günde ders çalışabilmesi içİP 
mutlaka abdal olması lazımdır. 
Şu dakikada Mişigan göJünü_ıı 
güzelliğini ve bir de kapalı bJr 
odanın can sıkıcı havasını dii• 
şün .. 

Yanyana yürümeğe başladı· 
Jar. Şirley bugün çok şendi. Is· 
lık çalıyor, şarkı söylüyor Y~ 
ihtiyar profesörlerin taklitler~• 
yaparak Robert'i güldüroıege 
çalışıyordu. 

Robert erken dönmek şar· 
· Şir· tiyle bu daveti kabul ettı. . 

ley de buna mukabil bahçeoıP 
en güzel çiçeklerinden iki taııe 

. Ro· 
kopararak, bir tanesin• .. do 
bert' in yakasına, bir tanesın0ı .. 
k d. k . v ı d' pi en ı ya asına ıgne e 1• d • 
versitenin büyük kapısından 1 

şarı çıktılar. 
- Sonu ı·ar -
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Bunun üzerine, mareşalı yal

nız bulacağını zannederek onu 
düello etmeğe icbar eylemek 
için ne suretle Otel dü me· 
meye gittiğini hikaye etti. 

Şövalye de manastır hadise· 
sini anlattı. Nihayet yorgunlu
ğun tesiriyle delikanlı gözlerini 
kapayarak birkaç saat uyudu. 

Gözlerini açtığı zaman, et· 
rafı görebilecek kadar hafif 
bir aydınlığın odayı tenvir et· 
tiğini gördü. 

ilk işi, kapıyı ve aydınlık 
giren deliği dikkatle muayene 
etmek oldu. ihtiyar asker ba
tını sallayarak sesini çıkarma· 
dı. Fakat şövalye muayenesini 
bitirince. 

- Oğlum; senin şu yaptığı· 
nı ben daha hapisliğimin ilk 
günü yapmıştım.Bu tedkikatım· 
dan istihsal ettiğim netice şudur: 
Kapıyı açmağa muvaffak olsak 
bile - ki bunun için de onbeş 
gün çalışmak !cabedecek • yal· 
nız bir mahreci bulup otuz ka
dar Arkibozlu askerin tahtı mu· 
hafazasında olan bir divanha
neyi çıkabileceğiz ... Dedi. • 

- Ne ehemmiyeti olur baba
cığım!.. Her halde bir Arkiboz 
kurşuniyle ölmek bence daha 
evladır. 

- Pek doğru; fakat, aydın
lıkta alat ve edevat ile çalışan 
adamların ancak sekiz günde 
ikmal edebilecekleri bir iş için 
bizim yalnız dört günümüz var; 
şunu da düşün ki, daha ilk 
gürültüyü işidince ayak sesle
rini duyduğun nöbetçi hemen 
ortalığı velveleye verecektir. 

Şövalye müdhiş bir meta· 
netle: 

- Ya şu ışık giren delik ne? 
- Evet filhakika orada bir 

delik var! Lakin demir par· 
maklığa kadar çıkmak için 
çimento ile örülmüş taşların 

üç, dört tanesini çıkarmak; 
parmaklığı sökmek daha sonra 
da birçok askerle çevrilmiş 
olan bahçeye inmek lazımdır 
ki buna imkan görmiyorum. 

- Demek hiçbir kurtuluş 

ümidi yok. 
- Maalesef öyle. Buradan 

kaçmak imkansız. Yapacağımız 
tek bir İş vardır. O da; ölür
ken ıstırab eseri göstermemek, 
yüzümüzü buruşturmamaktır. 

* • • 
Tampel hapishanesinin müdürü 

Montlük yeni müşterilerini oda
larına yerleştiren Moreveri se
vinç içinde tebrik ederek dai· 
resine döndü. Morever tam 

akşam yemeği zamanında gel
mişti. Sofrasının başına olur· 
du. içki getirin diye bağırdı: 

Yemek salonu binbir ihti
şamla tanzim edilmişti. Gümüş 

Şamdanlar, çiçekli zarif yemek 
~akımları sofrasını tezyin edi· 
Yordu. Fakat salonda bir inti
zamsızlık da göze çarpmaktan 
uzak kalamıyordu. 

Yemek takımları toz içinde 
idi. Şamdanlardan akan mumlar 
uzun zamandanberi tem zlen· 
ınemiş idi. Tavanda örümcek· 
ler yuva kurmuştu. Sofra üç 
kişilik için hazırianmıştı. Biri 
Montlük dığer ikisi genç iki 
kadın içindi. Kadınlar hemen 
hemen çıp!ak bir vaziyette idi
ler. Açı'< o!an memeleri lıor· 
salarının dışına fırlamış yüzlni 
boyalı saçları dağınık idi.Sefa· 
hat hayatının tahribatına rağ· 
ıııen güzellıklerini yine muha· 
faza ediyorlardı. Birisi koyu 
sarı, diğeri kıvırcılc saçlı esmer 
olan bu kadınlar; sokak fahi
şelerinden başka birşey değil-
lerdi B" . . . . R d' • · ırısının ısmı ozet ı· 

~erinin ismi Paket idi. Üç, beş 
uruş kazanmak için bu ada· 

mın karşısında ne kadar ter
biyeli olabilmek mükün ise o 
kadar itaatlı davranmaya çalı
şıyorlardı. Kadınların elinden 
birinci kadehini alıb yuvarlayan 
Montlük tekrar bağırdı: 

-içki veriniz.Boğazımda ce
hennem var. 

Rozet ilave etti: 
- Buna domuz suçuğu se

beb oldu zannederim. 
Paket de söze karışmış ol

mak için söylendi. Belki de bu 
Karaca etinin baharı size ha· 
raret vermiştir. Hapishane mü
diri ikisine birden cevab verdi: 

- Sebeb ne olursa olsun, 
benim güzel kadınlarım, susuz· 
luktan ve aşktan kuduruyorum. 

