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i Ceviz ağacı 
: Sasanyan hükümdarlann· 
i dan idil likabile maruf Nu-• 
: ıirevan bir gün kırda dola· 
5 ıırken ihtiyar bir babçevanın 
5 ceyiz ağaca dikdiğiai gör· • 
• • i m&ş. Ceviz ağacının geç bü- i 
i yDyOb geç mahsul vereceği· i 

ne ve bahçffanın da yaşın• i 
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"'911111: : 

- ........ bu ..... eli- i 
.. kiyorawı amma cevizini ne 
! vakit yeyeceksin ? • ! ihtiyar şu cevabı vermiş: 
i -Bizden evvel gelenler de 
i dikdiler meyvalarım biz ye· • i dik. Ben de dikiyorum ki i 
İ başka!arı yesin... E 
: :N"ak.:ıed.e:n.; Y". :N". : • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Türk Alman 
Ticari ınünasebetleri .. -. 

Ve 
Dr.Schacht(,aht)tn 

ziyareti 

Yazan: HABiB l!DıB 1ÖREHAN 
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- Baştaıa/ı ı ina. sayfada -

ten de bugünkü Almanyanıa 
Tirkiye ile olan iktisadi mlbaa· 
aebetleria artma11 için her bir 
gayreti sarfetmesi de bu hu· 
auta büyük faydalar temin 
etmittir. 
Şimdi memleketimizi ziyaret 

eden Dr. Schacbt (Şaht) Türk· 
Alman ticari münasebetlerinin 
artması için can ve gönülden 
çabpnJann başında gelen bir 
phaiyettir. Dr. Scbacbt yalmz 
Almanya ikbsadiyatıoda değil, 
bütün ekonomi aleminde ve 
finans aabasında en bDyük bir 
mevki kazanmıtlır. 

Kendisi barba umuaıiden 
.sonra Almanyaaın harab ve 

ik•diy ' dlbelt
";'11il!!ık..-"~l!>'t."'1fn clhinın hayret 
ettiği muvaffak çareleri bul
muş, birçok işlerde yalnız bey· 
nelmilel finans alemi ile mü
cadele etmekle iktifa etmemiı, 
aynı zamanda dahili vaıiyet
lerle de minialan iktiham etmek 
mecburiyeti karşısında kalmış 
ve muvaffak olmUfhır. Alman
yada harbdan aonra enflltyon 

· denilea para k17metiaia mkatu 
baı dindürfü:il bir hızJa Uerle
diji ve para mefhumu artık 
kaybolarak aemavi rakamlarla 
g6rlfllmeğe bqlandıjı zaman
lar oaa demir eli ba ip bir niha· 
yet •enait Ye AlmuJada bad
ne kadar tedadl ..-.. olaa 

• 

Reichsmarlnn eaamm wasetmiı· 
dir. Konjuktur ilerJediğiYe Al
manyaya dünyanın her tarafın
dan ve bilha11a Amerikadan 
para akmağa hatladığı zaman· 
lar da buna muhalefet etmiı 
ve aanayi alemiyle Alman ik
baadiyahnm milyarlara ltaliğ 
ol• borcunun daha fazla art•-•11 için pyam hayret ml
cadelelerde bulunmuttar. Bu· 
giln biitüa fırka siyaıetleri· 
Din f eYlriade Ye sırf memle
ket iktısadiyatının taalisi için 
çalıtu Dr. Scbacht Almuya 
aiyueti maliye ve iktuacli1ui· 
trin mlceuem bir pbaiyeti ol· 
-defa gi1H Hitler'ia icraabnı 

tatbik etmek yolunda imklnlar 
')'&nbDak ve muvaffak olmak 
lı...ıada da ea bOy&k bir kav· 
•et ve kadret ıayılma•tadır. 

Ben Dr. Scbacbt'ıa phllİye
tincle bagiinlln k1r1Yetli Ttlrki
Je8İ11İn yeni bir domma detil, 
belki eıki Ye elemli umanlann 
en candan bir arkadat ve dert 
Ortağlnı bularum. Harlttaa 
sonra bOtOn d&nya T&rkiye 
aleyhine dando;a, hattl bana 
eaki mltttefiklerimizden de it
tirlk edenlerin mikdarı az ol
madıiı zamanlarda Dr. Schacht 
Berlinde bulunan bir kaç TOrk 
gencinin yapbğı protesto içti
malarına mütevazi bir banka 
mllcllrl adatlyle ittirlk ecli· 

Menemen 
Hapishanesinden 

Bir mevkut kaçtı 
va yalnrlandl 

Menemen bapiıhaneainden 
bir mevkuf kaçmışhr. Vak'a 
şöyle olmuıtur: 

Hırsızlık yapmakla maznun 
ve Menemen bapiıbanesinde 
mevkuf bulunan Konyah Yor
gancı oğullanndan Osman oğlu 
Mehm•d hapishane bahçesinde 
çamaıır yıkamakta idi. O sıra· 
da duvardan atlamak suretiyle 
kaçmışhr. Mebniedin kaçtığı 
anlatılınca takibine batlanmıt 
ve kendisi Menemen mezbahası 
ciYannda bat uuıncla la1a· 
fetini deiiftirirken yakalaa
mıfbr. .......................................... 
yordu. 

Kendisi bu ~malarda .a,. 
lediği alzlerle bir taraftan on
lan tefÇi ve teselli ederkep 
diğer taraftan da ilk baılamak
da olan milli hareketin Türki
yenin kurtuluıunu temin ede
ceğine dair sarsılmaz bir ka
naat g&steriyordu. Onun kes
kin görüşü Türk milletinin 
kudretile, onun başına geçmiş 
olan h6yük Ôaderimiıin yara· 
bet ••mm bir toldarindan ev
vel keadisinde bir iman haline 
•• u.. .. & o ftlkll•Eaın •
rekatı büyük bir alaka ile takib 
ediyor ve Türk milletiain za· 
ferini duydukça lıerkesdea 
fazla ve bir TOrk kadar o da 
ıeviaiyordu. 

Çok modern bir finans ve 
ekonomi adamı olan Doktor 
Scbacbt haami hayatile dost
laldannda çok mabafazakirdır. 
Ba muhafazakirhğı ilk na
zarda yakalığmda girmek ka
bildir. Belki yanm aara yakın 
bir forma olan bu yakahldan 
nerede baJdağ'unu bilmlnuebe 
ıormqdum. Gildl Ye aman 
bir d&kkindan llOl'lllaymız, hem 
bala.......,z, hem de d&kkln
CIJI klzdıruıınıs dedi Ye tu 
hikayeyi anlattı: 

Bir gün bir genç bir mağa
zaya giderek yakahk a!mak 
istediğini s<Jylemiı ve tekmil 
çeıitlerin gösterilmeıine rağ· 
men branm YeremelDİ.f. Ma
ğaza ıahibi a&lerek d&uyada 
mevcud bütüa alimuaeleri göa
terdijbü Ye bmacla• bql..a Wr 
moclel olmadli- llylemiı ve me
rakla acaba yeni bir model cık
dı da bilmiyoruz mu? diye sor· 
muı. Gencia Dr. Schacht'm 
giydiği yakahldan görmek is
tecliiini aylemeai herine d&k· 
kAam .Uibi pk lazm11 ve 
.. rn-llanatib •keli 
............... etki ... , ........... ,.. .. .. 

Her ıe,abatl ...... ltltla 
dlnyada birçok akiller ayu
claraa bu. çok elld T&rkiye ve 
Tllrklu d--. timdi ima 
bir ..... i~ Uhi .... -
lelretimili a,.ret etmem her· 
.... e mlW. Ye memaaaiyeti 
•ucib bir llldiwlir. Tem•ai 
Ye lmicl ..... Jci, iki millet, 
ikbal mftuıebetleriaia art• 
..... mataf olu ba •1111 
ve temallar neticemMe daima 
iakitafa dotra giden ticari 
mllauebatım daha mleui"e 
faydah bir 1abaya ıokm111 ol· ......... 
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tlMt Atllft ,. Tetrlnls a rıl ı ı :t e -

Sönmiyen ateş 

1 Telefon devreleri arbyor 
Oıtli mec11un • lıa11ci delui bana 

ısmarladı 
Bir lıarab evdir. kalır tilvtıMdtn 

divaneye 

Diyen şiir gibi ehlidiller, 
dünya varhğnu, bayatın oı.r.na. 
elmuanı bi&enler, laır•. ı
terkederek ö.ar slıDJwJar, 
böylesine, ender rastlanır, 

dünyada ... 
Türkiye - Suriye telefon muhaberah 

• • 
ıçın de yeni hatlar çekilecek •. Sı/au11 la şerıkildtluni bak 

Şu batakllkJa kar şen.kin var. 

Şehirler arası otomatik tele- 1 
fonundan İzmir-latanbul ve An
kara ile görllşmenin ekser 

~ zamanlar fazla beklemeii icab· 
ettirdiği mal6mdar. Buoa mini 
olmak için bir kora portar ileti 
konularak mevcud bir devre 
ikiye iblağ olunacaktır. Bu ma-
kine Ankaraya gelmiıtir. Ya
kında şehrimize getirilerek 

yerine yerleştirilecektir. Bunun 
için Ankaradaki ecnebi bir 
mütahass11la mühendis Kemal 
şehrimize gelmiıler ve maki
nenin konacağı yeri tesbit et
mişlerdir. 

lstanbula bir müşeddide ma-
kinesi de konularak muhave
relerin şimdikine nazaran da-

ha selis ve net olması temin 
edilecektir. 

Devreler ikiye iblağ edildik
ten sonra Avrupa ile de ko· 
nuşmak mümkün olacaktır. 

Suriye ile telefon muhavere· 
sinin temini için posta, tel-
graf ve telefon başmüdür)üf il 
d5rt bin direğin rekzi işini 

münakasaya koymuştur . 

Diyen Tevfik Fikretin tarih 
kadiminde teırib ettiği gibi 
dünya hep harialerle doludur. 

_____________ .......... ~---------~~-

GözümOz maddi şeyini g&· 
rür, biraz da onlarJD yardımile 
gönlil ve vicdan g6züyle etrafı 
seyredersek, banei dehri baıka 
mecnuna ısmarlıyacağını unu· 
tan divane!erin onan ayağına 
çelme, şunun izzeti nefaine 
balta ıallıyarak beşeriyetin a6n· 
mez ateşi olan hırsını divanece 
kabartmaktan batka birşey 

d6t6nmediklerini görür ve an· 
larız .. 

Yeniden göçmenler geldi 

Diğer göçmenlerin gel
mesi bahara kaldı 

Hiaar vapurile Romanyadan 
Urla tahaffazhaneıine 775 mu· 
hacir daha gelmiştir. Muhacir· 
(erin beraberlerinde 128 baş 
iri ve gayet güzel cins beygir 
de vardır. Muhacirlerin sağlık 
muayenelerine baılanmıştır. 

Gelen beygirlere de dün 
baytar müdlirll Aml tarafından 
Mallein tatbik edilmiıtir. 

Bu muhacirler Bergama,Çeş
me ve Foça kazalarına iskan 

Yaya kaldırımlar 
Umumi caddelerleki yaya 

kaldmmlarından çoğu ayrı bir 
ıekillerde yapılmaktadır. Bele
di,e reialiği bunun için yeni 
bir ıekil bulmuştur. Müessese 
ve ev sahiblerine tebligat ya
pılarak müeHese ve evlerin 
6nündeki yaya l~ldırımiarJDJn 
kare mozayıldarla yapılması 
için bir ay mOhlet veril1Qİftİr. 

T nmyay caddeainde bir çok 
ey ubibleri belediyenin ba teb· 
liii &zerine yaya kalclmmlarını 
belediyenin glıterdiği tekilde 
yapbrmağa baılamıtlardır. 

Hollanda 
Buld•r .. bn alacak 
Hollanda tüccarları takas su

retiyle memleketimizden mll· 
him mikdarda buğday satın 
almak için mDracaatte 'bulun· 
mnılardır. 

Senbol krokisi 
Evvelce nakdi mükafat mu

kabilinde yapılma11 rica olunan 
HalkeYiae aicl aeahol krokiai
nin Halkevine verilmeai müd
deti 30 Tqriniaanide nihayet 
balacaj"Ulda:ı yaplan krokilerin 
mBsabakaya girmeıi için bu 
tarihe kadar makbuz mukabi· 
linde ve kabille kapalı ve mil· 
hllrlü bir zarf içinde tevdii ri· 
ca olunmaktadır • 

Elhamra 

1 
edileceklerdir. Buıene lzmir 
viliyetine bu kafileden başka 
muhacir getirilmiyecektir. 

Kıı mevsimi baıladığı için 
muhacir nakli iti bahara bıra· 
kılmııtır. Baharda yine muha
cir nakline başlanacak, bir 
taraftan da muhacirler için gü-
zel köyler inşa edilecektir. Bu 
kış muhacirler muvakkaten 
iskan edildikleri binalarda ka
lacaklar ve kendilerine arazi 
ile tohumluk dağıblacakhr. 

Lağım teşkilatı 
Belediyece yukan mahalle

lerde yaptınlacak kaldınm ve 
liğım inıaatı için yeniden ted· 
kiklere baılanmııbr. Şimdiye 
kadar birçok yerlerde yaptm
lıtn liğım ve kaldınmlu yukarı 
mahalleler halkım memnun bı· 
rakmııtır. 

Belediye yukarı mahallelerin 
iman işine büyük ehemmiyet · 
atfetmektedir. -Bu da bir karar 

Belediye riyaıetiace görülen 
IOzam Ozerine aiaemalarda bun• 
dan sonra faıtık ve çekirdek 
aatı.lmua menedilmiıtir. Bera
berleriade getirip te sinema· 
da ycyenlerden de beıer lira 
para cezuı almacaktır. 

Keatane de kabuğu ile aah· 
lamıyacaktır. 

Bir Yugoslav 
gazetecisi geldi 

Yugoslavya başbakanı Sto· 
yadinoviçin refakatinde An· 
karaya gelmif olan Yugoslav
yanın meşhur gazete muhar-
rirlerinden lsvetreski berabe
rinde matbuat amam mlldürl ğü 
müpvirlerinden Kemal Akkaya 
olduğu halde dün akıam ıeb
rimize gelmif ve Basmahane 
iıtaıyonunda karıılanmııtar. 
Mealekda11mız tehrimizde ted· 

kilder yapacakbr. 

Sineması 
Bugtln matinelerdm itiltnen aeneain ~ok 

cazib we eaf e1 bir filmi 

Karısı ve Daktilosu 
Gabi - Jan Harlov • Mirna Loy 

Franaızça alzlil 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Bugün ıon defa olarak 

MAZURKA 
Pola Negri 

Yerli çaylar 
Busene Trabzon ve Giresoa 

havalisinde istihsal edilen yerli 
çaylardan lzmir piyasasına bir 
mikdar gelmiştir. Yerli çayla
rımız ecnebi çaylarından çok 
daha nefistir. 

Ziraat vekileti Trabzon ve 
Gireson mıntakasını çay yetiş• 
tirme mıntakası olarak ilan 
etmiştir. Busene daha geniı 
mikyasda çay ekilerek Türki· 
nin çay ihtiyacının bu mınta

kadan temini için tedbir alın
maktadır. Çay k~rutmak için 
aynca makineler de celbedi
lecektir. 

Otobüsçüler için 

Hele! barb belisı, bele btı 
musibet korkusu. 

insanları insanlıktan çıka• 
rıyor .. 

lspanyolların birbirlerine gi· 
rişmeleri, birbirlerinin kanla• 
rmı içmeleri, kardeşin, k:ırdeşe, 
babanm evlada, evladın baba· 
ya silah çekmeleri tarihte az 
görülmüş hadiselerdendir. 

Beni hırslandırıp şu fıkrayı 

karalata11 bu dünya bozguncu· 
larmm topunun birden akılları 
zivanesinden kaçmış olsa ge· 
rek .. 

Ah ! Titülesko, sesin çı1' mı· 
Durak yerlerinde durmıyan yor şimdi... Ne oldun, öldilJI, 

otobüs şoförlerinden heıer lira kaldm mı, haberimiz yok •.• 
ceza ahnması belediye riyase· Bu zaman senin tek s6zlerini11; 
tince zabıt. memurları~a em• Avrupa siyaaetiain bozuk ha· 
redilınittir. Bu ~'ayıd durak vasında birer yıldırım gibi gür· 
yeri olmayan yerlerde durup leyeceği zamandı. 
müşteri alanlara da timildir. TC>~:ı:::>t:X.... 

eae•eaa•aeaaa•aaa8aaaea1aeaaaaaaaaaaaaaaaaaa1aaaeaac•aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa• 

INGIL TEREDE KADIN 
HÜRRiYETINE DOGRU 

lngilterede erkeklerin kendi 
aralanndaki kulüblere deYam 
için karılarını fazla ihmal et
tiklerini nazarı dikkate alan 
Saint Gabrile kilisesi rahibi 
Cecil Clark evli kadınlara cı. 
haftada bir gece evlerinden 
serbestçe çıkabilmek hakkını 
tanıtmak için mücadeleye gi
rişmiştir. Rahib Clark'ın kur· 
duğu cemiyete daha timdiden 
binlerce kiti yazılmııtar. On 
yedi ikinciteırinde yapılan bir 
top!anbda eyli kadanlarm bir 
taraflı olarak lallrriyetlerini tab• 
did eden an' analar aleyhinde 
mlicadele programı hazırlan· 
mışbr. Ba programa göre ka-
nlannı evde yaloız bırakarak 
canlan iıtedij'i zaman kal6b-
lerine giden erkeklerin karıfarı 
da haftada bir gece hafta ta-
tiline mazhar bulunacaklar, 
yani eYleriaclea ıerbeatçe çıka· 
nk eylenebilecelderdir. 

NE AŞKIN NE DE TAUIN 
YAŞI OLMAZ 

Atak olma11111 yap yoktur 
d•ler. Onun gibi tanalı olma· 
mn da yap yoktur. Almanya· 
da Mavnbeim pbrinde otaraa 
89 yAŞlnda bir çiftçiye 18 mil· 
yoa dolarlık maazzaıa bir miraa 
i9abet etmiftir. Meıud ihtiyar 
o gllnden beri kendi bak&meti 
ve Amerika haziaeıi tarafandaa 
o kadar çok aka1tınlm1tbr ki 
Amerikacla yafıyan bir akraba
aıadu kendiıine kalan 18 mil
yonluk urvetin tam 13 milyonu 
miraa YersQİ olarak tevkif edil· 
diiinclea eJiae aacak bet mil• 
yon dolar .aec-elctedir. 

SARIŞINLAR ESMERLERLE 
EVLENMELi MiDiRLER? 

