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Başınuharrir ve umumi neşriyat müdürü: 
ilk ~~ömür treni ıı 
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A11ka1a, 19 (lf11susi) - hlros - Çatall[nzi 1 
HAKKI OCAKOGLU : lıatlımn işlctilmcğe nrılması tizeı me bi11/tue 

ı .A.:EIC>.:N":E Ş~~iTi: 
Devam m~ddett Türkiye için,Hariç_için 

' ita/km roşkmı lrzal11iıafı DJawula lwNkd 1 
eden ilk llömiit tımi bugtirı Ankarnra ı·at1mş
tır. Ay11i trenle Zo11g11ldak ı·a/ısi11itı başka11-

lı~111da 35 kişi/ık btr ltryet le grlnu~c;fir. 
Se11e!ık . • . . • • . 1300 2500 

Attı at'lık . . . . .-. -100 /300 
- TELEF N : 2697 - . 

Fi ah " s ,, ~ uruştur. Cırnılrnriyctiu Ve Oıtm1ıııriycl Escriııiu. ReT.-çisi, Saballları Çtkar Sit~ası Gaectcdfr Yeni Asır matbaasında basılmıştır. 
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Balkanlar . -.. 
Hakk!n ve barışın 
koruyucusudurlar 

Avrupanın bugünkü durumu 
normal bir manzara arzeyle· 
nıekten çok uzaktadır. Hatta 
çok defalar ufukl:ırı kaphyan 
kara bulutlar, cihan umumi ef
karım heyecan v~ endişe için
de bırakıyor. 

1914 e tekaddüm eden yıl
lara nazaran bugünkü durum 
daha korkunç, daha tehlüke
lidir. Eğer bir harp çıkmıyor
sa bunun sebebini milletlerin 
harp vesilesi bulamadıklarına 
değil, yeni bir harbın doğura· 
cağı felaketlerin azametinden 
bütün mil'etlerin ürktüğüne 
bağlamak lazımdır. 

Çünkü yeni bir harp galib 
ve mağlüb taraflar için de bir 
inhidam olacak, koskoca Avru
payı ve muazzam bir medeni· 
Yeti çökertecektir. Bu itibarla 
bu ağır mesuliyeti hiçbir kimse 
Üzerine alamıyor. 

Y apı1an iş dişlere kadar si
lahlı bulunmak, mütecavizlerin 
gözünü yıldırarak barışı son da
kikaya kadar korumaktır. 

Bugün anlaşılan bir hakikat 
Vardır ki kuvvetli olmak barışa 
hizmet eylemektir. 

Bu hakikati en iyi anlayan· 
ların başında da Balkanlıların 
geldiğinde şüphe yoktur. Yakın. 
tarihlere kadar Balkanlar bir 
çok büyük devletlerin 'htiras
larını üzerine çeken ve bütün 
dünyaca daima ateşlenmiye 
hazır bulunan bir ülke sayılırdı. 
Balkanlarda çevrilen siyasi 
nıanevralar hudutsuzdu. Da
ha açık ve daha kat'i bir 
İfade ile Balkanlılar muh-
telif devletler elinde birer 
oyuncak sayılırdı. Bu du
rum Balkanlılar için olduğu 

kadar cihan sulhu için de mu
azzam bir tehlüke olduğunda 
şüphe yoktu. 

Nihayet yurdumuzun büyük 
Şefi Kamal Atatürk ile Yugos
lavyanm kahraman kralı müte
veffa Aleksandrm Boğaziçinde 
hptığı bir mülakat Balkanlı

ların mukadderatı için bir dö
lliinı noktası oldu. 

Balkan misakı ile açılan yeni 
devir az zamanda semer«:lerini 
•erdi. Balkan ve Küçük an
lant devletlerinin aralarında 
"'Ücuda getirdikleri çalı~ma bir
liği, Avrupa devletlerinin önüne 
Yetmiş beş milyonluk muazzam 
hir kitleyi tek bir devlet ha
ı· •nd~ çıkardı . 
k Artık Balkanlarda dağınık 

Uvvetler, siyasal mant::vralara 
0 Yuncak olacak miJletler yok
~ur. Orada mevcudiyell>!rini 

0 rumak için saflarını sıklaş
~ırı:nış, barışa hizınt>t etmek 
ıçin .. t · 1 ld -b mu ccavız er~ !a ırmaga 

azırlanmış ınüttelıid ve yarıl
~az bir cephe vardır. Bu ülkü 
.arışın en kuvvetJi mesnetle

~nd~cn birini teşkil cylemck-
e ır. 