Herilı i kadın birer sürahi 
kapmış Montlüke içki boşaltı
yorlardı. Hapishane müdürü, 
iki fahişenin kendisine, teha· 
lükle hizmetinden mağrur ola
rak,birbir arkasına kahkahaları 
savuruyor. Salonu neş'eli ses· 
ler çınlatıyordu. içki alemi iler
ledikçe fahişelerde hayasızlığı 
daha ileri götürdüler. Üzerle
rinde'~i ince elbiseleri de ata
rak çırıl, çıplak kaldılar. Mont
lük bunlardan birini sol ko
lile, diğerini de sağ kolile 
kavrıyarak hayvancasına eğle
niyor. Onları top gilıi sıçratı· 

yordu. Onlar da san'atlarının 
icablarını yerine getirmekten 
geri kalmıyorlardı. Tabaklar 
devriliyor, sürahiler kırılıyor, 

Montlüğün zevkine hudud bu· 
lunmıyordu. Bu defa hapishane 
müdürü güreş teklifinde bu· 
lundu. Eğer yenilirse, kraliçe· 
!erin gıpta edeceği bir hediye 
verecej'?ini de söyledi. 

iki fahişe bir div gibi du
ran Montlüğün üzerine saldır· 
dılar. Üç çıplak hayasız bir
birlerine dolanmışlardı. Kadın
lar bütün hırslarını ayaklandı
rarak erkeğe sarı!mı~lar, bir 
rezalet nümunesi yaratmışlardı. 
Erkek puselerden, ısırıklardan, 
çimdiklerden dermandan kesil· 
miş, haykırmalilr arasında yere 
yuvarlanmıştı. 

iki kadın birden bağırdılar: 
- Haydi, vadettiğin müka· 

fatı görelim? 
- Doğru, s ze bir mükafat 

verecektim. 
Paket: 
- Bize gösterdiğiniz ger· 

danlık mı? 

- Hayır, ondan daha güzel. 
Rozet sordu: 
- Yoksa sırma ile işlenmiş, 

şu, mavi ipek kemer mi? 
- O da değil. Sizi bir yere 

götürmek istiyorum. 
Fahişeler el çarparalı: 
- Tiyatro, rakkaselerini gör

miye mi? Diye sormakta istical 
gösterdiler. 

Aldıkları cevab da şu oldu: 
- Hayır, rakkaseleri değil, 

Mahbusların işkencesini gör· 
miye. Rozetle, Paket sapsarı 
kesilerek birbirlerine korku 
içinde bakarlarken M ontlük 
masanın üstüne bir yumruk 
indirerek şamdanı devirdi, ve 
tekrar bağırdı: 

- İçki isterim. Size işken· 
ceyi göstereceğim. İşkence 
sehpasını ve nasıl adamlara 
eziyet edildiğini göreceksi· 
niz. Ah .•• Bu ne güzel şeydir. 
Hele iki mahküm buradan sağ 
çıkamıyacaklar. içki verin di· 
yorum. 

Paket titriyerek sordu: 
Bunların kabahati nedir? 

- Hiçbir şey değil. 
- Bunlar genç mi? ihtiyar 

mı? Jantiyomlardan mı? 
- Biri ihtiyar mösyö dö 

Pardayan diğeri genç o da Mös
yö dü Pardayan, yani baba ile 
oğul. 

iki fahişe şaşkın bir halde 

Dr.Şaht 
Şerefine ziyafetler 

verildi 
Ankara, 16 (A.A) - Alman 

ekonomi bakanı ve Rayşbank 
direktörü Dr. Şaht öğleden 
evvel ekonomi bakanı Celal 
Bayar ve dış işleri bakanı 
Tevfik Rüştü Aras ile Cumhu· 
riyet Merkez bankası genel 
direktörünü ziyaret etmiş ve 
Celal Bayar tarafından Anadolu 
kulübünde şerefine verilen öğ· 
le ziyafetinde bulunmuştur. 

Ziyafette dış işleri bakanı 
Tevfik Rüştü Aras, Maliye ve
kili Fuad Ağralı, Gümrük ve 
inhisarlar vekili Ali Rana Tar
han, dış işleri bakanlığı ı.ıenel 
sekreteri Numan Menemenci
oğlu, ekonomi bakanlığı müs
teşarı Faik Kurdoğ!u, ekonomi 
ve dış işleri bakanlıkları ve 
Alman elçiliği ileri gelenleri, 
bakanlar direktörluri hazır bu
lunmuşlardır. 

Ankara, 16 (A.A) - Bugün 
öğleden sonra ekonomi ve dış 
işleri bakanları ile Cumhuriyet 
Merkez bankası genel direk
törü Salaheddin, Alman eko· 
nomi bakanı Dr. Şahta iadei 
ziyarette bulunmuşlardır. 

Gece de Ankarapalasta Mer
kez bankası genel direktörü 
tarafından doktor Şaht şerefine 
bir akşam ziyafeti verilmiştir. 

Ankara, 17 (A.A) - Alman 
İktısad nazırı ve Rayişbank 
djrektörü Dr. Şaht bugün öğ
leden evvel Ziraat, ·iş, Sümer· 
bankı ziyaret etmiş ve Alman 
büyük elçiliğinde şerefine 

verilen öğle ziyafetinde bu
lunmuştur. Ziyafette Dış iş • 
leri bakanı doktor Tevfik 
Rüştü Aras, Adliye vekili Şük
rü Saracoğlu, Dahiliye vekili 
ve C. H. P. genel sekreteri 
Şükrü Kaya, lktısad vekili Ce
lal Bayar, Gümrük ve iohi· 
sarlar vekili Ali Rana 
Tarhan, Dış işleri bakan-
lığı genel sekreteri NumanMe
nemencioğlu, banka:ar direk• 
törleri ve dış işleri bakanlığı 

ileri gelenleri hazır bulunmuş· 
tur. 

Dr. Şaht öğleden sonra Or
man çiftliğini, Ziraat enstitü· 
!erini gezmiştir. Bu akşam da 
dış işleri bakanlığı genel sek· 

reteri Numan Menemencioğlu 

tarafından Alman ekonomi ba

kanı şerefine Ankarapalasta 
hususi mahiyetde bir akşam ye· 
meği verilmiştir. 

Mısır tahvilleri 
Kah're, 17 (A.A) - Yüzde 

3 faizli ve ikramiyeli Mısır 

kredi fonsiye tahvillerinin dün· 
kü çekilişinde 1903 senesi 

tahvillerinden 485,324 numaralı 
tahvil 50,000, 1911 senesi tah· 

villerinden 131,942 numaralı 
tahvil 50,000 frang kazanmış· 
larciır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
istavroz çıkardılar.Montlük'ün 

kahkahası sona erince Rozet 
sordu: 

- Bu adamlara işkence edi
leceğini ne zaman göreceğiz? 

- Ne zaman mı? Hah ... 
Hah •. ~imdi biraz bekleyiniz. 

Hapishane müdürü kafasını 
kaplıyan, sarhoşluk dumanları 
içinde yaptığı hareketin neler 
doğurabileceğini sezmiye baş· 
lamıştı. Neticede sandalyesinin 
elinden alır ır asını, halt mah· 

kemeye bile verilebileceğini 

düşünür gibi olmuştu. Bununla 
beraber korkaklık göstermek, 
sözünden dönmek istemiyordu. 

Aklına hemen bir yalan ge· 
tirdi. işkence cumartesi sabahı 
yapılacaktı. O ,kadınlara döndü: 

- Pazar günü sabahleyin 
geliniz. Unutmayınız hal Pazar 
günü dedi. 