Connecticut naayonal kolleji 
profesörlerinden doktor Lowell 
Kelly bu meseleyi ortaya at• 
mışhr. Biri esmer biri kumral 
300 çift yedi senelik bir tecrl• 
beye tibi tutulacak, banlaflll 
hayatları gözden geçir,ilecektir. 
Profesörün bu tedkik!~ yar• 
dım etmek iıtiyen ~ çi~ 
böyle bir müfa}ıedeye lmaM 
olduklannı bildirmiılerdir.Dolr 
tor Kelly'nin va11I olmak ialr 
diği netice banfi tipte çifti.,;. 
devamlı ve meavd bir bayat 
karabilerelc.Jeridir. Esmerler •e 
aaraıınlar sabrınız {ükon.e,_ 
Kelly'nin tedkikleri aeticolr 
Dİnceye kadar ıakın ~yiflDC"' 
yiniz .•. 

Bu zavallı profea6r atkın k•· 
nunu olamıyaca;ını bilmiJO' 
galiba.. ., 
, ....................... ................ 1 

: Saadet reçete•I : ! • - s 
~ En tatlı meyvalat 1 
: Arı nasal baluaı yapa,.. 
,. insan da 6ylece aaadethli 

yapar. 
"E. Deshan~l ,, 

Kendine itimadı olan ı:_ç 
adam komıusunun muYal'Jll'" 
kıyetiyle meıaal olmaz. Nef"' 

~ · · · H 1i• : sınıze ınanınız. erıe 

i anahtarı odur. Saadetioilil' 
i vakur ve azimkir yap.ota • 

olunuz. 
" Oabıiel Uouzd,. 

En büyük zevk iDPD1" 

kendi kendine tedarik ede"' 
bildiği zevktir. En tatlı ,.ey"' 
valar bizzat ekilenlerdir· 
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Yugoslav gazetecinin görü~leri 

Ankarayı Asyanın n ·ı -
1 

veri olmuş görüyorum · 
ismet lnönünün Belgradı ziyaretinin 

uzak olmadığı kanaatindeyim 
Ankara, 17 (A.A) - Anka

rada bu!unan Vreme gazetesi 
başmuharriri Svetovski şehri
mizden ayrılırken Ulus gazete
sine Türkiye hakkındaki inti
balarını bildirirken Ankara 
İçin demiştir ki: 

Ankaraya gelen herhangi bir 
Yabancı insanın tabiata karşı 
kazandığı zaferin tesiri altında 
kalmaktan kendini kurtaramaz. 
Avrupa ve Amerikadaki en 
güzel eserler örnek alınarak 
Yrıcuda getirilen ve arkitekte
nik bakımdan çok muvaffak 
bir muadelenin hallini ifade 
eden Ankara henüz on yaşına 
basmış bir yavru olduğu halde 
geııiı bulvarları, zarif köşkleri, 
Bakanlıklara mahsus binaları 
bugün mevcud olan ve yarın 
inşası mukarrer bulunan park
ltn ve bizim gibi diğer Bal
kanlıların da yüzünü kızartan 
stadı ile Atatürk Türkiyesinio 
diınağ ve kalbi olmaya layıkdır. 

Fakat ben Ankarayı yakın 
bir istikbalde yalnız idari ba
kımdan desem az olur. Bütün 
Asyanın mihveri halini almış 
bir vaziyetde görür gibi olu
Yorum. Hergün on ve yahut 20 
ekspresin Aokaranın asfalt 
Caddelerine yolcular döktüğü 
londra ile Mısır ve Hindistan 
cenubi Avrupa ile Rusyanın 
tenub mıntakaları Kafkasların 
romantiği, petrol mıntak alan 
Ye güzel plajlar arasında cazib 
bir irtibat merkezi olacağı, 
dağcılık ve denizcilik bakımın• 
dan Anadoluda Turizm inkişaf 
ettirileceği zaman Ankaraya 
~abancı nazırların yaptığı gibi 
•cabet ve vazife dolayısiyle 
değil, mesela bugün canlı ve 
şu}i Bükreşe gidildiği gibi eğ-
~enoıek için gelinecektir. An-
arRnın böyle bir istikbale 

llaınzed bulunduğuna eminim. 
Yapıcılık gayretinin bugüne 

kadar yapılmış olanlardan iba
ret kalmayıp devam edeceğine, 
bir ev kadınının iyi undan bir 

Anka1adan iki güzel goıunriş 

günün birinde Sakaryayı An
karadan geçireceğinize ve bu
gün bir bardak suyun bile 
kıymet teşkil ettiği bir şehirde 
yann yat kulübü vücuda geti-

receğinize nasıl emin isem 

Ankaranın şarka bas olan sih
rine ve kadınlarının letafetine 

de öylece eminim. 
Sizin için artık maniler kal

mamıştır. Cesaretinire bütün 
dtinya hayrandır. Ve bütün 

bunları büyük sırrını henüz 
ortaya atmamış olan bir tek 

adamın iradesine borçlusunuz. 

Peygamberi anlıyabHenlere ne 
mutlu. 

Svetovski başvekilimiz hak
kında da şöyle demiştir : 

Zimamdarlarınızı ve harikul
ade bir şahsiyet olan başvekil 

ismet lnönünü tanımak ile ge
çen onbeş günlük cidden tatlı 
bir ikametten sonra bugün 
Ankaradan ayrılıyorum. Yaloız 
ismet lnönü gibi cidden büyük 
şahsiyetler, onun kadar dürüst 
ve samimi olabilir. Ve büyük 
ve real hamlelerini pek çok 
ahlaki ve insani vasıflarla mü
cehhez kılabilirler. Kendilerinin 
dostu olan başvekilimiz Dr. 
Stoyadinoviçin ziyaretini iade 
etmek üzere ismet lnönünün 

YENi ASIR Sahile a _ _.; --

ömür _hattı da açıldı 
ecc+ +ar 

Bug ·· n yirmi { ·· miir vagonunu hin1 ·ı 
!'Ik tren. J .nkaraya geliyor 

azıın vapuı·u Köstenceden son göçmen kafilesi~i 
de getiriyor. 13,000 göçmen geldi 

lslanoul, 18 (Hususi) - Is- Ankara, 18 (Hususi) - Iktı- kömür hattının Çatalağz.ıı~._ !{a· 
tanbul vilayeti seferberlik mü- sad vekaletinin ihracatı müra· dar olan kısmı bugün işletmeye 
dürlüğüne tayin edilen Beyoğlu kabe için imtihanla aldığı yeni açılmıştır. Bu münasebetle se-
kaymakamı Cemal şehrimize kontroller dünden itibaren işe 
gelerek vazifesine başlamıştır. başlamışlardır. Kontro!Jer iki 

Istanbul, 18 (Hususi) _ Na- haftalık bir kursu takib ettik-
zım vapuru 1500 kişilik son ten sonra fındık mıntakasını 
göçmen kafilesini Köstence- j{ezeceklerdir. 15 ilk Kanundan 

itibaren sekiz ihraç iskelesi 
den yüklemektedir. Bu kardeş- kontrol altına alınacaktır. Ve-

lerimiz de ana yurda geldikten kalctçe ihracat eşyasını kontrol 
sonra yaz mevsimine kadar için hazırlanan yeni nizamna-
göçmen nakliyatına fasıla ve- me yeni sene başından itibaren 
rilecektir. Beklenen sonuncu tatbik mevkiine girecek ve 
kafile ile birlikte Romanyadan ,.Türkiyeden çıkacak her madde 
yurda nakledilen göçmenlerin kontrole tabi bulunacaktır. 
sayısı on üç bini bulacaktır. Ankara 18 (Hususi) - Yeni 

Ziraat Bankası içtima~nda 

Banka 935 yılında 85 
bin lira kir tmiştir 

• ·~ •"'3: • -l 
Ankara, 18 (A.A) - Ziraat ' len Saidirı muvakkat azalığı 

bankası heyeti umumiyesi bu- tasdik olunaral< lsmail Hakkı-
gün idare meclisi reisi Sabit nın bakıyei müddetini de ikmal 
Sağıroğlunun riyasetinde ban- etmiş olduğundan müteveffa-

ka umumi merkezinde toplan- nın yerine aza seçilmişHr. Mü-
mışdır. 1935 yılı idare meclisi rakıp muavinliklerioe Hilmi ve 
ve mur;ıkıp raporları okunmuş, Arif seçilmişlerdir. 

Banleanın 685,276 lira karla 1935 yılı blanço ve kar ve za-
kapatılmış olan 1935 yılı blanrar hesaplariyle birlikte tasdik 
çosundaki bu karın yüzde 75 şi 

ediJmişdir. d b · 'b · 
Bundan sonra idare meclisi sermayey, eyüz e on eşı ı tıyat 

azasından müddetleri biten akçesine ayrılmıştır. Geri kalan 
yüzde onu da statunuo 101 nci 

Sabit Sağıroğlu ile Cevdet maddesinin hükümlerine göre 
Savran yeniden seçilmişler, dağıtılacaktır. 
murakıp lskender Arkent ile Banka heyeti umumiyesi bu 
Ziya Artun vazifelerinde ibka toplantısı vesilesiyle Atatürke, 
edilmişlerdir. Ölen aza lsmail ismet lnönüne,Kamutaya;heyeti 
Hakkı Yuregiroğlunun yerine umumiyenin saygı ve bağlılık-
statunun 54 üncü maddesi mu- larının bildirilmesıni karar al-
cibince muvakkat azahS?"a seçi- tına almıştır. 

vinçli tezahürat yapı:mıştır. 

Yirmi kömür vagonunu hamil 
olan bu katar saat 16,20 de 

Zonguldak valisini ve bir heyeti 
hamil bulunarak Ankaraya ha
reket etmiştir. Katar yann 
(bugün) saat on dörtte Anka
raya vasıl olacak, merasimle 
karşılanacaktır. Zonguldak va
lisinin riyasetinde bulunan Zon
guldak heyeti Cuma günü saat 
14,'ıO de hareket edecek olan 
trenle Zonguldağa dönecektir. 

izın~·Dirik 
Çav us . ~ . . 

rını 

öğretınen le· 
tef tis etti .. 

Edirne 18 (A.A)- Eskişehir 
Çifteler çiftliğinde pratik ziraat 
kursları görmekte olan Maarif 
vekaletinin çavuş öğretmenle
rini teftiş ve ziyaret eden Trak
ya umum müfettişi Kazım Dirik 
çok iyi intibalarla ayrılarak 
Ediroeye dönmüştür. Umumi 
müfettişin beraberlerinde ilk 
tedrisat umum müdürü ile kül
tür ve tarım u~manları bulun
muş, bütün işler, pratik dersler 
ve bilhassa yeni yapılmakta 
olan okulların tutuş ve yaşayış 
tarzları ve her çeşid makioder 
hakkında tenvir edilmişlerdir. 

Bir köyün hususi hayatı ile 
selaktörlerin faaliyeti ayrıca 
görülmüştür. 937 baharında 

Kültür bakanlığı Trakya ıçin 
Türkgeldi çiftliğine 150 veya 
200 çavuş öğretmen verecektir. 

~-------~-------,~ Bu bir faciadır 

Doktor kız ___ _,,,, 

K<.ı.l<~bek avJarken 
Fe:r.ceredel'l düştü ve 
bağıra bağ•ra öldü. 
İstanbul, 18 (Yeni Asır}

Busabab Maçkada müdhiş 
bir facia oldu. Maçkada Ge
neral izzetin evinde oturan 
ve iki sene evvel tıbbiyeden 
mezun olan doktor Afife, 
evinin pençeresinde kelebek 
avlarken aşağıya "düşerek 

acılar içinde, bağıra bağıra 
ölmüştür. Afife darülacezede 
çocuk doktorluğu yapmakta 
jdi. Adliye kaza hakkında 
tahkikat yapıyor. 
.. !!.111 ................ ... 

Papanasta.:;yo 
Kalbden öldü 

Papanastas}'o 
Atina, 18 (Ö.R)-Yunan işçi 

ve köylü partisi reisi Papa· 
nastasyo kalb sektesinden an· 
sızın ölmüştür. Papanastasyo 
Yunanistanda krallığı ilga ve 
yerine cumhuriyeti tesis ıçin 
plebisit yaptırmış ve 24 mart 
1924 tarihinde Yunan cumhu· 
riyetinin ilk başvekili 0Jm1..;ştur. 
Bu itıbarla Yunan cumhuriyet
çiliğinin babası sayılırdı. Eski 
parti liderlerinden Kondilis ve 
Çaldaris te ayni şekilde kalb 
sektesinden birdenbire ölmüş
lerdi. hanıuru yoğurduğu gibi sizin 

de tabiatı yumuşatacağmıza, 

Belgrad toprağına ayak basa
cağı günün uzak olmadığı ka
naatindeyim. 

Filomuz iVİ~İi~ yolunda 
Baruthane faciasında ölenler için 

cenaze töreni yapılacaktır 

lngiliz askerleri 
l~'ilistindeıı çekiliyor 

Londra, 18 (A.A)-Duf Ku
ber Avam kamarasında bir 
suale ccvab vererek beşinci 
fırkanın Filistinden lngiltereye 
dönmek için emir almış oldu
ğunu ve vaziyet müsaade et
tikçe bu yolda emirler verile

Smit Berlinde 
~> 

Vıyana, 18 (A.A) - Alman-
ya dış işleri bakanı Fon Nö
rat'm daveti üzerine Avustur
ya dış isleri bakanı Şmit bu 
akşam BerJine hareket ede
cektir. 

- Baştara/ı bumcı salti/ede
~:Pınış ve mektepteki Atatürk 

Ustüne çelenkler konmuştur. 

Çanakkale, 17 (A.A) - "Ya
vuz zırhlısı,, Ana dolu Ajansı
llın hususi muhabiri bildiriyor: 

Malta seyahati için tesbit 
~dilen program mucibince bi
ber gün fasıla ile Istanbuldan 
d ar~ket eden donanmamızın 
h enızaltı filosu dün gece, ve 
y arp filosu da bu akşam başta 

avuz ve Yavuzun dümen su

i·~~da ve harp nizamında filo
ı Ja olduğu halde Türk kah· 
Çınanlığının bir abidesi olan 
arıakkale boğazının köpüklü 

sı.ıı 
l' .. •arıuı yararak geçmiş ve şanlı 

Urk b~yrağım dost memleket 

sularında dalgalandırmak üzere 
enginlere açılmışdır. 

Donanma Mehmedcik abide
sinin önünden geçerken Yavu-
zun sancağında asker toplan
mış bulunuyordu. Bir subay 
Çanakkale şeh: dlerinin hatıra

sını ateşli bir nutukla canlan
dırmış ve abide topla selam
lanmıştır. Bunu müteakib ge
mide bir dakika sükfıt edil· 
mişdir. 