1 Balkan kardeşliği, Balkanl:
karın tesanüdü yıllar geçtikçe 
h Uvvet bulacaktır. Her temas, 
e:~ SİJ a si bir hadiS'c onn takip 
i ılcn yoJun doğruluğu için 
nan vermektedir. 

~ - Sonu 2 ncı saJ1/ada -
ak.k :a C>cah.o~lu. 
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•• •• Üniversite gençliği cumartesi gunu miting yapacak 
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Istanbul vilayeti, Türk talebe birliğinin miting yapmak Üzere müracaat ettiğini, tahkikat 
yapıldığını bildirdi. Fransa hükümetile teati edilen notalar cumar~esiye kadar bildirilecek 
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Sancak halkının gösterdiği tesanüt çok şayanı dikkattir 
Sancak intihabatında Hacılar nahiyesi halkının kısmen, Kireci, Narlı ve Arapçı köyleri halkının hepsinin nüfus kayıtları 
alınarak, bunlar intihabata iştirak etmiş gibi gösterilmişlerdir. 1'akikatte köyler halkı intihabata iştirak etmemiştir. 
lslanbul, 19 \Hususi) - Bü

~ tün Sancakta arap~ar tarafın .. 
dan yapılan tazyikler ve teh .. 
dillere rağmen Türk halkın 
ve akalliyet unsurlarının inti· 
habattan uzak kalmaları San .. 
cağın lıertarafında ferah ve 
inbisat uyandırmıştır. 

Muhtelif unsurlar arasında 

hiçbir zaman bugünkü kadar 
tesanüd ve yakınlık görülme· 
miştir. Sancakta birinci mün· 
tebip intihabatı yapmağa im

~ kan olmadığına göre mebus 
intihabatma da mahal ve im· 
kan yoktur. 

Fransa hükümetile hüküme· 

nihayet cumartesi gününe kadar 
Kamutay heyeti umumiyesinde 
olrnnmak suretile efkarı umu
miyeye lıildirilecektir. 

ÇARPIŞMALAR DEVAM 
• EDlYOR 

lstanbul, 19 ( Hususi ) -
Adana'dan bi !dirildiğinc göre, 
Antaky:ıdaki birlrnç Arapla 
polis arasında kanlı çarpışma
lar olc\u. Altı Arap yaralandı . 
Antakya ile Halep arasında 
münakalat inkıtaa uğramıştır. 

ISTANBULDA GENÇLiK 
MiTiNGLER Y APMAGA 

HAZ\RLANIYOR 
timiz arasında Sancak meselesi İstanbul, 19 (Hususi) - San-
üzerinde teati edilen notalar Şam sokaklarında Atablarm 11iimavişlcıirıdm iki üıtıba -- Sonu 3 üıırti ~aııfada •• 
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DOST YUGOSLAVYA GAZETECISi SVETOVSKI DUN DR. ŞAHT DÜN ANKARADAN 
IZMIR GAZETECiLERiYLE HASBIHALDE BULUNDU ADANAYA HAREKET ETTi 
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Başvekil lnönü ikinci kanundan 
Sonra Yugoslavyayı ziyaret edecek 
Kültür Parkta 

cevah veren 

- nutkuna 
anlattı. 

Evvelki akşam An
karadan şehrimize ge
len V reme gazetesi 
başmuharriri Svetovs· 
ki dün sabah şehri
mizin gezilmeğe de
ğeri olan yerlerini gez
miş ve öğleyin vakti 
lzmir belediyesi tara
fından şerefine verilen 
bir ziyafette hazır bu· 
lunmuştur. Ziyafette 
Valimiz ve Emniyet 
müdürü de vardı. 