- Soım Var - .ı 

Alsancak 
Sahası açılıyor 
Alsancak stadında tamir iş· 

!eri tamamlanmıştır. Yeni spor 
mevsimine pazar günü, Alsan· 
cak stadında yapılacak törenle 
girilmiş olacaktır. 
Açım törenine vilayet mec· 

lisi ve şehir meclisi iizalarile 
askeri erkan ve bütün lzmir 
halkı davetlidir. 

Pazar günü stadyumda atle· 
tizm, güreş, bisiklet müsaba· 
kalarile iki takım arasında bir 
futbol maçı yapılacaktır. Stada 
hoparlör teşkilatı da yapılmıştır. 

Bir Çin vilayetini 
aldılar 

• - Baştara/ı 1 i11ci sahi/ede -
de göze aldırarak Çinde as· 
keri hulül siyasetine devam et
tiklerini gösteriyor. 

Moskova 17 (Ô.R) - Sovyet 
Rusya hükümetinin Japonyanın 
hudutlarda hazırladığı tecavüz· 
kar harekete uyarak mukabil 
hareketlerde bulunacağı hak
kında Leh ajansının verdiği 
haberler Tass ajansı tarafından 
resmen tekzib ediliyor. 

Sovyet hükümeti, hudut ha· 
diseleri hakkında tekrar Ja
ponyanın nazari dikkatini 
celbetmiştir. Hudutlar takviye 
edilmiş ve her ihtimale karşı 
tedbir alınmıştır. 

Paris, 17 (Ô.R) - Şanghay· 
dan gelen telgraflara göre Ja· 
ponya ve Çin arasında gergin
lik artmakta ve çoJdanberi 
açılmış olan müzakerelerin in· 
kıtaı muhtemel görülmektedir. 
Diğer bazı haberlere bakılırsa 
Japonya müzakerelerin bazı 
noktalarını, bu arada şimal vi
layetlerinin muhtariyeti ve ko· 
münizme karşı müşterek ceb· 
he meselelerinin müzakeresini 
sonraya bırakmak niyetindedir. 

Mançu • Mogol kuvvetlerinin 
şimali Çindeki hareketleri en· 
dişe uyandırıyor. Bununla be· 
raber bunun geniş bir tecavüz 
olmaktan ziyade bir nümayiş 

hareketi olduğu tahmin edil· 
mektedir. 

Pekin, 17 ( A.A ) - Şimali 
Çin gazeteleri 14 lkinciteşrin
de başlamış Suiya vilayeti is
tilası hakkında mufassal malü
mat vermı:kte ve Japonyayı 
mütecavizlere yardım etmekle 
itham etmektedirler. 

Japon mahafili ve bil-
hassa Ku • Angtun Japon 
ordusunun matbuat organları 
bu hadiseler hakkında tam bir 
süküt muhafaza etmektedirler. 
istila kuvvetleri pazar sabahı 

Taelni ve Heinghe mıntakala· 
rında topçu ve bombardıman 
tayyarelerinin yardımiyle kuvvtli 
bir taarruza geçmiştir.Fakat faz

la mikdarda kar yağmış olmasına 
• rağmen taarruz pazartesi gü· 

nü de devam etmiştir. Suiyan 
müdafilerinin elinde istila kuv· 

vetlerine karşı koyacak ne tank 
ne de tayyare vardır. 

Çin mahafilince beslenen 
kat'i kanaate göre Kuatung 
Japon ordusu dünyayı bir 
emrivaki karşısında bırakmaya 
hazırlanmaktadır. Nankin hü-

Ekümetinin alacağı vaziyet sa
bırsızlıkla beklenmektedir. Do· 
!aşan şayialara göre Suiyana 
hareket etmiş olan Mareşal 

Çan Kay Şek elyevm bu vila
yete varmış bulunmaktadır. 

250 lira 
Diş tabip'erine malzeme sa· 

tışı ticaretiyle istigal etmek 
üzere asgari 250 lira sermayesi 
olan bir kimse aranıyor. İş 
mühim ve karlıdır. Görüşmek 
üzere perşembeye kadar saat 
12 den 2 ye kadar Konakta 
Ankarapalas otelinde bay Berk
men sorulacaktır. 
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Hortinin Romayı naibi 
alakayla ziyareti 

Afacat kral rıaıbi !lorlı 

Budapeşte, 17 (A.A)- ltalva 
dışişleri bakanı Kont Cianonun 
Budapeşteyi ziyaretiyle alaka· 
dar olarak öğrenildiğine göre 
başbakan Daranyi ve dışi şleri 

bakanı Kanya ile yapılan muh· 
telif konuşmalar neticesinde 
Mussolininin Milano nutku zih
niyeti tahtında beynelmilel ta· 
dilcilik prensibi meselesi üze· 
rinde iki memleket arasında 

tam fikir mutabakatı olduğu 
tesbit edilmiş,fakat bu hususta 
herhangi pratik teşebbüs icrası 
kararlaştırılmamıştır. 

Ayni zamanda iki devletin 

Tra ya 
Havacı1ık faaliyeti 

Edirne, 17 (A.A) - Trakya 

hava kurumu kongresi bugün 
de çalışı:ıalarına devam etmiş· 

dir. Dün seçilen üç encümen 

bu sabah ayrı ayrı toplanar.ık 

çalışmış ve saat 12 den 13,30 a 

kadar encümenler müşterek bir 

toplantı yapmışlardır. Kon)(re 

yarın da mesaisine devam ede· 
cektir. Mühim kararlar alınmak
tadır. Bugünkü encümen top
lantılarında kadınlarımızın ku

rumdaki faaliyetlerinin geniş 

ölçüde artırılması çareleri dü
şünülmüştür. 

Avusturya dış bakanı 
Berllne gidecek 

Berlin 16 (A.A)- Avusturya 
dış bakanı Guido Şmit per· 
şembe sabahı Berline gelecek 
ve iki gün kalacaktır. Birkaç 
Avusturya ricali Şmite refakat 
etmektedir. 

bekleniyor 
Küçük Antanta karşı noktai 
nazar birliği bir kerre daha 
tekid olunmuş ve Yugoslavya 
ile iyi münasebetler vücuda 
getirilmesi temennileri izhar 
edilmişdir. 

Milletler cemiyeti için elzem 
olan bir şeyde ıslahatın bil
has~a bu müessesenin mesuli
yetini Üzerlerinde taşıyan garbi 

Avrupa devletlerine aid bir 
mesele olduğu tesbit olunmuş
tur. 

Bazı gazetelerde çıkan ha
vadislerin aksine olarak sall· 
hiyetdar makamlar, ne Viyana 

konferansında ne de Budapeş• 
tede Fiyumenin Macaristana 
iadesi meselesinin mevzuubahs 
edilmediğini tasrih etmektedir. 

Budapeştede krallığın avdeti 
meselesi de görüşillmemişdir. 