Donanma Kilitten geçerken 
müstahkem mevki komutanı ile 
heyeti hamil bulunan muş karşı 
çıkmış ve donanmayı uğurla· 
mışdır. Diğer taraftan boğaz 
boyunca snhillere dökülen 
halk da donanmamızı candan 
selamlamış ve uğurlamışdır. 

~~~ 
GİDECEGİNIZ YER 

dir 
Mu<lhiş çetelere karşı Amerika polis kuvvetini seferber 

eden, ölüm ve ateş saçan 

~l>W ARI G. llO liNSON 
C ~ AYETE 1-I ARP' .,,e 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Kudretli san'atkar küçük ŞIRLEV 

GULDÜREN GÖZLER de 
Sizi bekliyor. Bu mücadele ve heyecana koşunuz. 

Ayrıce : Türlcçe F oks Jurnal 

San Samas, 18 (A.A) - Harbiye nazırı Daladiyer tayyare ile 
buraya gelmişdir. Nazır baruthane faciası felaketzedelerini 
ziyaret etmiş ve sonra bir takım yaralıların tedavi edilmekte 
oldukları Aix En Leburun'a gitmişdir. Felaket kurbanlarının 
milli cenaze merasiminin cuma veya cumartesi günü yapılması 
muhtemeldir. 

Reisicumhur Lebrun bu merasimde hazır bulunacakdır. 
Daladiyer bugün tayyare He Parise dönecek ve cenaze merasi

minde bulunmak üzer'! tekrar buraya gelecektir. 

Fransa Polonyaya kredi açıyor 
Paris, 18 ( A.A ) - iyi haber alan mahafilin sandığına göre 

Fransa-Polonya finansal göreşmeleri yakında müsbet bir netice-
ye varacaktır. Bu müzakerelerde Fransanın Poionyaya açacağı 
iki milyariık bir kredi mevzuubahstı. Polonya bu para ile Fran
sadan harb levazımı ezcümle tayyare ve ağır toplar satın 
alacaktır. 

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

Stoyadinoviçin devir seyahatı 
- Baş tala/l 1 inci sahi/ede -

tinin tedkiki ihtimali hakkın
da ecnebi matbuatta çıkan bazı 
telgrafları ima ederek başvekil 
askerl~rin Yugoslav hududla
rını korumağa koşmaları için 
Harbiye nezaretinden büyük 

erkanı harbiye reisliğine gön
derilecek tek bir emrin kafi 
geldiğini hatırlatmış ve şunu da 
ilave etmiştir: "Fakat iş bu
nunla lc:almıyacak ve bütün 
Yugoslav milleti mutaarrıza 
karşı ayaklanacaktır.,, 

Şmit Alman hükümetinin mi
safiri olarak Herlınde iki gün 

ce~ini bildirmiştir. kalacaktır. ,. 
TAYYARE Sinen ası 

TELEFON : 31s1 

Bütün bir tarihi, bütün bir alemi ihtiva eden şaheserler şaheseri 

Pompeinin Son Günleri 
Senrnin en muhteşem, en güzel, en heyecanlı ve en 

yüksek filmi.. 1.800.000 lira sat fı ile vücuda getir ilen 
bu filimde beş bin figüran rol almıştır 

C7-7.7..XZ/.ZZ/.//727..7..Z7.ZT/LL7.z7Z7..7JJ./J 
Aynca : Paramunt ( dünya havadisleri ) Miki Mavz 

(Bahar havası) tamamen renkli 
SAATLERi : Hergün 3,15 -- 5,15 - 7,15 

9,15 Cuınartesi ve Pazar günleri 1,15 de başlar. 
filim için mekteblilere yapılacak hususi seansların saatleri 

direktörlükle temas edilerek tesbit olunur. 

YA· iN HARRY BAUR'U J BÜYÜK FİLMİ 

as - J lba CM 3 

TA YYA SiNEM SINDA 



"ahlfe 4 

lngiliz - Alman münasebetleri 

im i bomba dım n 
Garba uzanıyor .•. 

Mussollnl Fransa - lnglltere ve Rusyaya 
kar•• afiır bombalar atayor, Goerlng ve 
Goebels lnglltereye ateş püskürüyorlar . ·-·. 

.... 

Siyasilerin ağızları yerine topların ağız

Jar1nın arckete geçmesinden korkulabilir 
Yazan.: X....1oyd.. G-eorge 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

BerJin ve Moskova arasında reb: bunu zaruri kılsm. Böyle 
uzak mesafeden birbirini tah- bir tasavvur besliyecek boş 
kir bombardımanı biraz hafifle- kafalı olmadığına göre, logil-

di. Fakat henüz şark cebbesin- tere • Almanya arasmda harb, 
de tam sükunet yok.Şimdi bom- ihtimal harici sayılabilir. 

Alman nasyonal sosyalizmi-

nin metodları bizim hoşumuza 
gitmiyebilir. Nasıl ki, onlar da 

bizim metodlanmıza hayran 

M 
ı 

Kardeşlerimizin zaferi çok parlaktır 

s • 

e p 
------------------------~~~~~~~---- Baştarafı ı inci salzi/ede - iNTiHABIN GÜLÜNÇ idaresini sarsacak kadar şaş-

rey puslalariyle doldurulduğu SAHNELERi kınlığa düşürmüştür. Mebu lak 
tefererruatına kadar izah edil- intibah devam ettiği müd- için namzedliğini koyan Adalı 
mektedir. Protestoname şöyle detçe intihab sandıkları tele• Mehmed son dakikada nam• 
bitiyor: fonla kışlaya bağlanmış ve şe· zedliğini geri almıştır. 

S h birler arası muhabere kesil- Roma, 18 ( Ô.1{) - Beyrut 
- " eçim, kanuni sara ate kanşıkbkları neticesinde ölen-

muhalif olarak yapılmışt_ır. in- mişti. intibah sandıklarına hiç 300 k 
kimse gelmedigv inden arab me- ler 80 ve yaralananlar işi 

tihabat kat'iyen meşru dev· tahmin ediliyor. "figaro,, ga-
d B il ı morlar bacaletlerinden ve hıra-ir. u protestomuzu mi et er zetesinin bildirdiğine göre, bu 
cemiyetine, Fransız hariciye farından kendilerini yeyecek bir kargaşalıkların sebebi Suriye 
nezaretine bildirjniz.,, halde sandıkları kaldırmışlar- milliyetperverlerinin Frausız, 

ALEViLERLE ÇARPIŞMA dır. intihabat esnasındab Türk Lübnan muahedesile çizilen 
halkın arzusuna uygun ir şe- Lu-bnan - Suriye hududunu 

lstanbul 18 (Hususi) - An- d b 
kilde hareket e en azı me- tasdik ve kabul etmek iste-

takyada son zamanlara kadar 
morların vazifelerine nihayet memeleridir • 

Fransızlara taı aft ar bulunduk· 
verilmiştir. Manda idaresi kat'i· Londra, 18 (A.A) - Bey· 

lan halde Suriye intihabatına yetle anlamıştır ki ne minare· rotta yeniden karaşıklıklar ol-
iştirak etmemekte ısrar eden lere konan mitralyözler, ne An- muş ve bazı mağazalar yağma 
ve Türk ekseriyetiyle mütesa- takya ve lskeodernn üzerinde edilmiştir. Nizam ve sükünun 
nid bir cebhe teşkil ettiklerini dolaşan tayy~reler halkın ira- tesisi için askeri kuvvete mü-
gösteren alevi gençlerinin son desinden daha kuvvetli değil- racaat edilmiştir. 6 kişi ölmüş 

• so • 
1 ş 

hareketleri Fransııları büsbü- dir. Bu müdhiş hezimet manda 70 kişi yaralanmışdır. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

tün endişeye düşürdüğünden Aııkaı·ada dostane teıiıaslar 
mahalli hükümetin emriyle bu 
gençlerin şefi tevkif edilmiştir. - Baştara/l ı ıncı saltı/ede - konuşmalarına iki memleket 
Alevilerle mahalli jandarmalar mencioğlu, dış işleri bakanlığı arasında iktısadi münasebet-
arasındaki vuruşmalar bu tevkif i:eri gelenleri haıır bulunmuş· lerin inkişafı bakımından ehem-

lardır. miyet veriyorlar. 
hadisesi üzerine vukubulmuş- Ziyafeti samimi görüşree1er Bu ziyaret, Türkiye merkez 
tur. Alevi gençler şeflerinin tal<ibetmiştir. bankası umum direktörünün 
tevkifinden muğber olarak der- Dr. Şaht dün Orman çiftli- Berline :ziyaretini iade mahiye-
hal hükümet önünde toplana- ğini, ziraat enstitüsünü de gez· tinde olub geçeli Haziranda 
rak tezahürat yapmışlardır. miştir. Dr. Şabt'ın Belgrad, Atina, 
MahaJJi hükümet kuvvetleriyle Hariciye vekaleti genel sek- Sofya ve Budapeşteye vuku-

reteri Numan Menemencioğlu bulan ziyaret planına dahil bu-
vuruşmalar olmuştur. Gençler tarafından dün akşam Ankara- lunuyordu. Alman nazırının An-
arasından epeyce kimse yara- palasta Dr. Şaht şerefine bir karadaki temaslarında tic2ri 
lanmış ise de aleviler mevkuf ziyafet verilmiştir. münasebetlerin daha ziyade 
şeflerini mahalli jandarmaların Berl"n, 18 (O.R) - Gaze· inkişafını temin edecek· nokta-
elinden kurtarmışlardır. teler Dr. Şahtm Ankaradaki ların aydınlanacağı umuluyor. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
panyada asilerin gaiebesi ha- limsiı, silahsız, idaresiz bir edilmiş manasız bir teşebbüsdü. 

Loyd Coıç linde Mussolininin Akdenizde cesaret var. Bu gibi vaziyet- Aylardanberi Saragos Hueska 
bardıman garba uzanıyor. Ev- değillerdir. Fakat her devletin mevkiini kuvvetlendirmesidir. lerde siyasi propagandacılar önünde mıhlanıp kaldılar. 
veli lngiliz harbiye nazırı Dof dahili rejimi kendi işidir. He- Eğer iki tarafın mutedil un- şevk ve heyecanı körüklüye- Madridi kurtarmak için birşey 
Cooper Paristen Almanları pimiz kendi işimizle uğraşalım. surları arasında bir uzlaşma bilirler, fakat askeri şef ve yapabilecekleri zannedilemez. 
bombardıman etti. Mussolini Mutlakıyet ve demokrasi sis- mümkün olsaydı lngiliz. ve teşkilatçıların yerine geçemez· Şimdiye kadar Frangonun ağır 
Fransa, lngi\tere ve Rusyaya temleri ar sanda samimi bir Fransız umumi efkarı b:.ına ler. Kaballero kısmen Danto- topç\J ve tanklarla mücehhez. 
karşı ağır bombalar ahyor. anlaşma faydalı olur. Demok- memnun olacaklardı. Fakat iş- nun kudretli azmine ve cür'etine seçilmiş kıt'alarile karşılaşma• 
Göring ve Göbels de lngilte· rasi, davaların hallinde ve güç- ler o kadar ileri varmıştır ki maliktir, fakat şimdiye kadar dılar. Madrid düşünce ilk defa 
reye ateş püskürüyorlar. lükleri iktihamda diktatörlük- şimdi birbirini parçalayan bu Carnot'nun teşkilat kudretine bu .kuvvetlerle karşılaşacaklar. 

Bütün bunlar söz, sfü: ve ten daha iktidarlı olduğunu düşmanların uzlaşmasına imkan malik olduğunu göstere- Katalonlaran elinde ordularını 
kalmamıştır. Aralarında doğan memiştir. Zaten melik olsa da, tahşid için üç ay vardı. Bu sözdür. Orada durulsa bundan göstersin. Böyle bir isbattan 

bir fenalık ç1kmaz. Fakat bu- hürriyet kuvvet!enmi~ olarak kin ve nefret o kadar serttir bir Dumonriez, bw Kellerman müddet talimsiz bir milis kuv
veya bir Hoche bulabilir mi? 

nuo yanıhaşında bir silahlanma çıkacaktır. Bilakis iki sistem 
rekabeti olunca siyasiler·n ağız- ağız düellosuna girişerek bir-
ları yerine toplann ağızlarının birini tahkir ederse bir asa• 
harekete geçmesinden korkula- biyet dakikasında çarpışmaları 
bilir. Bu söyleşme durmalıdır. tehlükesi vardır. 
Sulh kurmak maksadiy)e millet· ispanya hadisel~ri teblükeli 
ler arasında yapılacak bir kon- bir beynelmilel kavgaya mev:ıa 
fer ansa fena bir hazırlıktır. oldu. Her memlekette insanlar 

Hiçbir memlekette halk ispanyada çarpışnn taraftardan 
harb istemez. lngiltere ile an- birine veya diğerine teveccüh 
laşmak için A1manyada samimi gösteriyorlar. lngiliz muhafaza· 
bir anu vardır. İngiliz milleti- karlarının teveccühü asileredir. 
nin de Almanlara husumeti lspanyol hükümetioin gittikçe 
yoktur. lngiltereyi Almaoyaya sosyalizme, sendikaliz.me, anar· 
karşı harbe atacak bir bükü- şiı.me doğru kayması mevcud 
met lngilterede büyük ekseri- sosyal şartların korunmasma 
yet bulamaz. Meğer ki Alman- çalışanlara bu mücadeleyi sev-
ya lngillereye veya Belçikaya, diremez. Fakat lngiJtere ve 
yahud da Fransaya hücum ede- Fransada asıl korkulan şey Is-
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lnglllzceden çeviren: ZIYA NEBi 
"BUyUk bir tehlUke içinde bulunuyoruz. Bu mektubu 

ahr almaz derhal .-:ve gel!" 

ki salim bir muhakemeye mey
dan bırakmamaktadır.Herhangi 
b~r aracı iki tarafa dostça tav
siyelerde bulunmazdan evvel 
yanacak maddelerin tamamile 
yanması lazımdır. 

General Franko tabii muzaf
fer alaylarını geri çekmek ni
yetinde değildir. Kazanıyor. 
Gerçi daha kolay ve daha 
hızlı bir zafer bekfemişti.Topça, 
tayyarcce ve disiplinli Jut'atca 
büyük tefevvuku var. Kendisi 
de hükümetin tay:n ettiği bü
tün kumandanlardan daha tec
rübeli bir generaldır. Her ceb· 
hede muktedir muavinleri ol· 
duğu da anlaşılıyor. Hükümet 
tarafında ise körükörüne ta· 

Bunlar mevcud olsalar bile, 
onları keşfe vakit bulacak mı? 

MADRIDIN SUKUTUNUN 
NETiCESi NE OLACAK? 

Vahşetler, bu muhakkak.. 
Fakat dahili harbın sonu mu? 
ispanyanın diğer kısımlarında 
hükümetçilerin mukavemeti kı
rılacak mı? Hemen değil. Mad-
rid müdafaa edilemezse Bar
selon mukavemet edebilir mi? 
Barselon işgal edilirse Valansi 
ve Malaga daha müessir bir 
mukavemet yapabilirler mi? 

Katalonya ordusunu pek tam· 
mayız. Kumandanları pek kabili
yetli o!masa gerek .. Majork ada· 
sının istilası teşebbüsü fena idare 

-~-, 

Küçük cebinden bir kağıd haber mi var ? 
çıkararak Robert'e uzattı ve Robert ne söyliyeceğini ve 
yavaşça: ne yapacağ1m şaşırmıştı. 

- Bunu yalnız siz okuya- - Yok.. Şey •• 
caksınız, dedi. Şirley büsbütün meraklan-

Otobüs hareket etmek üzt-re mıştı. Ayakta hemen düşüve-
idi. Şirley içeri girmiş bu· recekmiş gibi duran Roberti 
lunuyordu. Robert çocuğa da· yanma oturtmağa çalışarak tek· 
ha fazla sual soramadan, rar sordu : 
kağıdı alarak otobüse atlamak - Ne var söylesene.. Bak 
mecburiyetinde kalmışb. betin benzin kül gibi oldu ? 

Şirley'in yanına oturmadan Robert'te büyük bir hissi 
DUnkU parçanın h11la- şigan gölüne gidecek otobüs- evvel, kimseye göstermemeğe kablelvuku vardı. Bugün .se-

sası: Itri beklemeğe baş!adılar. çahşarak, merakla kağıdı oku- bebsiz yere canının sıkılması 
NeVJ"Olk oostahanesı tamir eddb- Birkaç dakika onra karşı- du. Kağıdda şunlar yazılıydı: boşuna değildi. Büyük hadise· 
km 44 sene evvel postaya atılmış dan üzerinde (Mişi)ı:!an gölüne ler oJacağl zaman, onun daima 
bıT mektup bulunuvor. Mektup d b " O!ftum Robed, b k'id h b ı 
Şıkago'cia Bover tlam /ton ismuı- gi er) i aresi yazılı iki katlı "' u şe ı e ru unu ir e em 

b b d R b nu mektu[Jll alır almaz, bir dll· kaplardı 
de bmne aldd1t. Bu adam on iki ir oto us görün ü. o ert · 

kıka bıl.e kavbetmeden dohal ıe.ve gtl. s· ,_ d k.k . . d k 
sene evı-el ölmıiştür ve sekız ı •aşın· e'i!e, <lurması için şoföre işa- ırKaç a ı a ıçın e en· Sem çok yakından aıôkadar eden 
dakı çoc11~1L lla u~al{iJıle be1abn ret etti. Otobüs durdu. Tam büyük ~·e ldılükeli lnr mesele k(lfşısın- dini top'ıyarak Şirley'e seslendi: 
otlartall kavbolmuştur. /Jır f!fCC binecekleri suada üniversite da hulumıpoıuz. Aale beklivownı. - İnelim. Mi~igana başka 
mektup posıahanedm tsıaıengız kapısından doğru küçük bir Jı ARDI bir zamanda gideriz., benim 
bu sllfette ç:atınıvor. çocuk ko.a koşa yanlanna biran evvel görülecek bir işim 
Mışıf!an ünıveısılesi talebe/eımden geldi ve Robert'e hitab ede- Robert'in yuzu kıpkırmızı var .. 
Robert ve Şitky bir gczitztı yap- rek sordu: olmuştu. Etleri titriyor, kalbi Şirley tekrar tekrar soru-
mak İ(ın tiıuversıteden dışOJı c-Vu-

velini bir ordu haline sokmak 
için k;fayetsiz.dir. Herhalde bu 
aylar iyi kullanılsaydı lspan
yollar gibi cesur. bir milletle 
bir şeyler yapılabilirdi. 

Muharebenin devamı ber 
hafta Avrupa sulhu için tehlü
keyi arttıracaktır, Almanya, 
ltalya ve Portekiz tarafından 
asilere büyük mikdarda silah 
gönderildikten sonra Rusyanın 
de hiikümetçilere mühimmat 
gönderip göndermediği muhak
kak değildir. Fak at Sovyet 
işçilerinin müdbiş tazyik altında 