K.iilliitpatk gazi,10su111uı tetaswda /r.11ur gazttecite1i Yu[[oslm')'alı meskklaş/a bir allıtlcz 

Belediye reisi Dr. Behçet Uz, 
Türk ve Yugoslav gazetecileri 
arasmda sıkı temasların ve ta· 

mşıkhklarm iki memleketin den büyük bir isabet göster~ 
yüksek menfaatlerine ne kadar miştir. 
uygun düşdüğünü düşünerek Zira bu vesile ile biz lzmir 
bu ziyafeti tertib etmekle cid- - So111t 6 ına salu/eue -

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

Nazır'ın bir teklifi 
Anadolunun muhtelif yerlerinde pamuk zer'iyatı 

inkişaf ettirildiği takdirde Almanya ıyı 
fiyatla bunlara taliptir 

Belgrad 19 (Radyo) - An· 
karadan bildirildiğine göre A!
man iktısat nazırı Dr. Şaht 
Anadolu'nun muhtelif yerlerin
de b!lhassa cenup vi'ayetlerin· 
de pamuk zer'iyatı inkişaf etti
rildiği takdirde Almanyanın 

Türk pamuk zürraına kredi aç
mıya hazır olduğunu, Türkiye

nin her yılki pamuk hasılatının 
beynelmileE paritede:ı yüzde 
kırk fazlasiyle satın alınacağını 
bildirmiştir. Türkiye devlet 
adamları bu hususta tetkiklere 
başlamışlardır. 

Belgr.::t 19 { Radyo) - Dr. 
Şaht'm tayyareyle Adanaya ha
reket ettiği, oradan Tahrana 

- Sonu 4 11cü Sayfada - Dt. Şa/ıt 
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Sovyet planları mı çalındı? Avusturya Dışbakanı Berline gitti 

Eski bir kontesle aşıkı Amiral Horti de kanunun ikinci hafta
Moskovada tevkif edildi 1 sında Romayı ziyaret edecektir 

Onwal Voıoşi/o/ 

Londra - Varşovadan Deyli 
Ekspres gazetesine bildiriliyor: 

Umumi harpten beri ca
susluk hadisesir.e el atan Og
pu ( Sovyet giz!i po)is teşl• i
latı ) çok şayanı d ikkat netice
lerle karşılaşmıştır. 

Ircn Mıhailovna isminde bir 
kadınla, Kızılordu erkanıhar· 

biyesine mensup yüksek rüt
beli bir memur tevkif edilmiş· 
lerdir. Bu memur, eski kon
tcslerden l ren'e sevişmekte idi. 
Herikisi de' Km!ordunun askeri 
plC:n :arını bir ecnebi devlete 
bildirmekle maznundurlar. 
Başka bir devlete devredil· 

diği bildirilen askeri planlar 

- Sollu ii(üncii salıiJede -

Berlin, 19 (Ö.R) - Avus• f 
tur ya hariciye nazırı doktor ı} 
Scbmidt refakatinde Almanya- " 
nın Viyana sefiri Von Papen 
ve diğ<:r birçok şahsiyetler 

olduğu halde Ber'. ine gelmiş ve 
hariciye nazırı Von Neurath He 
Hitlerin mümessili ve diğer bir 
çok zevat tarafından karşılan
mıştır. 

Avusturya hariciye nazın 
Alman r icali!e mühim müza· 
kerelerde bulunacaktır. Bu 
müzakere!erin mevzuu resmi 
olarak ekonomik meselele
re münhasır gösteriliyorsa da 
Viyana'daki üç taraflı Ital· 
yan - Avusturya • Macar kon
feransandan sonra bu mü-

Mccar, Avusturya ı·e lta/J·a ffan·cire Na211la11 so11 Vfrnmı topıa11tlSlllda 

lakaho daha geniş bir şü- J Avusturya hariciye nazırı Vi-
mulü olduğu muhakkaktır. - Lül/eıı tfl•ırimz . 



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Tarihten fıkralar: 

Kuınandan yoktu 
Nadir şah scf erferinden 

birinde askerlerinden birinin 
yararlığı son derece hayret 
ve takdirini mucib olarak 
sormuş: 

- Afganlılar memleketi 
istila ederken İranda yokmu 
idin ? Nerelerde idin ? 

Asker şöyle cevap vermiş : 
- Vardam ve lranda idim 

amma başımda senin gibi 
bir kumandan yoktu. 