Dışişleri bakanlığı ile sıkı 

münasebet halinde bulunan 

Peşler Loyd Kont Cianonun 
ziyareti hakkında ezcümle 
diyor ki: 
"Görüşler üzerinde hasıl olan 

tam mutabakat Macaristan 
kral naibinin Romaya seyahati 
havasını kazırlaınışdır. Bu mü· 
zakereler ltalya ile Macaristan 
münasebetlerinde yeni bir dev
re açmışdır. Kont Cianomın 

bu ziyareti karşılıklı münase· 
betleri kuvvetlendirmeyt! çok 
yardım etmiştir.,, 

Küçük san'atlar 
Kongresi kapandı 

Ankara, 16 (A.A) - Küçük 
san'atlar ve elişleri kongresi 
bugün saat 10 da ve 16 da iki 
celse akdetmiş ve toplantısına 
son vermiştir. 

lzmir mebusu Rahmi Köken· 
in ve Tekirdağı mebusu Şakir 
Keşebirin reisliklerinde akde
dilen bu celselerde encümen· 
!erden gelen raporlar üzerinde 

müzakereler cereyan etmiş ve 
raporlar muhteviyatı dilekleri 
ile birlikte kongre umumi kii· 
tibliğine verilmiştir. 

ikinci celsede Reisicumhur 
Atatürk, B. M. Meclisi Reisi 
Abdülhalik Renda, . Başvekil 
İsmet İnönü tarafından gönde· 
rilen cevabi telgraflar okun· 
muş ve coşkun tezahüratla 
karşılanmıştır. 

Estonya Erkiinıharblya 

Reisi Berlinde 
Berlin, 17 (A.A) - Estonya 

Erkanıbarbiye Reisi General 
Beck dün buraya gelmiştir. 

Maliye Vekaletinden: 
30 · 5 - 934 ve 15 - 12 • 934 tarih ve 2463, 2614 No. lu 

kanunlar mucibince basılı Sıvas-Erzurum Demiryo1unun inşasına 
tahsis edilmek üzere çıkarılması kabul buyuru!an 30,000,000 
Liralık istıkrazın 4,500,000 Liralık üçüncü terti!>inin kayıd 
muamelesine 16 • 11 • 936 tarihinde başlanacak ve bu müddet 
21 gün devam ederek 5 • 12 • 936 akşamı bitecektir. 

1 -Kayıd muameiesi tahvil bedelinin peşinen Banka kişeler ne 
ödenmesi mukabilinde asıl tahvillerin teslimi suretile yapılaca!. tır. 

2 - Bu tertib tahviller 
125,000 tanesi 20 şer Liralık. 

4,000 " de 500 " " 
olmak üzere iki kupürden terekküp eylemektedir. 

3 - Bu tertibin ihraç fiati 
20 Liralık tahviller için 

500 " " 
4 - lstikrazın faizi % 7 dir. 

19 
475 Liradır. 

5 - Bu istikraza aid şaıt'ar ve menfaatler hazırlanan izah
namelerde daha etraflı bir surette yazılıdır. 

6 - Kayıd muamelesi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
ile Adapazarı Türk Ticaret, Türkiye iş, Emlak ve Eytam, Sümer 
ve Türkiye Ziraat Bankaları Merkez ve şubeleri tarafından her 
yerde icra olunacaktır. 

Bundan başka lstanbul ve lzmirdeki diğer Bankalar da ka.rıd 
muamelesir.e istirak edeceklerdir. 1123 (2211\ • 

• 
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Borsa Haberleri 
Un orsada 

· Yapllan Satışlar ~ 1 
~ 

Uzum 
Çu. Alıcı Fiat 
674 inhisar 10 25 13 
463 Jiro ve Şü. ı ~ 50 16 50 
301 H Alyoti 13 16 50 
212 Vitel Şü. 12 16 50 
204 T Erman 14 21 
195 K A Kazım 15 17 

97 S Gome1 12 75 17 50 
60 P Paci 15 16 50 
57 D Arditi 12 75 18 
52 S Süleymano13 14 875 
50 J Kohen 15 15 25 
47 Ş Riza H 16 50 19 
36 M J Taranto 17 50 17 50 
15 T Diri 15 25 15 25 
14 S Bencuya 10 13 

9 B Alazraki 21 21 
2486 Yekiın 

334425 Eski satış 
336911 Umumi satış 

inc~r 
Çu· Alıcı Fi at 
100 T ile T l Şir 13 75 13 75 

50 l Alharal 9 9 

- -

8 H Şeşbeş 16 16 
Zahire 

Çu. Alıcı Fi at 
2400 Buğday 5 5 875 

50 
~~iiKll:ICICEilli:!~;ı::;.-=:mllZI~•, 

En lüks ve sağlam mohilyeleri HARAÇÇI KARDAŞLARda 
bulabilirsiniz. 1937 modelleri ile evlerinizi, yazıhanelerinizi 

262 ba. Pamuk 46 50 

Dr. BAYTAR 

Beygir, Kedi, Köpek iç has
talıkları tedavicisi 

Karataş Tramvay caddesi 
karakol yakınında No. 248-1 

8-13 (2118) 

Aydın Sulh hukuk hakimli
ğinden: 

ayrıca kolaylıklar gösteri lir. 6 taksitte 

a ı 

Aydının Dalama nahiyesinde 
mukim iken vefat eden Halil 
oğlu Eminin mahkemece tere
kesinin tasfiyesine vazıyet edil-
miş olduğundan müteveffada 
kimlerin alacağı ve müteveffa
ya kimlerin borçları var ise 
evrakı müsbiteJeriJe beraber 
bir ay zarhnda Aydın Sulh hu· 
kuk hakimliği tereke tasfiye 
memurluğuna müracaat eyle
meleri, aksitakdirde bütün iddi
alar keenlemyekun addedile~ 

1,arafından mevsim dolayısilc yeni çıkardığı kun1aşlar: 

• _ .. ___ _ 

ceği ilan olunur. (221 O) 

AHKAMI ŞAH~YESULH 
HUKUK MAHKEMESiNDEN: 

lzmirde Yapıcıoğlunda 3üncü 
yakacıkta 8 sayılı evde oturan 

:zABIF 
rt as ~ m 

'VE -c.JC-c.JZ ı >-c.JR. 
ı::srı2Z1m::zr.lZmzıomzz4~*3~YZLZZL/JJ:/.:ZZT/YJZ'L7.:zz:r/ZLL/..ZZZX/..YLLLZJ 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

319 doij-umlu Murtazanın erken 
bunamaya müptela ve hacrinin 
gerekli olduğu ve vesayete 
muhtaç bulunduğu ve adı ge
çen yerdeki oturan ve vasayeti 
ehil olduğu anlaşılan kız kar
deşi Sabriyenin vasi nasb ve 
tayinine ve mahcurun ticaret 
mahkemesindeki davasının vasi 
tarafından takibine karar ve• 
rildiğinden keyfiyet ilan olu-