olan arkadaşlarına yardım için 
hükümetlerini zorladıkları mu
hakkakdır. 
David LLOVD GEORGE 

sana bu kadar tesir edebilmesi 
için bu kağıtcia herhalde çok 
mühim bir şey yazılı •• 

Robert işi şakaya dökmek 
mecburiyetinde kalmıştı: 

- Sen de amma tuhafsın be 
ŞirJeyl Ne yazılı olacak, yarın 

bütün derslerden ani bir yok· 
lama yapacaklarmış da onun 
için bu kadar üzüldüm •• 

Şirley, yanaklarında daima 
iki mini mini çukur husule ge
tiren tatlı gülüşile cevab verdi: 

- Bravo doğrusu .. Bak yine 
benimle alaya başladm .• Fakat 
ne ise her halde beni alakadar 
etmiyen birşey olacak .• 

Otobüsü durdurarak indiler. 
Robert Şirley'in elini sıktı ve 
karşı taraftan gelen tramvay· 
!ardan birine atladı. Şirley böy· 
le güzel bir bahar gezintisinin 
yarım kalmasından dolayı çok 
müteessir olmuştu. Bir müddet 
ne yapacağmı düşündü ve son· 
ra Oksford caddesine giden 
tramvaylardan birine doğru 
ilerledi. ı•orlar. - Affedeuioiz, Robert siz- heyecanla çarpıyordu. yordu; 

Büyük siniz değil mi? ŞirJey merakla sordu: - Beni meraktan çatlakmak • * • 

g 
Yüzünden ah-

emeye veri d . 
3005 numaralı cürmü meş· 

hud kanununun meriyet mev· 
kiine girdiği tarihten bugüne 
kadar işlenen suçların maznun· 
ları hakkında, kanunun büküın· 
ferine göre muamele yapılmakta 
ve bunlardan birçokları hakkın· 
da mahkumiyet ve beraat ka· 
rarlan da verilmektedir. 

Fakat evvelki gün işleoeP 
ve dün mahkemeye verilen bir 
cürmü meşhud hadisesi etrafın
da sulhceza mahkemesinde 
yapı1an duruşmada, suçlunun 
serbest bırakılmasına, evrakın 
iddia makamına iadesine karar 
verilmiştir. Hadisenin calibi 
dikkat olan ciheti şudur: 

Bahaeddin ile Bedriye ara
sında bir kavga çıkmış, Bed· 
riye bir taşla Bahaeddini kafa· 
sındao yaralamış, Bahaeddin de, 
Bedriyeyi dövmüştür. 

Cürmü meşhudu yapılan bu 
hadisenin tarafları iddia maka· 
mma sevkedilmiş ve yapılan 
adli muayeneleri neticesinde 
Bahaeddin hakkında kat'i ve 
Bedriye hakkında da bir hafta 
sonra tekrar muayenesi yapıl
mak üzere muvakkat raporla~ 
verilmiştir. Sulbccza bakiırı• 
Naci Erol evrakı tedkikteo 
sonra şu kararı vermiştir: 

"Cumhuriyet müddeiumumi· 
)iği bu hadisede iki tarafı da 
hem davacı, hem de suçlu oldu-
ğundan bahsetmekle bcrabe~! 
Bedriye'nin raporunun kat! 
olmadığı ve tekrar muayenesı 
lazımgeleceğini beyan ederek, 
onun hakkındaki davanın bu 
tahkikattan ayrılıb cürmüoıeş
hud kanununun çerçevesioC 
sokulamadığmı bildirmiş ve 
yalnız Bahaeddini mahkeoıeye 
göndermiştir. 

Ortada bir fü1 vardır. Baha 
ve Bedriye bu fiilde hem da
vacı hem de suçludurlar .. Bina
enaleyh, ayni fiilin yarısını 
Bedriye için alıkoymak ve ya
rısını Bahaeddine basretıneğe 
sebeb yoktur. Mademki, rap~r 
muvakkattır. Bahanın da idd_ıa 
ve müdafaa hakları bakidır. 
Bu sebebler dolayısile Babanın 
serbest bırakılmasına ve evrn· 
kın Müddeiumumiliğe iadesine 
ve ahidferin de dinleoınesirıe 
lüzum olmadığına karar •eril· 
miştir. ,, _ ___..,-r:/J 
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Kiralık ha e 
Alman konsolosbanesı 

arkasında İkinci Kordonda 
166/426 numaralı alh odalı 
ve teferruatı haiz bir 
h k 1 k Go .. r· ane ira ı tır. . 
mek istiyenlerin lkirıcı 
Kordonda 189 numaralı 
haneye ve görüşmek istİ .. 
yenJerin Yeni Asır idare
hanesine saat 17 den 20 ye 
kadar müracaatleri. 
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elini zile götürdü ve uzun bıı.z~: 
çaldı. Kapının açılması ır .. 
geciktiği için; içini büsbul~~ 
derin b1r merak kapfaaııja.r 
Her saniye ona yıllar . ka dO· 
uzun ve azab verici gelıyor 

1 . . d·-· babası 
çerı gır ı)?ı zaman kit 

Hardi'yi berzamankinden ~d~t• 
ve basta gibi bulunca, a k-
düşüb bayılacakmış. gibi ;8YBii" 
larJnın dolaşbğını hıssettı. 
yük bir güçlükle: 

- Ne var? ne oluy~r~ ıer 
D. o abı"lo'ı' ~elırrıe 

ıye s r · rıt 

boğazından zorla çıkıyor. ~ 'ıoİ r ceg yapacağını ve ne söy ıye 
birtürlü kestiremiyordu. ır"' 

· b' taV 
Hardi gayet sakın . ~r işaret 

la Boyer'e oturma•u ıçın d"lmİS 
· f ee 1 ,, etti. Boyer, ıpno _ızm clcreP 

gibi bu emre ıtaat .~ ··tdli 
b. . goaıU . 

koltuklardan ırıne 1-i rd'• 
ve beklemeğe başl~dı. n ı• 
. · k" tavrile ya 

yıne aynı -~a ı_n de duran ~ç 
masasının uzerın . . soyer e 
gazeteden bir tanesını k ıtlıı• 
uzattı vtı ilk sayfada . ır eri 

d·ı · bır Y kalemle işaret e 1 mış .. ıedi· 
göstererek okumasını sof ....,... 

-Somı l'o1" 
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YENi ASIR s Şahlfa t• T...,ınıaanı ıeea .....,.r_ 

j Sık sık tekrarlanan kehanet 

Gôya harpten sakınmak 
imkinsız birşeymiş .. 

Bir askeri 'ittifak 
i 

mı yaptılar? 
Almanya, ltalya ve Japonyanın Sovyetlere karşı 

müttehid bir cebhe kurdukları ileri sürülüyor 
Paris, 18 (Ô.R) - Yapılan 

tekziblere rağmen Almanya, 
Italya ve Japonya arasında 
görünüşte komünizme karşı 
müşterek hareket için, haki
katte çok daha şümullü bir an 
laşma yapılmıştır. Bu üç devlet 
bir askeri itilaf, bir ticari iti
laf akdetmişler ve mütekabi
len kuvvete dayanarak yap· 
tıkları fütuhatı tasdika karar 
vermişlerdir. Böylece ltalya ve 
Almanya .Mançuri'deki Japon 
fütuhatmı tasdik edecekleri 
gibi Almanyaya imtisalen Ja
ponya da Habeş fethini tasdik 
edecektir. 

Londra, 18 (Ö.R) - Üç 
diktatörliık devleti arasındaki 
anlaşma Londrac\a son derece 
sert karşılanmıştır. Mutedil 
fikirli olan ve diktatörlük hü-
kümetlerine karşı daimi bir 
husumet göstermemiş olan 
"Times,, gazetesi bu sabahki 
makalesinde diyor ki: 

"Anlaşmanın metnine göre F;ovyat oıdıısu11dan bir göıii11iiş 
komünizme karşı müşterek bir Rusyanın sulhçu niyetlerinden edilemez. Sovyetlerin tecavüz laşma değildir. Hırsızlar ara-
hareket mcvzuubahistir. Teda- şiibhe edilemez. Japonyaya bir niyeti yoktur. Böyle bir anlaş· sında yapılmış öir mukavel~dir. 
füi bir ittifak. Fakat bu temi- ademi tecavüz paktı teklif eden mada Japonyanın ne men- Mançukooun tasdikinden Ja-
natm gayesi hakikati gizle- Rusya idi. Reddeden de Ja- faati var? Japonya şüb- ponyamn kazanacağı birşey 
meldir. Eğer iş komünizmle ponya. Japonyanın tedafüi ha- hesiz dostlarmı, dü~manla- yoktur. Filen zaten bu tasdik 
mücadeleden ibaretse bu ali- reket iddiası kabul edilemez. rını seçmekte serbesttir. Fakat mevcuddur. Fakat yeni anlaş-
kadar her üç devletin polisle- Mogolistan hududuna gönde· şimdi yaptığı intihabın yersiz ma Asya ve Afrikadaki mütear-
rine aid bir iştir. Bunun için rilen Japon tayyare ve tank- ve tehlükeJi olduğunu söyle- rızlar arasında bir iş birliği 
tedafüi ittifaka ne llizum var? lart te-Jafüi bir vasıta telakki mek lazımdır. Bu şerefli an- olarak gBrülecektir. 
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Madrid şehri alevler içinde 
Asilerin attıkları bombalardan 300 ölü, 700 
yaralı vardır. Memleketin hertarafı yanmaktadır 

------------~---~----------------------------.. ---~~---~--------------------------------------
Paris, 18 (Ö.R) - Havas 

Ajansı muhabirinin Aviladan 
(Asi kaynağından) gönderdiği 
bir telgrafa göre: Madridin 
timaligarbisinde asilerin ileri 
hareketi 2 merhalede tahak
kuk etmişdir. ilk hamle dün 
saat 8 de yapılmış ve asiler 
tankların arkasında küçük 
grublar halinde ilerilemeğe 

başlamışlardır. Üniversite bina
larının arkasına gelmişlerdir. 

Tayyarelerin bombardımanı 

sol cenahları himaye ediyordu. 
Fakat milislerin nevmidane bir 

Yazan : Tok Dil 

•olcalclu, ayağından başlayıp 
ta..ıoa kadar koklamağa ko
~du, klpek Haydaroğlunun 
.....-nana gelince durup ınrgan 
otu gibi ıert dilini çıkanp bir 
).ı.clı. Haydaroğlu birdenbire 
t~tinde dandll, k6pek de 
.;:denbire çekilip havladı. 
-Jdarotlu burnunun nıtünde 
t bir zımpara kiiıdı, bir 
,1rp11 geçmit aibi acı duyarak .:uaa dan&p uyanırken, haY-

Mad rid 'in zabtına muhakkak nazarile bakılmaktadır 
mukavemeti millicileri olduklan 
yere mıhlamıthr. Milisler istih
kam haline koyduklan Monta
nia kışlasından ve ayni vazi
yette diğer bir binadan 
ateı ediyorlardı. ileri hare
keti için bu binaların tah
ribi lazım geldi. Tayyareler 
500 metreye kadar alçalarak 
yangın bombalan attılar. Kışla 
alevler içinde kaldı. Hunun 
nzerine asiler sllngü hücumile 
hastane binasına girdiler. 
ikinci hamle bili devam 
etmektedir. Kat'i neticesi 

Tefrik• No: •• 

Uyku sersemi olan Haydar 
oğla r6ğıllne atılan köpeği bir 
hamlede boğazından yakaladı, 
11kb. Kapek brnaklarını Hay· 
daroğluaun ceptenine takmaşb, 
tırnaklan g.Sğstinün acı tenine 
sokulmuıtu, köpek Haydaroi
lunun demir gibi elleri araıında 
ağzını açarak can verirken bir 
tilfenk patladı ve Haydaroğlu: 

- Oooff f Keratalar, vur-

henüz belli değildir. Akşam 

vakti lejyöner&er ve Faslılar 
tankların himayesi altında Xlll 
Alfons caddesini geçmişlerdi. 
Gece h ~ taraftan duyulan 
bumbara sesleri arasında mu
harebe devam etmektedir. Hü
kümetsilerin yılmaz bir cesa
retle yaptıkları bir çok mukabil 
hücumlar püskürtülmü. tür. Kışla 
ayni semtteki nümune hastanesi 
ve etraftaki evler alevler için
dedir. Şehrin şark kısmında da 
büyük bir yangın kızıllığı se
maya aksediyor. 

silibıoı Haydaroğluna bopltan 
çobanın tlatilne atladı, yıktı. 
Haydaroğlu, omuzundan yara
lanmııb, amma saçma yarası 
idi. 

Efe, yere yıkbğı çobanı al
t.na ahb; silahını kavnyarak 
batana ıilib kundağile bir 
darbe indirdi. Çoban orada, 
gık 1 demeden öldü. Haydar
oğlu istemiyerek e!inden çıkan 

Paris, 18 ( Ô.R) - Madrid 
müdafaa komitesinin tebliği: 
Akşam ve gece asi tayyareler 
mükerreren Madridi bombar
dıman etmiş ve birçok yan
gın çıkarmışlardır. Bazı evler 
"Liberta,, gazetesi binası ve bir 
takım resmi binalar harab ol
muştur. Bunların arasında şim
diye kadar birçok san'at ha
zinelerinin muhafaza edildiği 
bir saray da vardır. Bu sabah 
şehir bombardıman edilme
miştir. Muharebe üniversite 
mahallesinde devam etmek-

ölen çobanı olduğu yerde 
bırakıp koşarak, davan top
ladı, elebaşı koçu ele geçi
rip, ıshk çalarak bayvanJann 
hepsini itaate soktuktan sonra, 
elebaşı hayvanın yola girmesi
ni takib edip, yürüdü. 

Bu sırada, beı on atlı kar
şıdan belirmiılerdi. 

Yanlarına vannca: 
- Aman! Efemi Seni Ka

hrcıoğlu anyor, aerede7se, ar
kamızdan gelecek! 

Karşılamalan arasında Hay· 
daroğlunu, kiiye soktular .• 

Fakat Haydaroğlu kaye gir
dikten sonra arkadatlarından 
müsaade ahb koyunları takib 
etti. Koyunlar insiyaki bir halle 
doğruca efelerin misafir olduk
ları ağanın evine ilerlediler. 
Demelc koyunlar buranındı. 
Haydaroğlunda şafak ath, 

Fakat hem misafiri olmak, hem 
köpeklerini, çobanlarını öldür· •iı da iıitti, birdenbire 

•1a;a kalktı. kalkm•sile bir 
.::::.:- klpeii llıtllae aalclırdı, 

dunuz beui 1 diye, yarasının 

aıcaiı araıında tüfengin abl
dıiı semte veretti kendini •• 

bu kazadan çok müte· 
e.ssir olmuştu. Köpeksiz, ço
bansız kalan koyun ıürüsü, 
kiipek havlaması, ıillb ıesi 
ile Haydaroilu, 

1 
mek, Haydaroğlunun ağınna ı 
gitti. Haydaroğlu baıka bir j Bir in içinde; köpeğinin bo· 

~ ..... taba••ll etmiprek k••ıe ile k · · or n 

Samuel 
fikirde 

Hoare lngilterenin bu 
olmadığını söyledi 

Londra, 18 (Ô.R) - Bahri
ye nazarı Sir Samuel Hoare 
dün söylediği bir nutukta de
miştir ki : Sık sık tekrar edi
len bir kehanet vardır. Gü~a 
harp ictinabı iml<ansız birşey

miş. lngiJiz hükümetinin fikri 
bu merkezde değildir. Bu ke
hanetleri takibten imtina ede-. 
rız.,, 

Sir Samuel lngi terenin bey· 
nelmilel sabada mevcud mesele
lerin ne kadar karışık olduğunu 
takdir etmekle beraber sulhu 
korumak ümidini kaybetmedi
ğini söyledikten sonra Londra
oın bir Avrupa paytahtı ol
maktan başka bir mevl ii o!
duğunu, birçok nüfuzlara tabi 
bulunduğunu ve bir hareket 
hattı çizmeden evvel muhtelif 
fikir ve mütalaaları hesaba 
katmak mecburiyetinde bulun
duğunu söyJemiştir. Sir Sa
muel Hoare b\I sebeble lngil
terenin bir karar vermez
den evvel uzun uzadıya vakit 
geçirmesini .tabii bulmakta, 
bazılarının zannettikleri gibi bu
nun bir tereddüd işareti olma
dığım bildirmektedir. lngiliz hü
kümeti yavaş karar veriyorsa bu 
nun sebebini bir reyi kabulden 
önce bütün mülahaznları ince
den inceye tetkik itiyadıdır.Bab· 
riye nazırı son söz olarak! 

ltı .ılız lıaıbiıe 1. az111 DuJ/ Cooper 
daima sulh için kullanacağına 

söylemiş ve lngillcrede tatbiki 
mümkün olmıyan rejimlere tabi 
memleketlerle de dostluk mü-
nasebetlerine devam azminde 
olduğunu söyledikten socra la
gilterenin çok kuvvetli olması 
lüzumu üzerinde ısrar etmiştir. 
Nazır demiştir ki : 

- MiJJi müdafaa teçhizatının 
tamamfanmasmda bazı noksan
lar olmas\ muhtemeldir, fakat 
bütün gayretimiz bunları orta-

"diğer milletlere kendi görüş- dan kaldırmak için olaca!..tır. 
)erimizi tahmil etmemekten lngilterenin kuvveti kimseye 
ibaret olan siyasetimize ıadık karıı değildir. lngilterenin em-
kalacağız,, demiş ve lngiltere niyeti başka hiçbir millet içia 
için kvvvetli olmak zaruretinde emniyetsizlik manasına gele-
ısrar eylemiıtir. mez. Ancak lngilterenin sulhun 

Londra 18 (Ô.R) - Bahriye muhafazası lehinde rolBnii oy-
nazırı Sir Samuel Hoare beya· nayabilmesi için her bakımdan 
natında lngilterenin nüfuzunu kudretli olması elzemdir . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
tedir. Vaziyette mühim de- dür. Bunların ekserisi kadın 
ğiıiklik yoktur. Diğer Mad· ve çocuklardır. 
rid cebhelerinde bildirilmeğe Paris, 18 (A.A) - Madrid-
değer birşey yok. Cumhuriyet den gelen son haberlere göre 
tayyareleri düşmanın kafile hat- hükümet merkezinin asiler ta-
lannı şiddetle bombardıman rafından zaptına artık mubak-
etmitlerdir. kak nazarile bakılabilecektir. 

Paria 18 (Ô.R)- Son daki- Bütün demiryollan, Valence 
kada alınan bir habere göre giden tren hattı da asilerin 
Berlin ve Roma hükürueti ge- elinded~r. • 
neral Franko htlkiimetini tanı- Madrıd, 18 (A.A) - Harbıye 
mağa ve Burgosa mas'ahatgü- neza~e~ asilerin Lo.s Fra~ces~a 
zarlar göndermeğe karar ver- köprusu yakınındakı tazyıklerı-
mişlerdir. ni arttırmış olduklarını kabul ve 

Asi tayyareler Madridi bom- orada milislerin şiddetle mu-
bardımana devam etmişlerdir. kavem_e! eylemekte bu~unduk-
Bir çok mabalJelere hava tor- larını ılave eylemektedır. 
pilleri ve yangın bombaları ya- .A~ilerin ~ir t&nkı z.abtedil-