N"'altletle:n; Y". :N'". 

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

Balkanlar . -.. 
Hakl,!n ve barışın 
koruyucusudurlar 

- JJoştata/ı ı ind sav/ada -
Bu cepheyi yarmak istiyen

ler ve bunda menfaatleri olan
lar yokmudur? 

Şüphesiz ki vardır. Birkaç 
ay evvel bu yolda hamleler de 
yapılmış, lakin kayalara çarpa
rak dağılmıştır. 

Pragda devlet reislerinin 
toplantısı, kardeş Yugoslavya 

hükümet reisinin Ankara ziya· 
reti, Erkanıharbiye reislerinin 

Bükreş içtimalara kurulan cep· 
henin kuvvetini bir kerre daha 

tebat'ÜZ ettirmiş, boş bir hayal 
arkasında koşanların ümitlerini 
kırmıştır. 

Avrupa müvazenesinde Bal
kanlılar bu birlik sayesind~ ses· 

lerini işittirecel<ler ve hakla
rım koruyacaklardır. Bu birlik 

siya.si ağızlarda dolaşan bir 
söz olmaktan çıkmış, Balkan· 
Jılarm kalblerinde yeralmıtbr. 

Bu gü•enilir kuvvet sayesin

dedir ki, haklarımızın koruna· 
cağına, banşa kuvvet verile

ceğine inanımız vardır. Hava 
nckadar sert ve korkunç eser-

se essin, Balkanlılar hakkın ve 
barışın koruyucusu olmakta 

devam edeceklerdir. Bu vazi
felerini müdrik olarak da dai· 

ma uyanık ve kuvvetli olmağı 
bileceklerdir. 

F.lak.k.ı Ocak.o~·1u 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
yana konf er an sın da ltalyanın 

görüşlerini tamamile öğrenmek 
fusabnı l<azanmıştır. Şimdi 11 

T cmmuz anlaşmasından beri 
Avusturyanın sıkı münasebet
lerle bağlandığı Almanyanıo 
da ayni meseleler hakkın· 
daki düşüncelerini öğrenmek 

istiyecektir. Ancak bundan 
sonra Avusturya hükümeti 
Roma ve Seriinin hangi 

noktalarda mutabık olduklarım 
ve bilakis hangi noktalarda 
Tuna vadisinde ve cenubi şarki 
Anupada Jtalyan ve Alman 
s·yaseUerinin rekabet halinde 
olduğunu sarih o!arak görebile· 
cektir. 

Roma, 19 ( Ö.R ) - Macar 
krallık naibi Horti'nin Roma 
seyahati pro~ramı resmi olarak 
tesbit edilmiştir. Macar başve
kili ve hariciye nazın Amirala 
refakat edeceklerdir. Naip 
Horti ve maiyeti 13 ilkkinun 
pazartesi giinii Baclape.fleden 
hareket edeceklerdir. Viyana
dan geçerken şansöyle Scha
schnigg trene binerek hududa 
kadar Macar devlet reisine 
refakat edecektir. Roma istas· 
yonunda A miraJ ltalya ~ah 
tarafmdan karşılanacaktır.Horti 
Romada c!ört gün kalacak, biri 
askeri, bir diğeri bahri olmak 
üzere dört geçit resminoe bu· 
lunacak ve ltalyaa siyuetini 
idare edenlerle görüşecektjr. 

Macar matbuah, Macaristancb 
silahlanmak hakkım ilin eden 
Duçenin Milano nutkunu se
vinçle tefsire devam ediyorlar. 

Viyana, 19 (Ö.R) - Amiral 
Horti Roma dönüşünde Viya
navı ziyaret edecektir. 

Bekir Behlül 
Dün hayata gözlerini 

yumılu 

lzınirin çok eski avukat ve 
gazetecilerinden Bekir Behlül 
dün hayata gözlerini yummuş· 
tur. Seksen altı senelik terte
miz bir hayata sahip bulunan 
merhumun cenazesi bugün öğ
leden sonra saat birde Karşı
yakada Kurtuluş sokağında 37 
numaralı hanesinden kaldınla· 

cak ve baro hırafıodao ihtiram 
va:ıif esi yerine getirilecektir. 
Bekir Behlül Izmirin en eski 
Türk avukatı ve "Medeniyet,, 
gazetesinin sahibi idi. Herke
sin hürmetini kazanmıştı. Ölü· 
mü kendisini tanıyanlar ara· 
sında büyük bir teessür uyan
dıracağında şüphe yoktur. 