================== SATIŞ YERLERi •••••••••••••••••• 
r7..7..ZZZ7...T.LT.LLJ 
•••••••••••••••••• •••••••••••••••••• •••••••••••••••••• 

•••••••••••••••••• •••••••••••••••••• •••••••••••••••••• 
• r7../L7.ZZX/L//J 
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Bi inci Kordonda 186 Numarada 

nur. (2212) 

• o 

R 

bdu Jah ağa çiftliğinde b·rinci l 
0

lgesinde topla a tahmi
nen 5 O kilo zeyti ta esi ma al!in
de tes inı edilmek Üzere ki suna 4 
kuruş k ymet ta i edi n işf r. 
Ayrıca be er l{i oda uruş o -

l, ma masraf m ·· şteri arafından öde
nece ·r. A ıcıların 2 .. -936Cu a 
g .. nü saa 4 e Mi ie 1 ak .. d .. r .. 
lüğünde topa acak ~om·syona n1ü
racaa eri ve ahs gör ek a zu 
e e a C! arın da :za ata ak ··zere 

i li em ak n üdürlüğüne m .. acaat 
1 eri. 1232 (2206) 

Bu sene ihlamur 
azdır kışlık ;htiya
cınızı şimdiden te
min ediniz. SALEB 
ADAÇAYI, PA
PATYA 'nın yenisi 
geldi. 

ARTI kumaş bo
yalarını, firmamızı 
taşıyan çeşitlerimizi 
Karşıyakada ( Bin
bir Çeşit) magaza
sında da bulabilir
siniz. 

Karpit, çivit, a!
kol, çiçek, saç, sa
bun, tnhta boynları, 
trnş bıçakları, diş 
macun farı, krem, 
podra V.s 

Telefon 3882 

n: 
İş kanununun dokuzuncu teşkilat faslındaki hükümlere göre, 

kurulan iş Dairesinin ikinci teşrin 9.::,6 başından itibaren faali· 
yete başlıyacağı 145 nci madde mucibince ilan olunur. 
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.GÜNÜN 24 SAATiNDE HASTA 

Baş ağrılarına karşı 

• • 
ı ı 

kaşelerini kullanınız ! 

Gripin : Bütün ağrı, sızı ve 
sancıları keser. • 

Grip!n : En şiddetli baş ve 
diş ağrıiaıını sür
atle dindirir. 

Gripin : Nezle. grip ve ro-
matizmaya karşı 

çok müessirdir. 
ORiPiN kaşelerinin 10 tanelik yeni ambalajlarını tercih ediniz. 

BEYOGLUNDA 

· Bristol Oteli 
••••••••••••••• 

SiRKECiDE 

••••••••••••••• 
Bu her iki otelin mü!teciri 

Türkiyenin en eski otelcisi 

BAY OMER LÜTFiDiR 
••••••••••••••• 

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

Otellerinde misafir kalanlar, 
kendi evlerindeki rahatı bu
lurlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten 
fiatlar müthiş ucuzdur. 

KREM BALSAMİN 

Kumra1, sarışın, yegane sıhhi 
kremlerdir. Ci!di besler, çil, leke ve sivilcc!eri kamiJen izale 
edet. Yarım asırdanberi kibar mahf ellerin takdir ile kullandıkları 
s Iıhi güzellik kremleridir. 

Krem Balsamin dört şekilde takclim edilir: 
1 - Krem Ba:samin yağlı l:ece iç;n penbc reırn.ıı 
2 - Krem Balsamin yağsız gündüz için beyaz renkli 
3 - Krem balsamin acı had m gece için penbe renkli 
4 - Krem Ba samin acı badem gündüz için be · z renkli 

ır-~,,,,_-=--.-.w ..... I_n:,;;.~1...-li ..... :a_,!<=a-n_z.a-u~ eczanesi Be.~~'!?~ 
- - --- J 

;zmir· fıJelediyesinuen: I r:-,rz77..zzzzz:. z "7...7..L'""'!tl"LL/71.V~ ~ 

Yetmiş yedi lira elli kuruş ı N 11 1' 
bedeli keşifli Karşıyaka Bos- !!\ 
tanlı bataklığı yanındaki ana 
yolun tanzimi işinin açık ek-
siltme ile ihalesi başkatiblik- EL ~ 
teki keşi'" \'e şartnamesi veç-
hile 20-11-936 Cuma gününe Adres - Bey er Nurn30 

temdit edilmiştir. iştirak için solcagı Ahenk mat· 
6 liralık muvakkat teminat yanında. 

3 makbuıu ile söylenen günde Numara: 2 
ve saat 16 da encümene ge Telefon : 3434 

- (229) 
linir. 1243 (2209) 171zz L7-ZL77.Z.JO!ZT.zz77~ 



Fratelli Sperco 
Vapur Acentası 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
AGAMEMNON vapuru el· 

yevm limanımızda olub 1 O ikinci 
teşrine kadar Amsterdam,Rot
terdam ve Hamburg limanları 
için yük alacaktır. 
STELLA vapuru 7 ikinci teş-

rinde beklenmekte olub Rotter· 
dam, Amsterdam ve Hamburg 
limanları için yük alacaktır. 

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

SVENSKA ORIENT Lnıen 
VIKINGLAND motörü el

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

GUNBORG motörü 13 ikinci 
teşrinde beklenmekte olub 
Rotterdam, Hamburg, Bremen 
Goteburg ve Baltık 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 olub Anvers(doğru) 
Dantzi~ ve Gdynia limanları 
için yük alacaktır. 

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

Telefon: 2004-2005-2663 
r7:Z7.z727.z7..z7..77...Z7JZZZZZZZJ ' 

Sinir hekimi ~ 
DOKTOR 

ABDÜLKADİR~ 
TAŞTAN ~ 

MERKEZ hastanesi ~ 
asabiye mütahassısı · 

Hergün ikiden sonra hasta-
larını kabule başlamışbr. 

Muayenehane: ikinci Beyler 
sokağı, şerbetçinin karşısın
da No. 81 Telefon: 3315 

2-26 (2196) 
aısz:r/..TL727..zzT"...aT~ 

Diş hekimi 

A. Naci 
Ilortaçsu 

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

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

Zee & Co. 
DEUTCHE LEV ANTE LINIE 

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

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

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

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

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

.. a:ıı ... 
American Export Lines 

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

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

EXELLO vapuru 5 ilk ki· 
nunda bekleniyor. Nevyork için 
yük alacaktır. 