ğıyor. Kadınların göz yaşları mışhr. Harbıye nezareti Uç mo-
arasında ıkılan evlerin bütün törJü bir tayyarenin Avila tay-

y yare meydanını bombardıman 
e~yaJ~n ıokakla~a. yayılmıştır. etmiı ve asilerin bir çok tayya-
Şımdıye kadar sıvılJer arasında relerini haıara uğratmış oldu-
ölenler 500, yaralananlar 1200 ğunu ilave etmektedir. 

mnzeretlerini açarak, köpeğin, 

çc.banın diyetini vf'rmeğe ba
z1rlamyordu. Haydaroğlundan 
enel eve gelen efeler, Katırcı
oğluna işi anlattı!ar: 

- Haydar bir sürü koyunla 
beraber geliyor, çoban ık da
marı kabarmış •• 

Dediler •• Hayciaroilu koyun
ların arkasından içeri girerken 
Katırcı avluya bakan yazlaaın 
üatnnden baivdı: 

- Heyi Çobaa, bizim Hay
daroğlunu girdin mü? 

Haydaroğla başını kaldmb 
bakarak: 

- Gördüm! dedi. 
- Nerede gördün? Diye 

Katırcı güldü, Haydaroğlu hiç 
gOlmeden: 

- Adam öldürürken gör
dilm, diye cewab verdi. 

Katırcı bir tuhaf olmuştu, 
sordu: 

- Nasıl iş bu Haydaroğlu? 
Sahi mi aöyliyorsun? 

- Yalanımı tattan mu? 
r Ju farla ıb 

yukarı çıktı, olanı biteni kami
len anlattı ve sözftn sonunda 
batırdı: 

- Hey ata! Baksana banal 
gel bele! 

Köyün ağası yanlarına ge
lince, Haydaroğlu, arkadaşla
rından birine emretti: 

- Bana beş on keıe akça 
getirin! 

Dedi, sö~üne dewam etti. · 
- Ağa, bilmiyerek senia 

köpeğini, çobanını öldürdiim •• 
- ??? .. 
- Şaka değil! Sabi söyliyo-

rum. Gece dıpn gezmeğe çık-
m\şhm. Bir bağın yanında uyu
ya kalmışım, sabahleyin bb- ki
pek burnumu yalayarak beni 
uyandıranca ayağa kalktım, 
kalkmamla köpek gartlaiıma 
atıldı, kendimi kurtara)ım di1e 
köpeği öldtlrürken ıenia çobama 
olduğunu şimdi anladığım bir 
çoban, üzerime silib sıkta, nabl 
Yarası bile omuzumda, kaala
nnı göriiyoraan, herif beai il-
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TI illi küme meselesi 

Futbol ajanı geldi, maç
lar nasıl olacaK ? 

Bayramda bir profesyonel takım 
lzmire gelerek maç yapacak 

Mılli küme ışıni görüşmek 

üzere lstanbula giden futbol 
ajanı dönmüştür. Öğrendiği· 
mize göre Izmirde milli küme
ye hazırlık maçlarına ayın yir
mi dokuzunda başlanacak ve 
bir devrede bitirilecektir. Ge
lecek yıl likleri iki devreli 
olacaktır. 

Milli küme maçları mart 
ayında haşlıyacak ve milli kü
meye ayrılan şehir takımları 

ilkönce kendi aralarında ikişer 
maç yapacaklardır. Şehirler 

arası temasları bunlardan sonra 
olacaktır. 

Seyahate çıkacak takımlar 
on yedişer kişilik olacak ve se
yahat haftası içinde birbirini 
takiben iki maç yapacaktır. 

Maçların masarifi federasyon 
tarafından ödenecektir. 

.. 

lzmir futbol ajanı lstanbulda 
seyrettiği maçlarda, lstanbul 
takımlarını beğendiğini, bay
ramda lzmire bir profesyonel 
takımın davet edileceğini söy
lemiştir. 

Pazar günü stadın açım me
rasiminde yapılacak hazırlık 

maçı için aşağıdaki oyuncular 
davet edilmişlerdir: 

Altaydan: Ali, Şükrü, Enver, 
Basri, Hakkı, Saim. 

Altınordudan: Hüseyin, Ce
mil, Adil, Sait 

Göztepeden: Mahmud, Hak
kı, Fuad, Halid Mehmed. 

lzmirspordan. Fethi, Zihni, 
Adnan, lsmail, Nurullah, Na
mık, Reşad, Şeref, Fikret 

Karşıyakadan : Ç. Mehmed, 
Asım 

Demirspordan: Rıza 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••• 

Koçarlının orduya armağanı: 

Koçarlı halkının yüksek teberrularile satın alınarak orduya 
hediye edilen (Koçarlı) tayyaresinin ad konma merasimi pazar 
günü Turnalı ovasında yapılmıştır. Fotoğrafta, Koçarlı tayyaresini 
~örüyorsunuz. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••• 
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No: 2 Yazan: ADNAN BILGET 
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Hakanın ka,ıarı çatılmıştı: Biz, Semi-Hanı gelin 
etmlye gitmiyoruz. sefere çıkıyoruz. 

itizar 
Semi - Ha11 te/ıikasına başlaıkm 

tlıi11M savımızaa ıki baıiz yanlışlık 

oldu. Te/11ka başlıifın111 ya11/ış baif
/anması vıizü11den (44 yıl so111agelen 
rnekfııp) ıomamııın başlığı Semi- Han 
baş!ıffını11 veti11e f!e(fi. Bu lıatayı 

ı-apa11!at rıamıııa özür dilaım. 

Bu az grlf11i~ gıbi ıoma11/a11n las
hi/11111 vııpaıı aıkadaş da ( Eli11de ı,aç 
111/ın vm) riimlesı11i, kaç a/t111 Mr, 
dire taslıılı etmışlir. Bunu11 ıri11 de 
nıazur ~örülmenztzi dilettm. 

Mohan Han, akıncılar kuman
danının verdiği merdce cevab
dan memnun olmuştu. Esasen 
böyle zorlu bir sefere <?irişir· 

ken daima Semi - Han'ın mü
talaa ve fikrine kıymet ver
meği adet edinmişti. Mohan 
Han konuşlu: 

- Semi - Han, dedi. Ben 
bu işin üzerinde neden duru
yorurn. Maksadım anlaşılmı

yan böyle bir sefere kalkışır· 
sam, arkadaşlarımın dedikodu 
yapmaları muhtemeldir. Bence 
Gök Türk Hakanının Tataris
tan' da en büyük rakibi ve 
asırdide düşmanı Cücenler'dir. 
Bu ifritleri yerin dibine göm
mek benim zamanımda müm
kün olursa ... 

andi Roma'ya ond·- 1 

ltalya-lngiliz yakınlaşma projesini 
Mussolini'ye teslim edecekmiş 

arasında Süveyş Kanalı ltalya ile lngiltere 
meselesi ehemmiyetle konuşulacaktır 

Londra, 17 (A.A) - Royter 
Ajansı bildiriyor: 

Grandinin Edenle yaptığı 

iki görüşme neticesinde Mus
soliniye vermek üzere olduğu 
rapor lngiliz ltalyan gergin
liğinin tamamen izalesine doğru 
mühim bir merhale teşkil et
mektedir. 

Eden hiçbir sarih teklifte 
bulunmamış ve görüşmeler ge
nel bir mahiyette olmuştur. 

İlk görüşme esnasında Eden 
lngiltere hükümetinin lngiliz
ltalyan dostluğunun tekrar te
essüsünü samimi olarak arzu 
ettiğini ve bir dostane sureli 
tesviyeyi paktlara tercih ede
ceğini bildirmişdir. 

Baldvinin Londra belediye 
lordunun ziyafetinde söylediği 
nutuktan sonra cereyan eden 
ikinci görüşmede Eden ve 
Grandi Akdenizdeki lngiliz ve 
Itayanın menfaatlerini gözden 
geçirmişlerdir . Akdenizdeki 
lngiliz ve İtalyan kuvvetlerinin 
tahdidine dair anlaşma mesele
smin ilerde tedkik edileceği 

muhakkak olmakla beraber 
bundan evvel zeminin haz:r
lanması ve müsaid bir hale ko
nulması icabedecektir. 

Eden Habeşistandaki ltalyan 
fütuhatının tanınması meselesi
nin halen mevzuubabsolmadığı
nı açıkça bildirmiştir. Süveyş 
kanalı meselesi de muhteme
len müzakere edilecektir. 

ltalya gümrük resimlerinin in
dirilmesi arasında ve belki de 
kanalla siyasal bir surette 
alakadar olmak ümidindedir 

Roma, 17 (A.A) - Dış ba
kanı Kont Ciano akşam bura
ya varmıştır. Kont Cianonun 
çarşamba gecesi toplanacak 
olan büyük faşist meclisinde 
Viyana ve Budapeşte görüşme
leri hakkında izahat vereceği 

zannedilmektedir. 
Londra büyük elçisi Grandi

nin büyük mecliste yapacağı 
beyanat ta büyük alaka ile 
beklenmektedir. 

ltalyan salahiyetdar mahfille
rinde Grandinin Edenle yaptığı 
görüşmelere büyük ehemmiyet 
alf ve Ingiltere ile bir Centlmen 
Agrıment akdi yolunda mühim 
neticeler elde edileceği zanne
diliyor. 

Roma, 18 (Ö.R) - ltalyanın 
Londra sefiri Dino Grandi Ro
maya gelmiştir. Yarın sabah, 
Romagne'den sureti mahsusa-

- Tanrının iznile olacak 
hakanım. 

- Bana cesaret veriyorsun 
Semi-Han, .. Faraza bu seferde 
benim için mağlübiyet mukad
derse ... 

- Son akıncıma kadar feda 
etmeden böyle bir neticeyi 
düşünemem bakanım .. 

- Evet mağlübiyet mukad
derse, ölümü bu neticeden 
evvel idrak edeceğime kaniim. 

Semi-Han ayağa kalkmıştı: 
- Nasıl Gök Türk bakanı 

sefere mi iştirak etmek niye
tindedir? 

- Evet. Semi-Han.. Bu la
zımdır. Dosta düşmana karşı 
lazımdır. 

- 40,000 Türk akıncısı 
namına konuşuyorum, haka
nım.. Bu karar bizim kuvvet 
ve cesaretimizden şübhelen
mek demektir. 

Moban Han cidden müşkül 

bir vaziyette kalmıştı. Düşü
necek ve bir kadın sözü! önün
de dönecek erlerden değildi. 

/ta/yan Başvekıli S. Mııssoluıi 

da dönen Mussolini tarafından J Romadan bildirildiğine göre 
kabul edilecektir. Grandi büyük faşist meclisine 

ltalya ve Büyük Britanya Londranın bu mesele hakkın-
arasındaki münasebetlerin ısla- daki fikirlerini izah edecektir. 
hı meselesiyle meşgul olmak Esasen Romada hüküm süren 
üzere büyük faşist konseyi bu mütalaaya göre bir ltalyan-
akşam toplanacaktır. Bazı ha- lngiliz anlaşması noktası nok-
berlere göre Grandi bir lngiliz tasına, teferrüatlı birşey ola-
ltalyan anlaşma projesini hamil maz, zira birçok sahalara şa-
bulunuyormuş. mil olacaktır. 

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

Noele bir sürpriz hazırladılar j 

Almanya Danzig işini de 
halletmek niyetinde 

Versayın bu son hüküm)eri de orta
dan kalkmak Üzere mi bulunuyor? 

Berlin, 18 (Ö.R) - Dantzig 
nasyonal sosyalist partisi şefi 
mühim bir nutuk söyliyerek 
Noel yortuları esnasında Dant
zig halkına çok hoşa gidecek 
bir sürpriz yapacağını söyle
miştir. Ayan meclisinin gizli 
bir celsesinde aynı zatın, No
elde serbest şehri Fübrerin 
"Ayağına koymaktan,. bahset
tiği söyleni vor. 

Roma, 18 Ö.R) - Alman 
şehirlerinde seyrüseferi beynel
milel bir rejime tabi kılmış 
olan Versailles muahedesi hü
kümlerinin Almanya tarafından 
feshini tefsir eden Amerikan 
gazeteleri şimdi sıranın Dant
zig hakkındaki maddelere gel
diğini ve biç şübhesiz Alman
yanın yakında bunları da çiğ

neyeceğini yazıyorlar. 

Varşova, 18 (Ö.R) - Bekin 
Varşovaya avdeti münasebetile 
Londra seyahatini tefsir eden 
gazeteler Lehistanın da lngil
tere gibi Avrupada blok siya
setine muarız olduğunu kaydet
mekte ve bu memleketin garb 

Gözlerini ufuklara çevirmişti. 

Fırtınadan çıldıran coşkun bir 
deniz köpürdüğü zaman nasıl 
rengini değiştirirse, Gök Türk 
hakanının gözleri de öyle bir 
hiddet bulutuyla dalgalandı ve 
mai gözler, rengini bulanık bir 
renkle değiştirdi. Mohan Han 
seslendi: 

- Güncer, Güncer kız •. 
- Buyrultu hakanımıodır. 
- Borular çalsın ..• Şimdiden 

tezi yok sefere çıkıyoruz. 
Borular çalıyor 

Borular çalıyor, atlar kişni
yor, 52 bin akıncı sabahın se
rioliğind e yalın kılınç sefere 
çıkıyordu. En öndı:ki alay san
cağının üzerinde, Gök Türk 
bakanlığının cesaret ve muvaf
fakıyet remzi olan bir (Kurd 
başı) dalgalan p duruyordu. 

Gök Türk hakanı,atlıların önün 
de son hazırlık emirlerini bizzat 
veriyordu. Mohan Han, akıncı 
beylerinden birini çağırıb 
sordu : 

- Semi-Han nerede ? 

emniyet paktı müzakerelerine 
iştirak arzusunda olduğunu 
yazmaktadırlar. 

Paris, 17 (Ö.R) - Hariciye 
nazırı Yvon Delbos, Almanya
da nehirlerin beynelmilel reji
mi hakkında Versailles mua
hedesinde mevcud hükümlerin 
Alman hükümeti tarafından 
feshedilmesinin alakadar Av
rupa memleketlerindeki tesirle
rini nazırhır meclisine anlat
mıştır. Bu devletlerin ve bilhas
sa lngilterenin cevabı beklen
mekte olduğundan henüz hiç 
bir karar verilmemiştir. Fransa 
alakadar hükümetlerin müşte

rek bir harekette bulunmala
rını istemektedir. 

Delbos bu mesele hakkında 
Lehistan sefirile görüşmüştür. 
Varşova bu meseleye oldukça 
ehemmiyet vermektedir. Zira 
Alman şehirl..ırile temas halinde 
olan Leh şehirleri şebekesi 

memleketin ekonomik hayatın
da mühim bir rol oynamakta
dır. Belçika sefiriyle yapılan 
bir mülakatta da ayni meseleye 
temas edilmiştir. 

Otağınızdadır, hakanım. 
Buraya gelsin! 
Kılınç kuşanıyor ... 

- Kılınç mı kuşanıyor .•. Biz 
Semi-Hanı gelin etmeğe git
miyoruz. Sefere çıkıyoruz. 

- O her sefere çıkarken 
kılınç kuşanır .•• 

- Öyle ise kalsın burada ••• 
Ben, arkamdan gelen atlıla
rımla gid..ırim. 

52000 atlı, başta hakan, Hüs
rev bey ve diğer Han'lar ol
duğu halde dağı taşı yararak 
ovaları toza dumana boğarak 
kilometreler aşıyor ve adeta 
Çin kapıları bu muhteşem gi
diş önünde titriyordu. 

Bütün bu hızlı gidişe rağmen 
akıncıların neşesi yerinde de
ğildi. Her zaman, sefer başında 
neşeli naralar savuran delikan
lıların çehrelerini derin bir 
yesin izleri kaplamıştı. Hiç 
kimse bunun sebebini konuş
mağa cesaret edemiyordu. 

Bütün günü ve bütün geceyi 
yolda geçiren akıncılar sabaha 
karşı düşmanın bulunduğu dar 
kaleye yakınlaşmışlardı. Gök 

Fas 
---

Şehrinde 
hadiseler 

vahim 
oldu 

Hal:t sultanın sarayına 

hücum etti 
Roma, 18 (Ö.R) - Kazab

lankadan bildiriliyor: F ransıı: 
Fasında vahim hadiseler çıkını~ 
tır. Kazablankada iki arab reisi 
tevkif edilmiştir. Bu tevkifatı 
protesto için yüzlerce arab alay 
halincle şehrin merkezine gide• 
rek Fransaya husumet ifade 
eden nümayişler yapmışlardır. 
Süvari polisler müdahale ede
rek nümayişçileri dağıtmışlar
dır. Bir çok polisler ve yerliler 
yaralanmıştır. Fas şehrinde de 
nümayişçiler Sultanın sarayı 

önünde toplanmışlar ve bura
sını zapta kalkışmışlardır. Za
bıta müdahale ederek halkı 
dağıtmıştır. Bir çok hadiseler 
olr.:ıuş, müteaddit tev kifat ya
pılmıştır. 

Paris, 18 (A.A) - Rahattan 
bildirildiğine göre Kazablan· 
kada yapılan tevkifatı protesto 
için Rahatta, Medine ve Fasda 
yerli halk tarafından nümayiş• 
ler tertib edilmiştir. Polis Ra· 
batta nümayişçileri dağıtmış 
ve 100 kadar kimseyi tevkif 
etmiştir. Medine ve Fasda ya
pılan tezahürlerde birkaç ya· 
ralı vardır. 

Versayın 
indirdiği darbe 
Paris, 18, (Ö.R.) - Alman

yanın Versailles muahedesine 
indirdiği yeni darbe gazete· 
lerde tefsir ediliyor. "Depeche 
de Brest., bu jest ile Alman· 
yanın İtalyaya Avrupa siyase· 
tinde Alman idaresinin hala 
hakim olduğunu hatırlatmak 
istediğini tahmin ediyor. "De
peche de I'ouest,. Almanyanın 
Frımsaya ve Cenevreye haka
retle muamele ettiğini ve bu• 
nun daima tahammülle karşı· 
landığını yazıyor. 

"France de Bordeaux,. gaze· 
tesine göre Almanyanın emri• 
vaki siyasetinin muvaffakıyeti 
karşısında mukavemet gör· 
memesinden ileri geliyor. Avru· 
panın arlık kendini toplaması 
elzemdir. Bilha• -. Fransa ve 
lngiltere daha a .nkiır davran· 
malıdırlar. "P··· ıt Niçois,. de 
Almanyanın r a yesi Fransayı 
yalnız bırakma ctır, diyor. 

uDepeche de 1 ·~ulouse., Fran· 
sız-Sovyet paktı ın Fransa için 
bir emniyet zım. nı olduğunu, 
fakat iki taraflı bir ittifalc 
şeklini alamıyacağını, F ransaya 
karar serbestisi bıraktığını, 

mütekabilen müsait bitaraflık! 
derecesinde olduğunu, esasen 
F ransanın Almanya ile anlaş· 
masına kapıyı açık bırakbğıııı 

yazıyor. 

Türk hakanı, düşmanı kahbece 
bastırmak istemediği için akın• 
cılarına dur, emrini verdi. v~ 
gece serinliğinde üşümemeleri 
için kımız ikram ettirdi. Mohan 
han, Cücenler hükümdarı Tang• 
Şo - Tsoya elçi gönderere~ 
"harb hali zamanı., haberiııı 