Yeni Asır yei.sli ailesine tazi
yetlerimizi bildirir. 

Bir tramvay 
kazası 

Dün saat 12.15 de Karan
tina tramvay caddesinde As
keri Hastanesi önünde bir 
tramvay kazası olmuştur. 6 
numaralı tramvay arabasile 
Konak'tan Karantinaya git· 
mekte olan Çallı Himmet 
adında biri hastane önünde 
tramvay durmadan tramvaydan 
atlamış, beyni üzerine düş
mü,tür. Başı hafifçe y&ralan
mıJU da Himmet'in ağ2mdan 
kan gelmiştir. Vaziyetinde teh· 
lüke görülmektedir. 

Tahkikata Müddeiumumi mu· 
avini Orhan Köni tarafından 
elkonmuştur. Hadisede vatma· 
nm kabahati olmadığı anlaşil
mışbr. .. . . . . . .. 
Bu ders yılı lise 
olgunluk imtihan 

sualleri 
1936-1937 ders yılı lise fen 

ve edebiyat kolları yazılı ve 
sözlü olgunluk imtihanlarına 
Haziran ve Eylül devrele· 
rinde girecek olanlara muh
telif ders gı-ublannın a.şağıda 

yazılı kısımlarından suaJfer 
sorulacaktır. 

Fizik-kimya grubunda, lise 
fen kolundan olgunluğa gire
ceklere: -fizikte11, lise ikinci 
sımf ta okutulaa. elektrik bahsi, 
bu bahse ait tecrübe Ye me
seleler. 

Üçiincü sınıfta okutulan 
programa göre, mihaniki fizik 
ve termodinamik bahisler; bu 
bahislere aid tecrübe ve me· 
seleler. 

Kimyadan, lise birinci ve 
üçüncü sınıflarda okutulan ba· 
hisler Ye bmlara aid mesele· 
ler, lise üçüncü sınıfta yapılan 
liborahayar mesame ait su
aller. 

Riyaziye grubundan gire
celdere: - Biitibl cebir, mü
aeUesat, tersimi ve milıaDiki 
hende.w. 

T abiiye grubundan girecek· 
lcre: 

insan anlomi •e fiziyolojisine 
giren bütün habisler. 

Lise edebiyat kolundan ol
gunluğa gireceklere - T aribten, 
liselerde okunan tarihin iiçİİDri 
ve dördüncü cildindeki bahis· 
lcr. 

Coğ?afyadan, Türkiy~ Bul
garistan, Y uııaDİslau, İtalya, 
lrak1 ct'ğrafyasına ait bahisler. 

e 
• • 

aşmu rıarrırı .................. ı~ ··· 

Dün gece (Yeni Asır)ı 
z!yaret ett i 

Şehrimize gelen Yugoslav· 
yalı meslektaştmız M.Sveto•ski 
dün gece matbaamızı ziyaretle 
tahrir heyetimizle bir saat ka· 

azırlanan lay·ha a n s ·şı • • r nın 
dar görüşmüş ve gazetemizin 
çalışması hakkında malümat 
&lmıştır. 

Misafir gazeteci dün öğleden 
sonra Antikiteler müzesini, es· 
ki lzmir hafriyatını ziyaret ede
rek eski lzmir hakkında ken
dilerine verilen malfımab din
lcmişlerdir. M.Svetovski bundan 
sonra Kız enstitüsünü, San'at 

asıl tesci edileceği b·ıd·r· yor 
Nüfus kanunu hakkında bir 

proje hazırlanmrşbr. Projede, 
kanunun hazırlanması şöyle 
hulasa ediliyor: 

" - Memlekette nüfus Yaka
larını günil gününe kaydettiren 
bir itiyad, bir içtimai disiplin 
meydana gelinceye kadar kuv
vetli mfieyyedelere dayanan 
ve kuvvetli takibleri istiyen 
kanuni hükümlere şiddetle ih
tiyaç vardır. Bu ihtiyaçlar kar· 
şısında yeni nüfus işlerini tan
zim eden ve lüzumlu müeyye· 
deleri veren yeni bir kanun 
layihası hazırlanmışbr." 