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

EXAMELIA vapuru 26 ilk 
teşrinde bekleniyor. Nevyork 
için yük alacaktır. 
~ 

Pire Aktarması Seri Seferler 
EXCAMBION transatlantik 

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

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

..... C!:l-4• 

Den Norske Middelhavslinje 
SARDINIA m'>törü 16 son 

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

Armement H.Schuldt-Hamburg 
MARITZA vapuru 20 son 

teşrinde bekleniyor. Rotterdam 
Ham~urg ve Bremen limanları 
için yük alacaktır. -..... 
S. A. Royale Hongroise de Na
vigation Danubienne- Mar:itime 

Budapest 
BUDAPEŞTE motörü 29 son 

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

•• 181 ... 
Johoston Varren Line Ltd 

Liverpool 
JESMORE vapuru 15 son 

teşrinde bekleniyor. Anvers ve 
Liverpool limanlarından yük 
yük boşaltıp Burgaz, Varna, 
Köstence, Sulina, Galatz ve 
Braila limanları için yük ala
cakbr. 

--....... •-sııııtııı&iit-t•~-
Service Maritime Roumain 

Bükreş 

DUROSTOR vapuru 25 2 ci 
Telefon 2946 teşrinde bekleniyor. Köstence, 

8-26 (2101) Sulina,Galatz ve Galatz aktar-

~=~~::=~====~#~ maıı olarak Belgrat, Novisad, .. 
8
.117~

1 
~ T Budapeşte, Bratislava, Viyana 1 

ve Linz için yük alacaktır. 

a S 1 n an Vapurlann isimleri, gelme 

1 ~~~'k!:~a vbiç nb8;1~:.b~~:ı;~ 
rişiJmez. 

Diş tabibi 
Muayenehanesini 2 inci 

lıeyler So. Hamam karşıım· 
da 37 No. ya nakletmiştir. 

Telefon: 3774 
(1924) 

' Dr. Mi tat Baran 
Operatör 

Muayenehanesini Gazi Bul
\'arında Basmahane istasyo· 
nuoa. giderken Yeni Asır 
ln•tbaasıoa varmadan Sağlık 
10k•k başındaki yeni bicaya 
nakletmiştir. Hastalarını herf ün 11 den 17 ye kadar 

abut eder. 

Telefon: 4070 

3-26 (2166) 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

Doktor - ()peratör 

Arif N. Yuı cu 
Merkez Hastanesi Operatörü 

Hastalarını pazardan başka 

her gün ikinci Beyler sokağı 

Müıayede salonu karşısında 

78 numaralı muayenehane· 

sinde kabul eder. 

TELEFON: Muayenehane 3393 
Evi 4042 

Ev adresi : Karantine köp· 

rüpe Berat apartımam No. 5 

YENi A81R 

1 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ciğerler için hava ne ise diş-

• 

a JO 10 
kullanınız ! 

ler için de RADYOLİN odur. 
Hasta ciğerler kadar sağlam 
ciğerlere de hava lazım oldu
ğu gibi, bakımsız dişler kadar ) 
temiz ve . beyaz dişlere de : 1 
RADYOLIN lazımdır. Hava =ı 
kanı, RADYOLİN ağzı temiz- i, 
Jer. Havasız kalan en sağlam 
vücud nasıl zehirlenirse, RAD-
YOLIN ile fırçalanm1yan te
miz. ve beyaz dişler de öylece 
sararmağa ve çürümeğe 

mahkumdurlar. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Krep Jorjet, Nergis Nuvar 
Revdor Ferit, Leylak Blan 

4 ayrı ayrı koku harıkası 
ve S. Ferit eczacı baiınıo son 
yaptığı şaheserler. 

Sabit, latif hakiki çiçek ko
kuları. 

Benzeri yapılamaz. 

Um. Depo 

S. Ferit 
• 

1 
ECZANES• 

Hükümet sırası 

Eczacı Kemal Kamil 
AKTAŞIN 

Bahar çiçeği 
KOLONYASI 

Merkezi Kemeralb caddesi Beyler 
sokağı köşesi 

f,üyük Hilal 
Eczanesi 

lzm irden götürülecek en şık en 
ince ve en makbul hediyeniz 

E ezacı Krmal Kamilin 

Bahar çiçeği 
kolonyası 

olacaktır. lzmirde Hilal eczancsı 
kokuculuk üzerine ciddi yürüyen 
bir müessese o)muş, kokuculuk 
alemini şaşırtmış bulunmaktadır. 
Hilaleczanesini, eczacı Kemal 
Kimili işindeki ciddiyeti, kolon
yalannı lzmirlilere sorunuz. 
Yakın ve benzer isimlere 

aldanmamanız için 
şişeler üzerinde Kemal 
Kamil adını görmelisiniz. 

lzmir Vilayeti Defterdarlığından 
lssısmm vergi borcundan ötürü tahsil emval yasastna göre 

haciz edilen Hacı lbrabim mah•llesinde gedikli sokağında kain 

39 numaralı hane tarihi ilandan, itibaren 21 gün müddetle sah· 
lığa çıkaraldığmdan pey sürmek istiyenlerin Defterdarlık T absi· 

lat kalemine gelmeleri. 18-25-1-6 1235 (2208) 

lzmir Vilayeti defterdarlığından: 
lssısının vergi borcundan ötürü tahsili emval yasasına göre 

haczedilen Kasap Hızır mahallesinde yah caddesinde kain dört 

sayılı depo ve yazıhane tarihi ilandan itibaren 21 gün müddetle 
satılığa çıkarıldığından pey sürmek istiyenlerin Defterdarlık 
tahsilat kalemine velmeleri- 18-25-1-6 1236 (2207) 

· oıivier Ve Şii. 
LiMITET 

Vapur Acentası 
' lRtNCl KORDON REES 

BiNASI TEL. 2443 
ADJUTANT vapuru 28 bi

rinciteşrinde gelip 29 birinci 
teşrioe kadar Londra için yük 
alacaktır. 

ANDALUSJAN vapuru 2 
ikinci teşrinde gelip 5 ikinci 
teşrine kadar Londra ve Hull 
için yük alacaktır. 

Liverpool Hattı 
ALGERIAN vapuru 30 birinci 

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

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

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

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

dahile 9 

Paris fakUltesinden diplomalı 
oı, tablplerl 

l\f uza (ter Eroğul 

Keınal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

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

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 1 O a 

kadar memleket hastanesinde 

Doktor 

Kemal Sa~ir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

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

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

Ev, Telefon No. 2545 

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
SIHHAT BALIKYAGI 

. . --. 
Norveçya bahkyağlarınm en halisidir. Şerbet gibi ~ 

içilir. iki defa süzülmüştür. ~ 

Hamdi Nüzhet Çançar · 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞ DURAK 

Büyük Salebçioğlu hanı karşısında 

················································~······················ 

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

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

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

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

No. 8638/40 

Gazi bulvar No.25 
Posta kutusu No. 224 
Telefon - lzmir 3465 

No. 8651 No. 8651 

Bu numaralı fener Daimon markalı ve iki pillidir. 120 
metre mesafeyi tamamen gösterir ve aydınlatır. iki pilli ve 
ayarlı fenerlerin en küçüğüdür, kullanış itibarile çok iyi ve 
çok sağlamdır. Sahiblerini memnun eden bu fenerleri her 
yerde arayınız.Yalnız Daimon marka olmasına dikkat ediniz. 