saldı. Güneş çıkdıktan yarııJI 
saat sonra akın başlıyacak, 
akıncılar Cücenleri bastıracak~: 

Son boru sesleri arasında el 1 

iki bin atlı, başta Mohan ha_P 
olduğu halde Cücenlerin üzer•• 
ne şiddetli bir hücuma kal· 
kıştı: Hücum o kadar müd• 
hişti ki, civardaki ağaç 1 ar d~•" 
riliyor, vahşi hayvanlar bagı• 
rarak kaçışıyordu. . 

ilk karşıla~ma, güneşten iki 
saat sonra Gorna ovasında ol• 
muştu. 

Ova, iki tarafın yüzbine vıı.• 
ran atlılariyle kapanmıştı. Cu: 
cen hükümdarı, en önde ınıı 
raklıları olduğu halde Mo~~ 
hanın karşısına çıkmış, gö1 • 
göğüse kanlı bir barb baŞ 11 

mıştı. .,_ 
- Bilmr · 



rlnlsanı tea 

memleket mahsulleri Borsada 
normal fiatlerle satılmaktadır 

Buğday, pamuk 
Üzerinde hararetli 

lzmir Ticaret ve Zahire bor
sası tarafından 11-11-936 tari· 
hinden 17-11-936 tarihine ka
dar neşredilmiş olan gündelik 
borsa sahş listelerine göre 
son hafta içinde borsada alınıp 
satılmış olan eşyanın cins,mik
dar ve hafta içindeki asgari 
ve azami fiatleri aşağıdaki su
rette icmal olunmuştur : 
Eşyanın cinsi Mikdarı Fiati 

çuval asgari azami 
Buğday mub. 9280 4.75 6.75 
Arpa muh. 1832 2.625 4. 
Bakla 24 4.75 4.75 
Fasulya 15 8. 8. 
Nohut 64 4.75 6.50 
Mısırdarı 59 4.25 4.875 
Kumdan 160 4. 4.25 
Susam 225 13.875 15. 
Kendir tohumu 83 4.50 5. 
Pamuk 1327 46. 52. 

" ç~. (ki. 597000 2.90 2.95 
Palamut (kent 979 250. 465. 
Ka.ceviz (ki. 15242 16. 16. 
Ceviz içi (ki. 540 50. 50. 
Acı bademiçi{ki.98 73. 73. 
incir çuval 592 4.40 16. 
Çekir. üziim 8540 8. 24. 
Siyah üzüm 47 12.50 15. 
Razakı 3 9. 20. 

Torba 16 

Buğday: 
Son hafta içinde borsada 

sablmıı olduğu anlaıılan 1uka· 
rıda işaretli 9280 çuval buğ-

dayın nevi itibariyle sahş mik
dar ve haftalık asgari ve azami 

fiat1eri aşağıdaki gibidir: 

Nev'i Çuval 
Uşak yumu-
şak mallar 6998 
Uşak sert 

mallar 1672 
"ekstra,, 370 
" t ser ,, 

Fiati 
Asgari Azami 

4 75 5 875 

4 75 6 625 
6 625 6 75 

vadeli 240 6 75 6 75 
Yekün 9280 
"Buğday mübayaasmda ge-

çen hafta görülen hararet bu 
hafta da aynen müşahede edil

miştir. Uncular fiatleri mlisait 
gördüklerinden mübayaatta de-

vam etmektedirler. Piyasada 
oldukça mal mevcuddur. Bu iti-

barla fiatlerio bugünkü du
rumu biraz daha muhafaza ede-

ceği tahmin ediliyor. 

Arpa: 
Hafta içinde borsada satıl

dığını yukarıya kaydettiğimiz 
1832 çuval arpanın nevi itiba-

riyle sataş mikdar ve fiati aıa
ğıda gösterilmiıtir: 

Fiati 
Nev'i çuval asgari azami 
Uşak mala 

arpa 681 3 6 875 3 875 
"mah arpa 

hususi şartla 1031 2 625 2 625 
nıuhtelif mal 

arpa 120 4 
Yekun 1832 

4 00 

Arpa piyasasmda geçen haf

taya nisbet!e bu hafta içinde 

Yazı:mağa deR-er yenilik yok
tur. Fıatlerde istikrar vardır. 

Pamuk 
Son hafta içinde borsada 

Yapılmış olan pamuk muame• 

leleri nevi ve fiat üzerinden 
•tağıdaki auretde icmal olun• 
llluıtur : 

çekirdeği ve diğer bazı maddeler 
muameleler olmuştur. Vaziyet eyidir 
Nev'i balya fiat 

asgari azami 
Akala 40 52 52 
Prese 
birinci hazır 997 

.. vadeli 290 
46 47 
46,75 47 

Yek6n 1327 
Geçen senenin bu haftasına 

aid borsanın haftalık bültenin• 
de ise borsada aşağıya nak
lettiğimiz muamelelerin yapıl
dığı anlaşılmaktadır: 

Nev'i balya harar 
Prese az 
birinci hazır 193 41 50 

., vadeli 455 42 50 
ikinci hazır 96 40 
Kaba birinci 00 76 41 50 
Y ekfın 744 76 

fiat 
çok 
42 
42 50 
41 
415 

Son hafta pamuk işlerinde 
geçen haftaya nisbetle kayde 
şayan bir fevkaladelik yoktur. 
Fiat'erde bir hafta evvelkine 
nazaran küçük bir tereffü ol
makla beraber işlerde inkişaf 
hasıl olamamış ve piyasada 
kuvvetli alıcı görülmemiştir. 

Piyasaya arzedecek {akala) 
nevi pamuklar yüksek fiatle 

hemen alıcı bulmaktadır. Bu 
bal bu nevi pamukların kalite 

noktasından arzeylediği husu
siyetten ileri geldiği muhakkak

tır. Umumi vaziyet noldasından 
pamuk piyasasına bugün için 
sağlam ve fiatlere tercffüe mey
yal gözile bakılmaktadır. 

Zeytinyağı 
Son haftaya takadc\üm eden 

haftalar içinde olduğu gibi bu 
hafta da borsada zeytinyağı 
muamelesi olmamıştır. lzmir pi
yasasına arzedilen mallara kuv
vetli a'ıcı bulunmadığı cihetle 
dahilden lzmire fazla mikdarda 
zeytinyağı gönderilmemektedir. 
Bugün için piyasada hemen 
hemen Turan fabrikasından 
ba~ka kümeli mal alıcısı yok
tur. 
Beş asid mallar için piyasa

da 35 • 36 lrnruş fiatten bahse
dilmekle ise de borsada hiç
bir muamele yapılmamıştır. 

incir 
incir mevsimi tedricen geç• 

melde ve stoklar da hayli 
azalmakta olduğundan ıocır 
işleri günden güne azalmakta4 

dır. Hafta içinde 595 çuval 
4,5 ile 16 kuruş arasında sa
tıldı. incir hanlannın kısmı kül
lisi kapanmış ise de henüz 
işlerin layıkile arkası alınma
mışhr. Yılbaşı için vaki olacak 
siparişler karşısında stokların 
iyi fiatlerle satılması ümidi 
kuvvetlidir. 

Çekirdeksiz üzüm 
Son hafta çekirdeksiz üzüm 

piyasasında fevkalade bir hal 
olmamıştır. Hafta başlarında 
bir hafta evvelki fiatlere nis
betle 0,25 santimlik bir düş
künlük kaydedilmiştir. 

12-11-936 da teessüs eden 
hafta 
şekli 

aşağıdaki fiatler 
nihayetine kadar aynı 
muhafaza etmiştir. 

Numara 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

Fi 
11 75 - 12 25 
12 75 - 13 5 
14 50 - 15 25 
17 - 18 
19 50 - 21 
22 - 23 

Hafta ortalarına kadar dur
gun ve iştihasız hareket eden 
ahcıf ar hafta nihayetlerine doğ· 
ru biraz faaliyet göstermeye 
başlamışlardır. Bu münasebetle 
fiatlerde istikrar belirmiş bu
lunmaktaılar. 

Ay sonlarına doğru gidilmek
te olduğundan piyasanın önü· 
müzdeki hafta içinde biraz can
lanacağı ümidi kuvvetlidir. 

Geçen sene de piyasada 
kuvvetli bir faaliyet belirmiş 

va fiatlerde tereffü hasıl ol-
muştu. 

Umumi vaziyet: 
Zeytinyağı müstesna; piyasa

mızın vaziyeti tamamen nor-
maldir. Kuru sebzeler, darı üze
rine ehemmiyetlice muamele 
olmuştur. Sisam ve pamuk çe
kirdeği fiatlerinde tereffü kay
dolunmuştur. 

' Abdi Sokullu 
••••• 

Kral Kostantin'in ölüsü 
Kral Y orgi, Babasının ve anasın!n 

tabutu önünde eğildi, öptü 
Atina, 18 ( A.A ) - Atina 

ajansı bildiriyor: 
Pireye giren Hidra torpido 

muhribi Brendizi'denberi Yu
nan filosuna refakat etmiı 
olan ltalyan filosu önünden 

geçerken ltalyan tayfalan se
lam vaziyetinde durmuşlar ve 
bu selim Veliahd Paul ile 

Amiral Sakellariu, bakanlar ve 
Filoransaya gitmiş olan heyetin 
azası ve tayfa mukabelede bu
lunmuştur. 

Kral mnteheyyiç bir surette 
gemiye girdi. Ve baba~ı Kral 

Kostantio, Annesi kraliçe Sofya 
ve büyük annesi kraliçe Olga
nın tabutları önünde eğildi ve 
pötü. 

Bunu müteakib kral ailesinin 
diğer Azası da ayni suretle ha
reket ettiler.Ve Atina baş peı
koposu dua okudu. 

Bundan sonra herkes vapur
dan indi. Ve tabutlar top ar•-

baları üzerine konuldu. Cenaze 
alayı saat 16 da Atina şimen
difer istasyonuna vardı. ltalyao 
filosu kumandanı ile bir bah
riye milfrezesi alayı takibedi
yordu. Kral ailesi erkim, baş
bakan ve bütlin hükümet iza91, 
yabancı konsoloslar ve Pire 
memurları c~naze alayını ta· 
kibetmişlerdir. 

Tabutlar Konkordya meyda
nında Katederala nakledilmiş
tir. Orada cenaze merasimine 
kadar teşhir edileceklerdir. 

Cenrze merasimi pazar günü 
yapılacaktır. ........... 

Mısır 
Milletler cemiyetine ka

bulUnU lstlyecek? 
Kahire, 18 (A.A) - Mıiır 

ilk önce Bernde bir elçilik 
tesis edecek ve sonra Milletler 
cemiyetine kabulünü istiye· 
cektir. 

Fransız 
D. nazırı öldü 
- Baştaıa/ı 1 inci say/ada -

karım öldü. Bana karşı yapı
lan iftiraların verdiği ıstırabla 
öldü. Annem geçirdiği ame· 
liyattan sonra kendini toplaya
madı. Ben de cesaretle müca
deleye devam ettim. Fakat 
takatim tükendi. Gerçi benim 
şeref ve namusuma leke süre· 
mediler. Fakat biçolmazsa 
ölümümün mesuliyetini taşıya• 

caklardır. Zira ben ne bir 
asker kaçağı, ne de bir vatan 
hainiyim.,, 

Blum ölüm haberini alınca 
hemen Lille şehrine gitmiştir. 
Komünist partisi reisi ve umu
mi sekreteri Thorez ve Duchos 
da ayni suretle hareket etmiş
lerdir. 

Paris, 18 (Ô.R) - Almanya 
sefareti müsteşarı Förster da
hiliye nazırının ölümü dolayı
sile hükümetinin ve kendisinin 
taziyetlerini bildirmiştir. 

Paris, 18 (Ô.R) - "Muba
riblerin faaliyeti,, eski silah ar
kadaşı Salengro'nun ölümü 
karşısında saygılarını bildirmiş 
ve bazı gazetelerin bütün dev
let ricalini kirletmek isteyen 
neşriyatına karşı nefreti~i izhar 
etmiş.tir. 

Paris 18 (Ö.R)- Ecnebi rad-
yolarından bazılan Salengronun 
ölümünü "Grin gövre,, gazetesi 
tarafından gelecek nüshasında 
yapılacağı bildirilen ifşaat kor
kusuna atfediyorlar. Bu haber 
esassızdır. Bununla beraber bu 
gazetenin mecliste mesele ka· 
pandıktan sonra da : "Hali bir 
Salengro meselesi vardır ve 
dahiliye nazırının kaçak oldu· 
ğunu kat'i delillerle isbat ede
ceğiz" diye yazmıştır. 

Fransız filosu 
Dtirt yeni zırhh ile 

takviye ediliyor 
Paris, 17 ( A.A ) - Deniz 

bakanı Entransijan gazetesinin 
bir muhabirine şu beyanatta 
bulunmuştur: 

Halen 16,500 tonluk Dünkerk 
ve Strasburg zırbhlariyle 35000 
tonluk Risolio ve J•n Bar zırh
lılarının inşaa.h ikmal edilmek 
üzeredir. Diğer birkaç kruva
zör de modern bir hale ge
tirilmiştir. 

1937 deniz inşaatı progra
mında evvel emirde: yaşmı dol
duran gemilerin yani 8000 ton
luk bir kruvazörle 1500 tonluk 
birkaç torpido ve bir hayli 
denizaltı gemisinin yerine ye
nilerinin konulması işi vardır. 
Bundan sonra bahriye için bil· 
yük deniz tayyarelerinin hiz
mete konulması derpiş edil
mektedir. 

•••••••• 

Kanada 
Hükiimeti 
silahlanıyor 

Londra, 18 (A.A) - Otto
vadan bildirildiğine göre Ka
nada hükümeti gelecek sene 
silahlanma için takriben 15 
milyon aterling Jirası sarfedP.
cektir. Kanada ha•a filosunun 
da mühim bir şekilde artbnl
ması mevzuu bahsolmaktadır. 

logiliz bükümeti birçok Ka· 
nada firmalarından silah ve 
cebhane siparişi almışdır. 

.Fransız tayyarecisi 
Hongkong, 18 (Ô.R)-Pariı 

Tokyo hava seyahatini yap
makta olan Fransız tayyarecisi 
japi saat 16,10 da buraya 
vasıl olduğu zaman pek yor
gundu. Bu seyahat rekorunu 
birkaç saat farkla kırmak ümi
dinde olduğunu söyledi. Tay
yareci yirmi dakika istirahatten 

_ aonra tekrar havalanmııtar. 

~ahlfe 7 -----. 
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KRALiÇE MARGO 
1572 senesi ağustosunun on 

yedisine tesadüf eden pazartesi 
günü sabahı saat sekizden iti
baren Notrdam kilisesinin çan
farı alabildiğine çalmıyordu. 
Diğer kiliselerin çanları da bu
na iştirak ederek tunç kam
pana sadalarının velvelesi orta
lığı çınlatıyordu. 

Parisin bütün sokaklarında 
her sımf halk top!u olarak 
dolaşıyorlar. Bağrışmalar, istic
vablar, gülmeler haik arasmda 
tevali ederek ortahk adeta bir 
yortu güııü halini kesbettiri
yordu. 

safderun olanları. da aziz Lö· 
ben'e temas ettiklerini yemin 
ile .teyid ediyorlardı. 

Şedid küfürler savurmak ve 
istavroz çıkarmakla hiddet1i, 
hiddetli bahsedilen ikinci nokta 
ise; Bearn Kralı ve avenei 
mel'unesi olan Hükno!ar'm No· 
trdam kilisesine girib girmi
yecekleri idi. Bir kıs:nı izdivaç 
etmek arzu ederse kralın be
hemehal girmesi İcab edece
ğini, ve fakat kısmı azamı da 
bu mel'unun mukaddes bir 
mahalle girmeğe cesaret ede
miyeceğini iddia ediyorlardı. 

Nihayet umumiyetle, müşa-

. rileyhin tahkire yeltendiği, Fakat, bu gülmelerde bir 
vahşet ve simalarda da bir 
eseri tebdid gözden kaçmıyor
du. Kübera sınıfından birçoğu· 
nun pazar S?Ünlerine mahsus 
çuha ceketler giyecekleri yer· 
de manda derisinden ve de
mirden zırhlı elbiseler giyme
Jerine ve kılınçlarıoa dayan
dıklarına bakılınca bu tehdid 
daha ziyade beliriyordu. Bun-

1

\ 
lardan birçoğunun da omuzla
rmda arkeboz tüfenkleri vardı. 

4 
Sanki lspanyollarm hücumuna 
karşı bütün halkın şehrin sur
larını müdafaa etmek için koş
tuğuna zahib olunurdu. 

Bununla beraber ortada he
nüz birşey yoktu. 

Yalnız, sabahleyin Notrdam 
kilisesinde Hanri dö Bearn ile 
kral dokuzuncu ŞarJ'm sarayda 
kraliçe Margo diye tesmiye 
ettiği Margrit dö F ransın izdi
vaç merasimi yapılacaktı. 

Her sokak, mırı!tı ve homur
tu ile akan bir nehir haline 
münkalib olmuştu. Bütün bu 
nehirlerin ve hatta, dalgaları 
Notrdam kilisesinin avlasında 
çağlayan bir insan denizine 
karışıyorlardı. Burada her an 
hiddetli bağrışmalar kopuyordu. 

Vakıa geceden dört bölük 
muhafız askeri halkı kilisenin 
büyük merdivenine yaklaşma
larını menediyorlardı.Arkebozlu 
ve harbeli iki sıra asker ma
bedin dışarısından Sen ]ermen 
Lükseruva cihetine müteveccih 
Liivr kapısına kadar dizilmişti. 

Yeni ge?enler, yer bulmak 
için evvelkileri itiyorlardı. On-
larda bu itişme ve kaynaş· 
malara dayanaroadıklarmdan 

bağmşmalar husule geliyordu. 
Saat dokuzda artık avluya 
yaklaşmak imkanı kalmadığı 

gibi yan sokaklar da ahali ile 
dolmuştu. 

Y almz, N otrdam kilisesinin 
kapısından Lüvr sarayının as
ma köprüsüne kadar dizilen 
iki sıra askerin aı asındaki 
uzun şirid gibi bir geçid ser
best bulunuyordu. 

Arasıra ani bir süküt ve ba
ti bir endişe hükümferma olu
yor. Sonra da sebebi anJaşıl

mıyan gürültüler tekrar başlı

yordu. 
Bütün halk arasmda tehdidi 

amiz mükilemeler cereyan edi
yor. Ve şurada burada kadın-
lar beyninde dahi fevkal-
ade zengin olan Pren-
ses Maı giritin tuvaleti ve me
rasim arabasmın zineti mevzu 
bahsoluyordu ... Fakat, derakab, 
heryerde Parislilerin kalbinde 
yerleşen iki nokta üzerine ge
liniyordu. 

Bunlard:m biri; bir gün ev-
vel zuhura gelen mucıze 

idi. Binlerce halk, kaıa-
nın kanla, Hazreti İsa'mn 
kanile memlu olduğunu gör
düklerini söylüyorlar ve tasdik 
ediyorlardı. içlerinden bazıları; 
mucizenin iaıtecellisinde, suyun 
kana tahavvüJünde mevcud 
bulunduklarını ve daha bazı 

mahalli mukaddese tarziye ver
mesi için cebren içeriye sokul
masını kararlaşhrdılar. 

Lüvr sarayının topları gür
lemeğe başladıkları zaman aha
linin efkarı bu merkezde idi. 

- Yaşasın katolik ayini!... 
Katolik dini! Hüknolar haydi 
ayini diniyeye!.. 

Hemen derakab, yeni arke
bozcu ve tirendaz bölükleri, 
evvelce askerlerin teşkil ettik
leri sıralan takviye ettiler ve 
bu surttle dört sıra teşekkül 
eyledi. 

Kübera sınıfı tehevvürle söy
lenmeğe başladılar. Çünkü bu 
veçbile tahh mubafaıada bu
lunan Hüknolara yetişmek ka
bil o1amıyacakh. Fakat, kas