TEŞEKKÜLLER 
Projenin ilk maddesine göre 

hertürk Türkiyede devamh bir 
ikamet yeri göstererek, kendini 
o yerin nüfus kütüifuıe yaz
dırmağa ve bir doğum ka
ğıdı almağa mecbur bulun
maktadır. 

Devamlı ikamet yerleri şe· 
bir, kasaba ve köylere bağlı 

olur. Şehir, kasaba veya 
köy sınırlan dışında kalan 
ikamet yerleri en münasib 
komşu mahalle veya köye 
bağlanacakbr. ikamet yer-
lerinin kanun hükümlerine 
göre numaralanması şartbr. 

Devamla ikamet yerini de-

937 fuarı 
Bir ay devam edecekUr 

ikhsat vekaleti İzmir arsı
ulusal 7 inci fuarının 20 Ağus· 
tosta açılarr.k 20 Eylülde ka
panmasını muvafık görmüştür. 
Buna dair dün ikbsat vekile· 
tinden şehrimiz ticaret odasına 
bir emir gelmiştir. 

Fuar kataloğunun muhtelif 
dillerde baatınlması müteahhide 
verilmiştir. Kataloğ, ,bertarafa 
gönderilecek ve fuar iç.in pro-
pagandalar yapılacakbr. 

Kadri Şencan 
Gazetemiz tahrir ailesinden 

kitapçı Kadri Şencan biıkaç 
gündenberi rahatsızlannvı ve 
Alsancak sıhhat yurdunda te· 
davi altına alınmıştır. Memnu· 
niyetle öğrendiğimize göre sa· 
yın arkadaşımızın sıhhi vaziyeti 
iyileşmekte olup birkaç gün 
içinde yurddan çıkacaklardır. 

Acil şifa temenni ederiz. 
c,.......,..-_.t. 

Mey Aleml 
lkiçeşmelikte saraç Ali so· 

kağmda oturan Hasan oğlu 
Halil. Memiş kızı Güldaneyi 
alarak Scyidin evine götürmiif, 
orada içki içmişlerdir. O sıra-

da Güldane, Memişin cebinden 
30 lira parasını çalmış ve za· 
bıtaca yakalall.lllaştır. 

Elhamra 

ğiştirenler on gün iç
0

nde yeni
den kendilerini yazdırmaya ve 
elindeki doğum kağıdına şerh 
verdirmeye mecburdurlar. 

NÜFUS KÜTOKLERI 
Nüfus kütükleri kaza esası 

üzerinden tutulacaktır. Nüfusu 
on binden fazla oimıyan yer
lerde nufus memurları nüfus 
kütüklerini bizzat işlemekle 

mükelleftirler. 
Nüfusu on binden fazla olan 

kazafar nüfo~ kütüğü mınta

kalarma aynlacakhr. 
Nüfusu on binden yirmi bine 

kadar olan kazalar için bir 
memm, bir kütükçü, 

Nüfusu yirmi binden otuz 
bine kadar o1an kazalarda bir 
memur, iki kütükçü ve nihayet 
nüfusu yüz binden fazla olan 
şehirlerde bir memur sekiz 
kütükçü bulunacaktır. 

Her vilayette nüfus müdür
lüğüne bağlı birer nüfus evrak 
mahzeni ve bir memurla lüzu 
mu kadar katipten mü:rekkeb 
kadrosu bulunacakbr. Nüfus 
merk~z teşkilatı biri nüfus mu
amelatı. diğeri tetkikat işleri 
ve bir üçüncüsü tabiiyet işle· 
riyle uğraşmak üzere üç şub~
den mürekkeblir. 

Nüfus memurları, memuriyet-

Vilayet •• • 
encumenı 

Vilayet daimi encümeni dün 
öğleden evvel vali Fazlı Gü
leç.in reisliği altında toplanmış, 
bazı inşaabn ihalesini karar
laç~ırmışhr. Mulıasebei hususi
yeye ait küçük Salepçioğlu 

hanının 1100 lira sarfile tamiri 
karan da bu meyandadır. 