' . . .:, •·. <: . < 
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• 
. 1 

gelen lspanyol başvekili diyor ki: 

Madrid asilerin eline düşmiyece~ ..• 
Alman ve Italyan pilotların idare ettikleri tayyareler 

tonlarca bombalar atarak Madridi yakıyorlar 
Londra, 16 ( A. A ) - Asi 

kuvve:'.er nezdindeki Royter ı 
muhabiri dünki muharebeyi 
tasvir ederek diyor ki : 

Asilerin önde 24 barb tay
yaresi ve arkada 8 bombardı
man tayyaresi olmak üzere 32 
tayyareden mürekkeb bir filosu 
üniversite binası ve garbdaki 
park üzerinde uçarak bunlar
dan herbiri hükümetçilerin 
mevzileri üzerine birer ton 
bomba atmaları neticesinde 
bükümetçilerin mukavemetleri 
kmlmağa başlar gibi olmuştur. 

MADRID MUHABiRi NE 
DiYOR? 

Londra, 16 (A.A) - Royter 
muhabirinin Madridden bildir
diğine göre asi tayyarelerin r 
bugün öğleden sonra Madrid ' 
üzerinde bir uçuş teşebbüsleri 
esnasında hlikümetçi tayyareler 1 
üç motörlü bir Junkers tayya- 1 
resini Madrid Hipodromu civa- j 
randa yere indirmişlerdir. Tay
yareciler esir edilmiştir. 

Hükümetçi tayyare filoları 
lai topçu kuvvetlerinin Madridi 
mütemadi surette bombardıman 
etmekte oldukları Casa Del 
Campo civarındaki asi tahşida
tım bombardıman etmişlerdir. 

ÜNiVERSiTE 
M AHJ\LLESIN DE 

Halen Üniversite mahallesi 
civarında bir çarpışma devam 
etmektedir ki, bu bazı asi kıt'a

·ıarın nehri geçtiklerini göster-
mektedir. Madridin şimal istas
yonu yukarısında kain garb 
kısmı bombardıman edilmiştir. 

Binalar çok hasar görmüş ise 
de insanca pekaz zayiat ol
muştur. Zira şehrin bu kısmı 
harb mıntakası ilan edilmiş ve 
ahaliden tecrid olunmuştu. 

TEYiDE MUHTAÇ 
HABERLER 

Roma 17 (Ö.R) - Kadiks 
Radyosunun teyide muhtaç ola
rak bildirdiğine göre, asiler 
timdi Madrid içinde ilerlemeğe 
başlamışlardır. Üniversite mahal
lesini zabtetmekle ıehrin dört
de üçüne hikim mevkidedirler. 

MADRİD YANIYOR 
Sabah saat ikide, millicilerin 

attıkları yangın bombalarının 
çıkardığı yangınJar bir çok ma· 
hallelerde devam ediyordu. Tıb 

Fakülteıi alevler içinde idi. 
Fransa ıefaretbaneainin bu
lunduğu mahalle de çok 

hasara uğramışbr. lngiltere 
oteli, Riç ve Palas gibi bilyük 
oteller hasara uğramışlardır. 

Hapishaneye düşen bir bomba 
birçok gardıyan ve mahpuslara 
öldürmüştür. Geceleyin müda
faa komitesinin emrile mah
puslar başka bir mahalle nak· 
ledilmişlerdir. Mil icilerin Mad
rid içinde ileri hareketi iki 
kilometreyi bulmuştur.MarkRist
ler, Rosales mahallesinde bil
hassa şiddetli bir mukavemet 
göstermekle beraber ağır za
yiata uğramışlardır. 

ASiLERiN TEBLİGt 
Se•ilJe. 16 (A.A)- Bu,.abah 

Ü11iveısitc malla/lesi 
Asi kollar ~1adıidin dış . mahallele1i11de 

aşağıdaki resmi tebliğ neşre
dilmiştir: 

Madridin büyük bir kısmı 
dün İşgal edilmiştir. General 
Veralanın riyaseti altında bu
lunan üç kol dün saat 16 da 
Manzanares nehrini geçmiştir. 
Bu kuvvetler sağ ve sol ce
nahlarda mukavemete maruz 
kalmamışlardır. 

Casa Del Campo mmtaka
smda bir kol hareket etmiş ve 
tankların himayesi altında Dc
los Franceses köprüsüne kadar 
ilerlemiştir. 

Madridin şimali garbi mın
takasile Paseo De Rosales iş
gal edilmiştir. 

General Magada, Aranjuez 
yolu cebhesinde yaralanmıştır. 

Escu,ial cebhesind~ de kuv
vetlerimiz ilerlemeğe muvaffak 
olmuşlardır. 

EN KANLI MUHAREBELER 
Raris, 16 ( Ö.R ) - Madrid 

etrafmda en kanlı muharebeler 
oluyor. Fakat haberler birbi
rinin aksidir. Madridin t~blig
Jeri, asilerin Manzanares neh
rini geçemediklerini ve püskürt
tüklerini iddia ~diyorlar. Bu 
tebliğe göre, dün sabah şafak 
ile beraber büyük bir hücuma 
başlıyan asiler bütün gayret· 

lerine ra~men hedeflerinin hiç
birine varamaunşlar ve ric'at 
etmişlerdir. Üç tank milislerin 
eline geçmiştir. Asiler şehri 
bombardıman ederek yüzlerce 
kadın, çocuk ve ihtiyarı öl
dilrmüşlerdir. 

iT AL YAN ve ALMAN 
TA YY ARELERI ŞEHRi 

YAKIYuRLAR 
Bazı haberlere göre, Mad

ridin havadan bombardımanınR 
yalnız ltalyan ve Alman tayya
releri iştirak etmişletdir. lspan
yoJ ası tayyareciler şehri 
tahrib etmeği ve ahaliyi 
öldürmeği kabul etmem ş
lerdir. Şimali garbide Man
zanares hiçbir noktada ge
~ilmemiştir. Madrid azim ve 
şiddetle kendini müdafaa edi
yor. 

Dün akşam saat 22 de neşr
edilen ikinci bir tebliğe göre, 
cumhuriyetçiler Casa del Cam
poya sızan bazı asi grublarına 
lcarşı bir temizleme hareketine 

Mad11d bombaJclunaıwım 
girişmişlerdir. 

Asilerin tebliği bilakis şu 
malumatı veriyor: "Aragun ceb
hesinde sükunet, şimal cebhe
sinde topçu düellosu, Madrid 
cebhesinde milislerin geniş mik
yasta bir mukabil taarruzdan 
sonra hücuma geçen milliyetçi
ler Manzanaresi geçerek Casa 
del Campo tarafından Madride 

girdiler ve Üniversite mahalle
sinin bazı binalarını işgal et• 
tiler. 