dan bu kadar hiddete getirilen 
halk bir kere serbest kalmış 
olsa kEn gövdeyi götüreceği de 
bedihiydi. 

Acaba bunları kendi halle
rine serbest barakacıtklar mı 

idi? Acaba bu sabah böyle 
bir hal vukua gelecek miydi? .. 
Bunu daha kimse bilmiyordu. 

Fakat şimdilik hüknoları aha
linin taarruzundan muhafaza 
eden tedabiri askeriye bu hunhar 
kütleyi büsbütün gazaba g~tir

mişti. Bu gazab da Hüknoları 
himaye ve Kazan'm mucizesiyle 
sarih bir suretle taayyün eden 
katliamı menettiği için açıktan 
açığa kralı itham eylemekle ne
ticeleniyordu. 

- Bize bir başkumandan 
lazım! 

MüselJah halkın efkarına ter-
cüman olan bu söz ağızdan 
ağıza düşerek kuvvetlendi. 

- Giı! Giz!... Başkumandan 
Giz olmalı! 

- Yaşasan katolik ayini ! 
- Hüknolar katolik ayininde 

bulunmalı ! 
Şimdi bu tehdidlcr daha şe

did bir surette izhar ediliyordu. 
Çan ve top sadalarmm tefev· 
vuk edemediği dehşetli bir vel
vele ortalığı istila ediyordu. 

Birdenbire bir sükiit büküm
f erma oldu; göğüslerinde mavi 
ipekle krallık arması nakşedil
miş sırmah siyah çuhadan elbi
seler giymiş yiımi dört espsüvar 
münadi, armalı bayraklı boru
ları havaya doğru kalkmış ol
duğu halde canhıraş bir bava 
çalarak askerlerin arasmdan 
geçtiler. . 

- Bilmedi -
•••••••••••••••••••••••• 

Kasaplar 
cezalandırıldı 

Berlin, 18 (Ö.R) - Berlir: le 
3523 kasap, fiatlerin yüksel
mesini yasak eden polis em· r
namelerine nmbalif hareketlen 
dolayı muhtelif para ceza!arına 
çarphnlmışlardır. Diğer tar3f
tan birçok Alman şehirlerinde 
et kıtlığı yüzünden artmal<•a 
olan kaçak et satışının önüue 
geçmek üzere de Polis Müdür
lüğü ıidddeUi tedbirler al
maktadır. 
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Perhiz bozduran 
yazı ... 

Geçenlerde pastırmanın nası ı 

yapıldığından bahsetmiş, kuş 

gömü ile mehle denilen enfes 
taraflarından dem vurmuştum, 

tesadüf bu ya ertesi günü de 
lfamazan münasebetiyle oruçlu 
olanların yanında iştihayı tahrik 
edici bir şekilde· yemek yeme
nin, sigara içmenin içtimai bir 
oyıb sayılabileceğinden bahset
miştim. bazı dostların ecza
neye kadar gelerek beni ten
kid ettiklerini gördüm .. Oruçlu 
olanların yanında şapur şu

p1Jr yemek yemek, sigara 
tiryaki!H olan oruçlularm yanın
da sigara dumanı savurmak 
içtimai bir ayıb oluyormuş da, 
izmirde bu kadar midesinden 
rahatsız olup perhiz hayatı ge· 
çiıenJerin o güzelim pastırma 
makalesile ağızlarının sulandı· 
rılması neden ayıb olmıyormuş •• 
Dostlarımdan o kadar ileri 
gidenler oldu ki: 

- İnsan insaf eder birader, 
iki senedir tuzluya, baharhya, 
turşu, pastırma ve 
kadar hasretim ki 

sucuğa o 
hekimlere 

pastırma deyince kaşları çatı· 

yorlar, böyle eczacı da karşı
dan pastırmayı methederse 
bizim gibi perhiz ehline me· 
ded, dedi. 

Dostumun gözleri dönmüş, 
adeta hiddetlenmişti, tuttum 
elinden hekimine götürdüm.Bu ... 
nu iyice bir daha muavene 
edin, bu biraz pastırma yeye
bilir mi dedim. 

Doktor arkadaş derin bir 
muayeneden sonra sizin bah· 
settiğiniz kuş gömü mü, mehle 
mi nedir ondan olursa biraz 
yeyebilir dedi. 

Dostum dünyalarına kavuştu, 
bizim yazı perhiz bozdurmağa 
sebeb oluyor haber vereyim. 
Müjde edeyim. Perhizde olan
lar hekimlerinin fikrini alsınlar 
belli olmaz. böyle bazan müs
bet cevab almak mümkündür. 
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Borsa Haberleri 
DUn Borsada 

Yapllan Satışlar 
~ 

Uz Um 
Çu. Alıcı Fiat 
290 Vitel ve Şü. 12 50 20 
255 H Alyoti 14 25 17 75 
201,5 M J Tarnn.12 25 21 50 
167 K Kazım 14 16 50 
148 Jiro ve Şü. 17 19 
125 Alyoti bi. 14 25 15 50 

90 P Paci 15 50 15 50 
75 T Erman 13 21 
50 S Celardin 11 75 11 75 
49 J Kohen 13 13 50 
45 jTarantoM17 50 17 50 
27 istiklal Şir. 14 50 15 25 
23 S Süleymnnol2 50 13 
14 Şınlak O 12 50 16 50 
10 T Diri 15 50 15 50 

7 S Gomel 16 50 16 50 
1576,5 Yek ün 

336911 Eski satış 
338487,S Umumi satış 

incir 
Çu· Alacı Fi at 
40 T ile T i Şir. 12 50 12 50 

170970 Eski satış 
171010 Umumi satış 

Zahire 
Çu. Alı cı Fıat 
150 Arpa 3 6845 3 6849 

59 Kumdarı 4 50 4 50 
7 ba. Pamuk 47 50 

113 kc. Pala. 480 480 
•••••••••••• 

İki gönül birleşince 
Menemen kazasının Duga 

köyünde Mehmed oğlu HaJiJ 
aynı köyden Ali kızı 18 yaşında 
Zülfinazı kaçırmıştır. Kız kendi 
rizasiyle kaçtığını söylemiş ve 
yaşı nazara dikkate alınarak 

ikisi de serbest bırakılmıslardır. 

f'EN' AlSIR 

En Jüks ve sağlam mobilyeleri HARAÇÇI KARDAŞLARda 
bulabilirsiniz. 1937 modelleri ile evlerinizi, yazıhanelerioizi 
süsleyiniz. Memurlara ayrıca kolaylıklar gösterilir. 6 taksitte 
mohilye verilir. 

lzmlr Be:ledlyeslnden: 
1 - Babribaba tramvay cad

desinde Sabilpark gazinosunun 
iki sene müddetle kirası Baş· 

katiblikteki şartname veçhile 
4-12-1936 cuma ~ünü saat on
altıda açık artırma ile ihale 
edilecektir. Senelik kira bedeli 
muhammeni ikibin yüzaltmış beş 
liradır. iştirak için üçyüz yirmi 
beş lirahk muvakkat teminat 
makbuzu veya banka teminat 
mektubu ile söylenen gün ve 
saatte encümene gelinir. 

2 - Senelik kirası kırk lira 
bedeli muhammenli Halimağa 
Çarşısmda Yeniyol'da 2 sayılı 
dükkamn bir senelik kirası 
Başlffltiblikteki şartname veç
hile 4-12-1936 cuma günü saat 
onaltıda açık artırma ile ihale 
edilecektir. iştirak için üç lira
lık muvakkat teminat makbuzu 
ile söylenen gün ve saatte 
encümene gelinir. 

3 - Yüz yetmiş dokuz lira 
bedeli keşifli İsmetpaşa mahal
lesinin İkinci Sakarya sokağı 
çıkmazında yapılacak lağım 

işi 4-12-1936 cuma günü saat 
onaltıda açık eksiltme ile ihale 
edilecektir. Keşif ve şartna
mesini görmek üzere Başmü
hendisliğe, iştirak için de on
üç buçuk liralık muvakkat te
minat makbuzu ile söylenen 
gün ve saaatte encümene ge
linir. 
19-24-27-2 1261 [2214) 
1 - Eşrefpaşada ikinci Süf ey

maniye mahallesinin ikinci ip
likçi sokağında Halil Rifat paşa 
caddesine kadar yapılacak 
döşeme işi 1 - 12 - 936 Sa'.ı 
günü saat on altıda açık ek
siltme ile ihale edilt!cektir. 

işin bedeli keşfi yüz elli beş 
liradır. Keşif ve şartnamesini 
görmek üzere başmühendisliğe 
iştirak için de on iki liralık 
muvakkat teminat makbuzu 
ile söylenen gün ve saatte 
encümene gelinir. 

2 - Dcğirmendağı mecidiye 
mahallesinde Filibeli Salim so
kağında Molla Ahmed soka-
ğından Irf an sokağına kadar 
yapılacak lağım işi 1 • 12 - 936 
salı günü saat 16 da açık ek

siltme ile ihale edilecektir. işin 
bedeli kPşfi altı yüz yetmiş bir 
Jira elli kuruştur. 

Keşif ve şartnamesini gör
mek üzere başmühcodisliğe ve 
iştirak için de elli bir liralık 
muvakkat teminat makbuzu 
ile söylenen gün ve saatte en
cümene gelinir. 

3- Değirmen dağında me
miş sokağmda muhtar Hasan 
sokağmda ana lağıma kadar 
yapılacak lağım işi 1-12-1936 

sah S?Ünü saat on altıda acık 

1 L AN 
• 

il Sürel Komisyonundan: 
Satılacak 
eşya 

Demir plRnya tezR"ahı 
Natamam freze tezgahı bıçaksız 
Yedek desteresile beraber 

Yazılı kıymet Tahmin edilen 

Lira 
600 
400 

kıymeti 
Lira 
250 
150 

şerid destegahı 500 200 
Maa avara delik destegahı 375 150 
Ağaç planya destegahı 560 150 
Marangoz desteg-ahı 250 180 

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

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

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

4 - Pazarlığın bitiminde bedeli peşinen Hususi Muhasebeye 
verilecektir. 

5 - itan ücreti ile sair resim ve harçlar alana aiddir. 
13-15-17-19 1165 [2180) 

eksiltme ile ihale edilecektir. 
işin bedeli keşfi iki yüz alt
mış altı liradır. Keşif ve şart· 
namesini görmek üzere baş 

mühendisliğe, iştirak için de 
yirmi liralık muvakkat teminat 
makbuzu ile söylenen gün ve 
saatte encümene gelinir. 

4 - ikinci Süleymaniye ma
h'1llesi çelik kaya sokağında 
ibiş sokağından hadi sokağına 
kadar olan kısma yapılacak 
lağım işi 1-12-936 salı günü 
saat on altıda açık eksiltme 
ile ihale edilecektir. işin bede· 
li keşfi bin yirmi beş liradır. 

Keşif ve şartnamesini görmek 
üzere baş mühendisliğe iştirak 
için de yetmiş yedi liralık mu
vakkat teminat makbuzu veya 

b~nka teminat mektubu ile söy
lenen gün ve saatte encümene 
gelinir. 

5 - Beher kilosu 4,25 ku
ruştan iki yüz on iki lira elli 
kuruş bedeli muhamenle baş 
katiplikteki şartname veçhile 
alınacak beş bin kilo odun kö
mürü 1-12-936 Salı günü saat 
onltıda açık eksiltme ile ihale 
edilecektir. iştirak için on altı 
liralık muvakkat teminat mak
buzu ile söylenen gün ve saatte 
encümene gelinir. 

6 - Senelil< kirası kırk lira 
bedeli muhammenli Yemiş çar
şısında Urgancılar sokağında 

14-1 sayılı dükkanın baş katip
liktcki şartname veçhile bir 
senelik kirası 1-12-936 Sah 
günii saat on altıda açık artır· 
ma ile ihale edilecektir. iştirak 
için üç liralık muval kat temi· 
oat makbuzu ile söylenen gün 
ve saatte encümene gelinir. 
15~19~24~2~ 1201 l21R9\ 

250 lira 
Diş tabip'erine malzeme sa

tışı ticaretiyle iştigal 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 
Ankara palas otelinde bay Berk
men soruiacaktır. 

S7 2-3 (2198) 

lzmir Asliye Mahkemesi 
İkinci Hukuk dairesinden: 

lkiçeşmelikte Molla reis so
kak 14 sayılı evde Abmed 
kızı Muharrem tarafmdan ko- · 
cası ayni adreste Abdurrahman 
aleyhine açılan boşanma dava
sına mUtcda1r dava arzuhal 
suretile davetiye varakası müd-

deialeyhin ikametgahının meç
huliyetine biPaen Y. Asır Ga
zetesinin 28 - 1 O - 936 gün ve 
9383 sayılı nüshasile ilanen 
tebliğ edildiği balde müddei
aleyh tayin olunan günde mah
kemeye gelmemiş olduğundan 
davacının isteğile hakkında 

muamelei gıyabiye icrasma ve 
bu baptaki tahkikatın 4 - 12 -
936 Cuma günü saat 10 na 
talikine karar verilerek usulen 
tanzim kılınan gıyap karama· 
mesi muhakeme divanhanesine 
asılmış olduğundan müddeia· 
leyhin tayin olunan gün ve 
saatte mahkemede hazır bulun
ması veya bir ve il gönder· 
mesi aksi takdirde bir daha 
..mahkemeye kabul edilmiy rek 
gıyabında büküm erilec _ği 
tebliğ makamma kaim olmak 
üzere ilan olunur. 

1248 (2213) 

19 -reşrlnlsanı C!\:D& 

GÜNÜN 24 SAATiNDE .HASTA 

öaş ağnlanna karşı 

GRiPiN 
kaşelerini kullanınız ! 

Gripin : Bütün ağrı, sızı ve 
sancılan keser. 

Grlpin : En şiddetli baş vt> 

diş ağrılarını sür
atle dindirir. 

Gripin : Nez!e, grıp ve ro-
matizmaya karşı 

çok müessirdir. 
ORIPIN kaşelerinin 10 tanelik yeni ambalajlarını tercih ediniz 

) 

Saç Eksiri 
Saçlarm dökülmesine ve kepeklenmesine mani olur. KomojeD 

saçların köklerini kuvv~tlendirir ve besler. Komojen aaçların 

gıdasıdır. Tabii renklerini bozmaz, latif bir rayihası vardır. 

Komojen Kanzuk saç eksiri maruf eczanelerle ıtriyat mağazala· 

rında bulunur. 

Bu sene ihlamur 
azdır kışlık ihtiya
cınızı şimdiden te
min ediniz. SALEB 
ADAÇA YI, PA
p A TY A 'nın yenis ı 

geldi. 
ARTİ kumaş bo

yalarını, firmamızı 
taşıyan çeşitlerimizi 

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

Karpit, çivit, al
kol, çiçek, saç, sa
bun, tahta boyaları, 
traş bıçakları, diş 
macunları, krem, 
podra V.s 

Telefon 

oyçe Ori an 
J)RESDNEH BANK 

ZD. iR 
.M IC 1 ! J\ lü~ l : BE HL 1 ~ 

Almanyada 175 Şubesi Me1Jcuttur 
Dcıınaye ve ılıtı.>al akço~ı 

165,000,000 Raylnımark 
'l'iirkıyede Şubeleri: IS'l'ANBUL ve 1.Z!\llH 

1\tuıırı.la Şnlıeleri: KAHIHE ve JSKU:NDHIUfJi 
Her tiirlii banka moaıoeh'itnı ifa ve kabul eder 
c ALMA.NY Al>A l!eyabat, ikamet, tahsil ve saıre 

ebnn ı,ıeraitle REG ISTERM ARK satılır . , 



Fratelli Sperco 
Vapur Acentası 
ROYALE NEEltLANDAIS 

KUllP ANY ASI 
AGAllEllNON wapuru el

yevali-n•ıMa .a.ı, 11 iWlıci 
te.,.. bciM' A••••-:aet
terdam n Ham\a:g ı;.,,ntan 
için yBk a1aca'ktır. 
STELLA vapuru 7 ikinci teş-

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

TRiTON vapuru 15 ikinci 
tqrinde ge&b 21 ikinci teşrine 
kadar Anwen, Rotterdam,Ams
terdam •e Hambarg limanJan 
için ylk alacaktır. 

SVENSKA ORIENT Lınıen 
VIKIN GLAND motörü el· 

Yfmll limanımızda olub Rotter
dam. Hambarg, Bremen, Go-
terburg ve Baltık limanları için 
ytik alacaktır. 

GUNBORG motörü 13 ikinci 
tetrinde l>eldenmekte olab 
Rotterdam, Hamburg, Bremen 
Goteburg ve Baltık limanlan 
için yük alacaktır. 

Servici Maritim Roumain 
Kumpanya11 

ALBA JULIA vapura 19 
ikinci tefrinde Malta, Manilya 
•e Cezair limanlan için ylk we 
yolca kabul eder. 

ZEGLUGA POLSKA 
Kumpanyası 

LEVANT mot&a elyevm li
manımızda olub Aiıvera(doğru) 
Dantzij!' ve Gdynia &manian 
için yGk alacakbr. 

Daha Fazla tafailit için ikind 
kordonda Tahmil Ye Tahliye 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acentabğına 
mllracaat edilmesi rica o!unur. 
Navlunlardaki ve hareket ta· 
rihlerindeki d~ğişikliklerden 
,acenta mesuliyet kabul etmez. 

Telefon: 2004-2005-2663 

' Sinir hekimi 
DOKTOR 

ABDÜLKADİR 
TAŞTAN 

MERKEZ hastanesi 
asabiye mütahassıSı 

Hergün ikiden sonra buta
lannı kabule baflamııbr. 

Muayenehane: ikinci Beyler 
sokağı, terbetçinin karııun• 
da No. 81 Telefon: 3315 

2-26 (2196) 

Diş hekimi 

A. Naci 
Hortaçsiı 

Muayenehanesini Birinci 
Beyler Hk•tı 36 numaraya 
nakletmiştir. Hastalanoı m&s-
takil olarak kabul ve tedavi 
eder. 

Telefon 2946 
8-26 (2101) 

H. T a~sin Tan 
Diş tabibi 

Muayenehanesini 2 inci 
Keyler So. Hamam kar11MB· 
da 37 No. ya naldetmiftir. 

Telefon: 3774 
(1924) 

• 
Dr. Mitat Baran 

Operatör .. 
Muayenehanesini Gazi Bul· 

•anada Basmahane iatasyo
n1111a giderken Yeni Asır 

lllatbeısına varmadan Saihk 
10kak ba11ndaki yeni bit:aya 
nakletmiftir. Haıtalarmı her• 
ı&a 11 den 17 ye kadar 
kabul eder. 

Telefon ı •o7o 
3-26 (2166) 

N. V. 
W.. F. iL Van Der 

Zee & Co. 
DWTCHE LEVANTE UNIE 

G. m • ._ H. 
BOCHUM w.,_u 11 son 

tqr.in4.e bek1eaiyAr. 15 .aoıa tq-
n.. \adat' Rettenlam, ......_ 
"-rw •e Bttmeta limn1enaa 
yük a!acakbr. 

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

GALlLEA vapuru 20 son 
tefl'İnde bekleni1or. Hambarg 
ve Anversten yük çakaracakhr. 

ISERLOHN vapuru 23 ikinci 
teşrinde beklenilmekte ve 28 
ikinci letrine kadar Rotterdam 
Hamburr we Bremen limanla• 
nna yük alacakbr. 

• •»•• 
American Export Linea 

EXHIBITOR •apura 14 son 
teşrinde bekleniyor. NeYyork 
için yük alacaktır. 

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

EXELLO vapuru 5 ilk ka