Hal santral 
tetkikleri 

Belediyece Kemeralb cadde
!tİnde Barut hanından Emirler 
çarpsma kadar olan sahada 
yapbnlacak (Hal santral) için 
tetkik ve keşiflere devam edil
mektedir. Belediye yakında 
buradaki han ve dükkanların 
istimlik muamelesini bitirecek· 
tir. Plana göre hal santralın 
etrafında otuzar metre genit
liğinde bulvarlar vücuda geti
rilecektir. 

Kadın kavgası 
Tepecikte yeni mahallede 

oturan Hasan kızı Binnaz, Sa-
lih oğlu Hasan, Ahmed kızı 
Hatice ve Hüseyin kızı Saadet 
arasında kavga çıkDJJf, Brıınaz, 
Hasan ve Hatice, taşla Saa· 
deti gözünden yaraladıkların· 
dan tutulmaşlardır. 

Sineması 
Bugün matinelerdeo itibaren 

Bir çapkın delikanlı KLARK GABLE 
Ve iki güzel kadın 

JEAN HARLOV - MYRNA LOY 
Emsalsiz derecede nefis bir filimde buluşduiar, seviştiler 

ve görülmemiş mükemmel bir mevzu yaratblar. 

Karısı ve Daktilosu 
Fransızça sözlü 

Aynca : BETTY BOOP yıldız, renkli KIZIL ŞEYTAN 
senfonisi ve Paramunt dünya havadisleri. 

Seanslar : 3 - 5 - 7 akşamları 9 da başlar. 
1 

leri dolayısiylc a ilelere ve ferd
lere aid olmak üzere öğre• 

nebilecekleri hal'eri gizli tut
mıya mecburdurlar. Bu mad
deve riayet etmiyen memurlar 
hakkında Türk ceza kanunu
nun 198 inci maddesi tatbik 

mektebini ve Milli Kütiipha· 
neyi de gezmiştir. 

Misafirimiz bugün Bergamayı, 
yarın da Ef ezi ziyaret ede
cektir. 

olunur. Tütün imalathanesi 
Doğum \tağıdları bütün res· lohisarlar idaresi tarafından 

mi dairelerde VI! hususi işlerde Kültürpark civarında ioşa etti-
başla kütüklerin ve ana kütük· rilecek olan büyük ve modem 
Ierin yerini tutar. tütiin imalathane ve deposu· 
Doğum kağıdı ana kütii2ün nun inşasına yakında başfana-

tutulduğu nüfus memuru tara· caktır. lmafathane ve deponun 
fından verilir. Başka memur- inşa edileceği yerde temel son-
ların bunları vermesi yasaktır. dajına devam olunmaktadır. 

.....................••..............•. ·····························ı·•················ 
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LÜKS VE ADALET 
Zenginsiniz diye bir suvare 

için bin Sterlin sarfına hakkı· 
nız var mıdır? 

500 davetliye 600 şişe şam
panya ikram edilmesi çok mu· 

dur? Üzerinizde milyonlar değe
rinde elmaslar taşıyarak ken· 
d.iııizi polis hafiyelerinin neza
reti altında tutabilir misiı:iz? 
lngilterenin maruf zenginlerin-
den madam Albertini ile 
Everybody's gazetesi ara· 
sında başgösteren davanın 
mevzuu budur. Bu gazetenin 
başmuharriri davet edildiği su
varede bulunduktan sonra ma
dam Albertininin lüks hayatını, 
israf derecesine vardırmış ol· 
masını ş,iddetle tenkit etm~tir • 
Mahkeme davacı olan M. Al· 
bertini'ye de gazeteciye de 
hak vermişlir. Zerrs!'in bir adam 
istediii kadar parlak bir su· 
vare verebilir. Fakat bir gaze· 
teciyi suvaresine davet ettiği 

zaman da ona kendi görüşünü 
kabul ettirmek saJ~hiyetine 

malik değildir. Gazeteci ten· 
kidini yapmakt:ı serbesttir.,. 
NIHA YET SiYAH BiR GÜL 