MADRID DÜŞMIYECEK 
Valansiya, 16 (A.A) - Mad

rid cebhesindf' yapmış olduğu 

teftişten dönen Largo Cabal
lero Havas Ajansı muhabirine 
şu beyanatta bulunmuştur: 

Madrid asla asilerin eline 
düşmiyecektir. Sivil ahali ile J' 
paytahtın askeri kuvvetltri 
kahramanane mukavemet et- 1 
meye azmetmişlerdir. lspanyol ı 
milleti faşizmi istemiyor. Her
halde paytahtın muhtemel su
kutu asiler için ancak manevi 
bir zafer olacaktır. Elimizde 
bir parçacık toprak bulunduk
ça onu ölünceye kadar müda· 
faa edeceğiz. Harb daha şimdi 
başlıyor. Cüokü bize lazım olan 

vahim yaralananlar İmdad pos· 
talarına bizzat koşuyorlar. IJk 
heyecan daha basılmadan asi 
tayyarelerin yeniden Madrid 
üzerinde molör gürültüleri duyu
luyor. Gece bombardıman an· 
cak saat yirmide bitmiş ve 
geceleyin hasaratın derecesini 
tamamiyle anlamak mümkün 
olamamıştır. Madridde cıkao 
en müdhiş yangın dün olmuş· 
tur. 
MADRİDİN KAPILARINDA 
Madrid, 17 (A.A) - Hava5 

Ajansı muhabirinden: 
Pazar gününii Pazartesi gü· 

nüne isal eden gece sabaha 
kadar Cumhuriyetçilerin topçu 
kuvvetleri De Los Francesesiaı 
ortasındaki asilerin mevzilerini 
şiddetle bombardıman etmiştir. 

kalkışmak fikrinde olup 
dığmı sormas, üzerine 
demiştir: . 

Bu noktada birkaç gündenberi 
şiddetli muharebeler yapıl-

olma· maktadır. Filvaki şimdi asilerin 
şöyle Madride şimalden girmeğe ça· 

ispanya hükümeti meşru sa
hibi olduğu araziden hiçbir 
parçayı terketmiyeceklir. Harb, 
isyandan evvel bize aid olan 
bütün arazi elimize geçinı.;eye 
kadar devam edecektir. 

Başvekil mukaveleler muci
bince Fasın liimayesi meselesi 
için Fransa ile görüş
meler yapıp yapmadığı hak
kında birşey söylemek isteme
miştir. 

ASiLER HASTANELERi 
BiLE YAKIYORLAR 

Paris, 17 (Ö.R)-Genera) de 
Llano Sevil radyosunda asi
lerin Madridde ancak kışlalar 
~ibi sevkülceyş noktalarını 
bombardıman ettiklerini iddia 

hşacaldarı zannolunmaktad1r. 
Asilerin başkumandanlığı b• 
mıntakada muharebe nıeyda• 
nma bilhassa Faslılardan mü• 
rekkeb olan en ~üzide piyade 
kuvetlerini sevketmiştir. Asile
rin bataryaları ise miJislerin 
mevzilerini fasılasız surette 
bombardıman ederek ilerleme
ğe muvaffak olILuş ve Fran· 
ceses köprüsüne yaklaşmışdır. 
Ancak bu müfreze hükümetçi· 
ler tarafından imha edilmişd ir. 
Madrid askeri makamatı her 
türlü sürprizlerin önüne geç
mek için köprüyü berhava 
ettirmişdir. 

Bir takım hükümet tayya~e: 
leri dün düşman mevzilerın! 
bombardıman etın ştir. UmuP>1 

intiba asilerin r. rndi Madridio 
etmişti. Bütün ajans muhabir-
lerinin telgrafları bunun aksini şimalinde son l ı. ozlarım oyna• 

makta oldukla rı merkezindedir. 
göstermektedir. Asiler Madridi Milis kıtaat: arasında bir• 
körü körüne bombardıman et- kaç zamandır -:li siplinin da-
mekte ve şehirde ağır hasarata ha mükemmel olduğu görül• 
se.beb o!maktadular. mektedir. Pazar esi günü saat 

V '1 ajansı muhabiri Mad- 16 da asilerin 7 tayyaresi Mad: 
ridl. . ı bildiriyor : Madrid üze- ridin Cuatre Cam rıes mevkiio• 

k111baıtlafl bır hasta11edr rine bombalar yağıyor. San bombardıman etmişlerdir. Bil 
malzemeyi şimdi elde ede- Carlo hastanesi alevler içinde· mevki Pazar günü de şiddetle 
bildik. Bizim zaferimizden hiç dir. Leon~ mahallesinde bir bombardıman edilmişti. Cuaı: 
kimse şübbe edemez. Çünkü ev baştan aşağı harab olmuş- huriyetçilerin avcı tayyareler• 
bütün miHet asilere düşmandır. tur.Hemen bertarafta yangınlar hemen havalanmışlar ve dür 

Havas ajansı muhabiri Largo çıkıyor. Gökyüzü kısmen kızıl manı koıvmuşlardır. Asilerin iiÇ 
Caballeroya lta:yanların yap• renktedir. E~ktrik mecraları motörlü bir tayyaresi at met 

kesildiğinden şehir karanlıkta- danı civarına düşmüştür.Hlkil• 
mış oldukları müdhiş tahkimata d11. Zulmet arasında yaralıları metin bir tayyaresi de dtı~Uf 
rağmen hükümetin Baleareı taşıyan sıhhiye efradı hayal ise de pilotu paraşütle atla" 
adalarmı istirdad teşebbüsüne meyal farkediliyor. Daha az mıştır. • •• .-
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. 

BOMONTI ŞARABI 
Her türlü mUskirat imalinde muvaffakıyeti herkes tarafından takdir edilen Bomonti 

fabrikası, Ege üzümlerinden mamul nefis ıarablarını piyasaya çıkarmıştır. 
~~--------~---------------------... ~~~--------------------~-----

B n m on ti Şarabları· TecrUbell mUtahassıslar tarafından imal 
v • edllmı, çok sıhhi evsafı hllzdlr.. Az 

zamanda farab merakhlarının takdirini kazanmı,tır. 

Eyi şarab içmek; sağlığı arttırmak ve kuvvetlendirmektir. 
Boıııonti şarabı hem çok eyi ve hem çok ucuzdur. 

------------------------------------------------------.. ~---------------------------------------------------
Umu mi satı, mahalli: Aydın Bira Fabrikası Telefon : 2387 

Perakende satıf yerleri : tiUtUn Bomontl müskirat bayllerlnde bulunur. 

Arayınız ve hirk~rre tecrübe ediniz. 
Çok memnun kalacaksınız 