nunda bekleniyor. Nevyork içjn 
yük alacakbr. 

EXMOUTH vapuru 14 ilk 
kln1mda bekleniyor. Nevyork 
için yük alacaktır. 

EXAMELIA vapuru 26 ilk 
tefl'İnde bekleniyor. Nevyork 
için yük alacaktır. 
~ 

Pire Aktarması Seri Seferler 
EXCAMBION transatlantik 

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

EXOCHODRA vapuru 4 ilk 
kanunda Pireden Boston ve 
Nevyorka hareket edecektir. .. ~ ... 
Den Norske Middelhavslinje 

SARDINIA m'>löl'ü 16 son 
teırinde bekleniyor. Dieppe ve 
Norwe~ limanlarına yük ala
cakbr. 
~ 

Armement tf.Schaldt-Hamburg 
MARITZA vapuru 20 son 

teırinde bekleniyor. Rotterdam 
Ham!>urg ve Bremen limanları 
için yük alacakbr. 

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

Budapest 
BUDAPEŞTE motlrll 29 son 

teırinde u .. aımıza gelerek 
Danub (Tuna) limaalan için 
ylk alacaktır. 

• • CiD • • 
Johoaton V arrea Liae Ltd 

LiYerpool 
JESMORE vapuru 15 son 

tefrinde bekleniyor. Anvers ve 
LiYerpool limanlarmdan yilk 
yllk boşalhp Burgaz, V arna, 
Köstence, Sulina, Galatı ve 
Braila limanları için yük ala· 
caktır. - ........ M.-1 ..... ._._ 

Service Maritime Roumain 
Bükreş 

DUROSTOR vapuru 25 2 ci 
teşrinde bekleniyor. K6stence, 
Sulina,Galatı ve Galatz aktar
ması olarak Belgrat, Noviaad, 
Budapqte, Bratislava, Viyana 
•e Unz içia yllk alacakhr. 

v aparlana isimleri, relme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
baklmada hiç bir taahlabde ri· 
rifUmez. 

'11. Y. W. F. Hmri V• Der 
Z.. A Co. 

Birinci Kordon Tele fon No. 
2997 - 2CMl8 

Doktor • ()peratör 

Arü N. Yuıcu 
Merkez Hutaneıi Operatlrl 

Huta!armı pazardan bqka 

her gibı ikinci Beyler sokağı 
MDzayede salonu kartısancla 
78 numaralı muayenehane
sinde kabul eder. 

EFON: Muayenehane 3393 
Evi 4042 

Ev adresi : Karantine köp-
rii e Berat apartımaaı No. 5 

Olivier Ve Şii. 
LlMİTET 

Paris fakültesinden diplomab 
oı, tsaı" leli 

,;. Vapur Acentası 
'tRtNd KORDON REES 

BlNASI TEL. 24 43 

luzalfer Eroğul 
• emal Çetindağ 
Hasta!armı w güıa •bab 

a.t dolautlan ~ 
Be,11er - tf1DIWl Dile S. 21 
ıı ra\ _,,.,•mılllinde 
kabul ederler. 

kullanınız ! 

.. ......................................... . 
Ciğerler için bava ne ise diş· ! 
ler için de RADYOLİN odur. S 
Hasta ciğerler kadar sağlam S 
ciierlere de hava lbmı oldu- i 

• ğa gibi, bakımsız dişler kadar i 
• 

temiz ve beyaz dişlere de ! 1 
RADYOLİN lazımdır. Hava 5 
kanı, RADYOLIN ağzı temiz- si 
ler. Havasız kalan en sağlam !I 
vücud nasıl zehirlenirse, RAD· 1 
YOLIN ile fırçalanmıyan te· 
miz ve beyaz dişler de öylece 

sararmaia ve çürümeğe 

•••••••••••• !!1..~~~~~~!}!';.~~ ••••••••••• 

Krep Jorjet, Nergis Nuvar 
Revdor Ferit, Leylak Blan 

4 ayn ayrı koku bankası 
ve S. Ferit eczacı baıının son 
yaptığı şaheserler. 

Sabit, IAtif hakiki çiçek ko
kuları. 

Benzeri yapılamaz. 

Um. Depo 

S. Ferit 
• 

1 
ECZANESi 

Hüllümet sırası 

Eczacı Kemal Kamil 
AKTAŞIN 

Bahar çiçeği 
KOLONYASI 

Merkezi KemeraJb caddesi Beyler 
sokağı köşesi 

f>üyük Hilal 
Eczanesi 

lzmirden götüriUecek en şık en 
ince ve en makbul hediyeniz 

Eczacı Krmal Kamilin 

Bahar Çkçeği 
kolonyası 

olacaktır. lzmirde Hilil eczanesı 
kokuculuk üzerine ciddi yürüyen 
bir müessese olmuş, kokuculuk 
ilemini taıırtmaş bulunmaktad1r. 
Hililecıaneaini, eczacı Kemal 
Kimili iıindeki ciddiyeti, kolon
yalarını lzmirlilere sorunuz. 
Yakın ve benzer isimlere 

.adanmamanız için 
şifeler üzerinde Kemal 
Kamil adını görmelisiniz. 

Kudreti 

Daimon elektrik pilleri dibayada tanınmıı pillerdir. Daimon 
pili kullanan hiç başka pil kuUanmaz. 
Umum deposu : Sula han cıvannda 28 - 9 Hllsnü Ôz 

O•••'•· 

ADJUIANT V8J'V'I 28 ·
~- 1 f'ffp 29 -~ 
~ke ..,_ Lizdra içia ,-k 
alıc .. ••. 

ANDALUSIAN vapuru 2 
ikinci teşrinde gelip 5 ikinci 
teşrine kadar Londra Ye Hull 
için yOk alacaktır. 

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 
Liverpool Hattı 

Doktor 
ALGERIAN vaparu 30 birinci 

teşrinde gelip 4 ikinci te,rine 
kadar Liwerpool ye GJua-o• 
için ylk alacaktar. 

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

Kemal Şakir 
THURSO Yapuru 15 ikinci 

teşrinde Londradan gelip yük 
çıkaracak ve ayni zamanda 
Liverpool Ye Glasgov için yük 
acakhr. 

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

SARAÇO&LU 
Memleket ha.taam 

Dahiliye Müteh88S181 
Muayenehane: ikinci Bey

ler 10k~jı 65. T eL 3956 
Evi: K&pril Tapar iskeleli 

Berat aparhmanı No. 6 
Ev, Telefon No. 2545 

. 
.. PERLOOENT .. dit macunun• 

~\;rdh edeceksiniz. 

•ırı •l•M bllcGmle •eraltl aahhlyeİİnı· 
t..tı olan bu macun dtfleri çQrQmekten 
\orur, dit etterinf kunetlendlrir, nefesi 
laarlnfe- w~ lnaanan gOrDnDt afaalpl ............ 

• 
l 
' 

TURAN Fabrikalan mamulatıdır. Aynı zamanda Turan 
tuvalet sabunlarını, traş sabunu ve kremi ile güzellik krem
lerini kullanınız. Her yerde Atılmaktadır. Yalnız toptan aa
hılar için lrmirde Gazi Bulvannda 25 numanda umum acen
telik Nef'i Akyuılı ve j. C. Hemsiye m&racaat ediniz. 

Poata KuL ••• Telefon •••• 

Türkiye 
Kızılay Kurumu 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları· 
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

şifalı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

eni bmir eczaneai TELEFON : 2067 



lspanyol cumhuriyetçileri • 
yeıse düşmediler 

geçtiler •• un şiddetli 
• 
ır hücuma 

Geç vakte 
ö ğrenilmedi. 

kadar devam eden bu harbın neticesi 

Roma, 18 (Ö.R) - lspanyol 
asilerinin Salamaok kararga
hından bilCliriliyor: Madrid'de 
miJlicilerin ileri hareketi devam 
etmektedir. Dünkü gün şehir 
sokaklarında son derece kanlı 
muharebeler olmuştur. Birçok 
mahalleler baştan başa alevler 
içindedir. Milli tayyarelerin at· 
tıklan bombalar şehrin muhte
lif mabalJelerinde müdhiş infi
laklar ve yangınlar husule ge· 
tirmektedir. Yangınlar süratle 
genişliyor. Şımdiye l<adar Mad
rid üzerine 20 tondan fazla 
patlayıcı madde atılmıştır. Mil· 
licilerin ileri hareketine en zi
yade şiddetle mukavemet eden 

En 
kol beynelmilel milislerdir. Fa
kat bunlar da çekilmeğe mec· 
bur kalmışlar ve muharebe 
mevkiinde birçok ölüler bırak
mışlardır. 

ASiLERiN TEBLIGLERI BİR 
KAÇ BiNANIN iŞGALİNi 

BiLDiRiYOR 

Salamank, 18 (A.A) - Neş
redilen bir tebliğde ezc:imle 
şöyJe denilmektedir: 
Kıtaahmız Delarno Rubio 

enstitülerini, hastaneyi, Mon-

cola mesihsini, talebe yurdunu 
Sanla Cristiana ocağını ve di-

ğer binaları işgal etmişdir. 

Düşman mukabil taarruza 

mamur 
geçmiş ise de hertaraftan 
püskürtülmüştür. Caddeler ek
serisi ecnebi olmak üzere ce· 
sedlerle doludur. 

BiT ARAF KOMiSYONLAR 
Loodra 18 (A.A) - Royter 

ajansının haber aldığına göre 
ispanya işlerine ademi müda· 
hale komitesi 40 lspanyol mer· 
kezinde, 7 şimali lspanyarta, 
6 Fas ve 3 Baleral limanı ile 
14 Akdeniz limanında beynel
mil bir kontrol tesis etmek ni
yetindedir. Bu kontrolün tren 
hatları ile Portekiz hududuna da 
şamil olacağı söylenmektedir. 
Kontrola bin lcadar müşahid 
tayin edilecektir. 

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

Gizli bi 
Almanya ile 

ar sker" • 
ı 

a 

if 
o ya 
aş 

aha 
Sovyetlere 

a yap ış ar 
... 111mm;;;ıııo.-ııc;ız:smıa:::m:ıı .. a:a:::sa:m=r:m1ımıiıı .. ._._ ..... ._ ... 

Moskovada ve Leningradda casuslar tutuldu 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Japon 
Moskova, 18 (A.A) - Tas 

Ajansının salahiyetdar bir mem
badan aldığı haberlere göre 
14 T eşrinisanide dış işleri halk 
komiserliği ikinci şark dairesi 
şefi Kozlovski ile yaptığı mü-
lakat esnasında Japon masla
hatgüzar\ Sakoh bir Alman -
Japon anlaşması hakkındaki 
şayiaların asılsız olduğunu bil
dirmiş ve Japon dış işleri ba
kanı Aritanın hakikate tevafuk 
etmiyen bu şayiaları resmen 
tekzib için kendisine salahiyet 
vermiş bulunduğunu ilave eyle
mişdir. 

Diğer taraftan 16 Teşrini
sanide Sovyetler birliğinin 
Tokyo büyük elçisi Yuronev 
ile yaptığı mülakat esnasında 
Japon dış işleri bakanı Arita 
Sovyetler birliği aleyhine mü-

askeılcıi 

teveccih herhangi bir anlaşma 
yapılmış olmadığını bildirmiş, 

fakat ismini söyleyemediği bir 
üçüncü devlet ile komünizm ile 
mücadele bahsında bir blok 
vücuda getirmek için müzake· 
reler cereyan etmekte bulun
duğunu da kabul eylemiştir. 

Arita ayni zamanda Japon
yanın Sovyetler birliği ile daha 
sıkı ve daha dostane münase
betler tesisini arzu eylemekte 
olduğunu ve üçüncü devlet ile 
yapılmakta olan müznkerelerin 
ne doğrudan doğruya ne de 
bilvasıta Sovyet-Japon müna
sebetleri üzerinde tesiri ola
mıyacağını da ilave eylemiştir. 

Bununla beraber ayni sala
biyetdar membalardan aldığı 
ma'fımata istinaden Tas Ajansı 

şurasını bildirir ki üçüncü bir 
devletle yapılmakta olduğu Arita 
tarafından da ı.. abul edilmiş bu
lunan müzakerelere Alman'a 
ile başlanmış ve bir anlaşma 
parafe dahi edilmiştir. 

Neşredilecek o!an bu anlaş
mada yalnız komünizme karşı 
mücadele mevzuubahis ise de 
hakikatte bu anlaşma gizli bir 
Alman-Japon anlaşmasına para
vana teşkil ey~emektedir. Bu 
gizli Alman-Japon anlaşması 

iki devletten birinin üçüncü 
bir devletle harbe girmesi tak· 
nirinde Almanya ile japoyanın 
birlikte hareketini istihdaf ey· 
!emektedir. 

Berlin, 18 (A.A) - Bazı 
siyasi mahafiJ, yakında Alman
ya ile Japonyanın müşterek 

mühim bir beyanname neşre· 
deccklerine dair ortalığa bir 
şayia çıkarmışlardır. 

Moskova 18 (Ô.R) - Tass 
ajansı bildiriyor: Gazeteler son 
Teşrin ayınm ilk günlerinde 
dahiliye halk komiserliğinin 
emriyle Moskova ve Leningrad
da bazı Alman tebaalarmın 
tevkif edildiği hakkında 
haberler neşrediyorlar. Bunlar 
birliğin emniyetine karşı bir 
fesad faaliy~ti takib etmekte, 
devlet ricali aleyhinde tedhiş 
hareketleri hazırlamakta, faşist 
höcreleri kurarak vatandaşları 
bunlara sürüklemeğ çalışmakta, 
gizli olarak Faşist beyanatı 

neşretmekte ve devletin bil
hassa gizli tuttuğu nokta)ar 
hakkında malumat toplamağa 

çalışarak ecnebi bir devlet 
nef'ıne askeri casusluk yap-
makta idiler. Suçluların bazıları 
devlet endüstri müesseselerini 
tahrib etmek ve devlet il"!ri 
gelenlerine karşı tedhiş hare
keti hazırlamak gibi bir faali
yet de sarf ediyorlardı. T ahki
kat devam etmektedir. 

Caddeler 
CUMHURiYET ORDUSU 

BAŞ KUMANDANI 
MEMNUNDUR 

Paris, 18 (Ö.R)-Madridden 
bildiriliyor : Madrid müdafaa 
komitesi kumandanı şehrin 

muhtelif harb cebhelerini ziya .. 
ret etmiş ve Cumhuriyet ordu
sunun yüksek rütbeli zabitle· 
rile görüşmüştür.Diğer taraftan 
merk~z cebhesi kumandanı da 
matbuat mümessillerini kabul 
ederek umumiyet itibarile in· 
tibalarınm mükemmel olduğunu 
söylemiştir. 

CUMHURiYETÇiLER 
HÜCUMA GEÇTiLER 

Şafaktan evvel, asi kuvvetler 
üniversite mahallesinde bazı 
binalara dayanarak müdhiş bir 
tazyike başlamışlardır. Çok 
takviye edilen Cumhuriyetçi 
topçu kuvvetleri hasım mev
zilerini bombardıman etmişler· 

dir. Bu bombardıman sabah 
saat 5 den saat 14 de kadar 
devam etmiştir. Bundan sonra 
Cumhuriyet kuvvetleri şiddetli 
bir hücuma geçmişlerdir. Böy
lece topçu ateşi hem asifere 
karşı manga ateşi vazifesini 
görmüş, hem de daha sonra 
başhyan piyade hücumuna bir 
hazırlık teşkil etmiştir. Öğleden 
sonra bu hareket hala devam 
etmekte olduğundan neticele
rini şimdiden tayin etmeğe im
kan yoktur. 

DEHŞETLi BiR 
BOMBARDIMAN 

Madridin bombardımanı şid· 
detle devam etme!dedir. Bu 
bombardıman, evvelki günkün
den daha dehşetli o]muştur. 

B:rçok mahalle1er alevler için· 
dedir. Madridin merkezindeki 
meşhur Pucsta del Sol mahal
lesi ile etrafındaki merkezi 
caddeler bütün binalariyle kül 
olmuşlardır. 

ASiLERiN PLANI 

.., 
kül yıgını oldu. 

mu 15 günden 
beri hazırlan

mış umumi bir 
planın cür' etle 
tatbikidir ve 

elde edilen ne· 
tice bu planın 

isabetini göster 
miştir. General 
Molla cenubu 
garbiden Mad
ride hücumun 
milislerin iyi si-
perlerde yer almış olma· 
ları ve müdafaaya mü
said mahallerde kuvvet 
tahşid etmeleri sebebile 
çok zayiata sebeb ola
cağını anlıyarak bu 
cel.hede düşmanı müte
madiyen iz'aç etmiş ve 
hücumunu buradan ya
pacağı hiss·ni vermiştir. 
Fakat bu yanlış bir histi. 
Bu cebhede milli kuv· 
vetlere ancak ikinci de· 
recede hedefler göste· 
rilmiştir. Hükümetçiler 
bu harb hud'asına kur· 

ban olarak bütün gay· 
retlerini / bu cebheye 
teksif etmişler ve baha
lıya mal olan huruç ha
reketleri yapmışlardır. 

ASiLER ÜNİVERSiTE 
MAHALLESiNDE 
YERLEŞMiŞLER 

Bu cebhede düşman 
yerinde mthlanırken mil
liciler şimaligar 
biden milisle-

rin mevkilerini Oenaal f ı 11 kı> 
aşmışlar ve MADRiDi ZAPT IÇ N NELER 
malum neticeyi YAP ACA . ... LARMIŞ? 
elde etmişlerdir. O vakıttan- Hasmın şiddetli mukabele-
beri üniversite mahallesinde sine rağmen kazanılan ardzidc 
yerleşen miJli kuvvetler ciddi elzem olan teşkilat dün yapıl· 

mış ve Manıanares nehrinin iki 
bir ileri hareketine daha baş- sahilinde birJeşen milli kuvvet· 
lamamışlardır. Zira bazı nokta- ler arasında Segovi köprüsü ci· 
]arı Madride kısmen hakim varında irtibat temin edilmişti. 

Diğer taraftan asilerin ka· Madridin zaptını güçleştiren olan bu açık mahallede ilerile-
rargahı olan Avila'dan bil- engellerin bu cebhede arkadan 
d. ·ıd· v · ·· S ı mezden evvel mevkilerini sagv • ırı ıgıne gore : o ce- ~evrilmesi, yalnız şimale mün-
nah kolunun şimali garbi· lam şekilde tahkim etmek el· hasır kalm1yacak olan çok mil-
den Madrid üzerine hücu· zemdi. him neticeler ver~bilir . 

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

·O AR 
Her türlü müskirat imalinde muvaffakıyeti herkes tarafından takdir edilen Bomonti 

fabrikası, Ege üzümlerinden mamul nefis şarablarını piyasaya çıkarmıştır. 

Bomontı• Şarabları· TecrUbell mUtahassıslar tarafından ımaı 
• edilmiş çok sıhhl evsafı hftlzdlr. Az 

zamanda şarab merakhlarının takdirini kazanmıştır. 

Eyi şarab içmek; sağlığı arttırmak ve kuvvetlendirmekt:r. 
Bomonti şarabı hem çok eyi ve heın çok ucuzdur. 

~-----------------------------------------.. ~------------------------------------~ 
Umumi sabş mahalli: Aydın Bira Fabrikası Telefon : 2397 

Perakende satış yerleri : BUtUn Bomontl müskirat bayilerEnde bulunur. 

Arayınız ve hirk~rre tecrübe ediniz. 
Çol{ memnun kalacak ınız 

3 - 3 