YETIŞTIRILDf 
Amerikanın en meşhur çiçek 

yetiştiricilerinden John Schöner 
kırk seneden beri devam eden 
mesaisi neticesinde şayanı hay
ret bir muvaffakıyet kazanmış, 
Santa-Barbara'daki bahçesinde 
ikibiu beşyüz çeşid gül~nü yer· 
yüzünde bir eşi daha buJunmı· 
yan siyah gülle zenginleıtirmiş· 
tir. Bu gül siyah kadifeden 
yapılmış gibi olup enfes bir 
ko~usu Yardır. Tabii şekilde 
siyab gülUn çiçekçiliğin pierre 
philosophale'ı olduğu malim
dw. Şimdiye kadar binlerce 
mütc.hassıs siyah gül yetiştir-

mek için mesai sarfettikle.i 
halde bir türlü bu neticeye 
varamamışlardı. 

CANiLERiN KIT ABI 
ScotJaod Yard sekizinci Ed

vardm taç geyme merasimi için 
daha şimdiden tedbirler almlf· 
hr. Bu maksadla bütün dün· 
yanın caniler, barsııfar, yanke· 
siciler ve dolandırıcılannın re
simJerini ihtiva eden bir kitab 
neşretmiştir. lgfüz zabıtası taç 
geyme merasimi günlerinde bu 
tehJükeli şabıslann lngiltereye 
sokulmalanna imkan bırak· 
mamak için bütün Ingiliz liman· 
larını nezaret altında tutacağı 
gibi Nev·york - Berlin - Paris • 

T oronto ve Sidney zabıfaSi 

başta olmak üzere bütün dünya 
zabıtasiy!e temas halinde bu
lunacaktır. 

IHTIY ARl ÖLÜM 
Lord Ponsooby ihtiyari ölüm 

hakkında parfamentoya bir ka· 
nun !ayihası vermiştir. Bu ka
nun projesi Lordfara dağıfÜ
mıştır. 

lngilterede intiharuı bir suç, 
hatta bir cinayet telakki edil
diği malümdur. Fakat tedavisi 
imkansız bir hastabğın miidhiş 
ıstırabları içinde kıvranan has
taların ihtiyari ölümleri hakkın
da ayni telakki mevcud değil
dir. Şimdi "euthanasie,. yani 
tedavi edilmez ve dayamJmaz 
bir hastalıkla malul olaoTarın 
ıstı rabsızca ölümlerini temi o. 
işini meşn.ı ve kanuni bir çer· 
çeve içine almak meselesi 
:nevzuubahistir. 

Lord Ponsonby'nin projcsioe 
göre bu kabil ihtiyari ölümlere 
muvafakat edilmek için aşağr· 
daki şartların tahakkuku lazım· 
dır: 

1 - Hasta 21 yaşından kü· 
çük olmıyecak ve şuuruna ba
kim bulunacaktır. 

2 - iki şahid humrunda 
tahriri bir müracaatte buhıoa
cakbrr. 

3 - Bu istida ve salihiyel
dar doktorlar tarafından veri
lecek raporlar üzerine ibtiyarİ 
ölüme karar verme1' için ba
kemler tayin oluııacald:ıc. Ra• 
potları tedavi eden doktorla bir 
bükümet tabibi verecek.tir. Ha
kemler buruan tedkikten sG11ra 

kararım t~btiğ edecektir. •• ........................................ -,, 
Saadet reçetesi: ~ 

• 
Başlangıç ve son ~ 

- En mesud adam haya· : ,, 
trnm sonunu başfaogıcıoa : ,, 
bağhyabilendir. : 

( Ooethe) ~ 
- Aşkla başlıyan ihtira5fa ~ 

biten bir hayat mesuttor. : 
Eğer hayatlardan hayat be· ~ 
ğenmek mevkiinde oJsaydılll E 
bunu beğenecektim. : 

( Pasml J • : 
ki • 

- Mesuttur o adaırı : ,, 
gençliğinde ihtiyarlığının acı· : 
farını tahmin edebilıniştlt· : 
Fak at daha mesuttur o adaıP ~ 

:: ld bu acıları ön!emeyi bTfınİŞı E 
E hayatını bitirmek istediği gi~ : . ,, 
! bi başlamıştır. : 
: ( Raane h/S J : 
: ······· ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 



Alman - Avusturya münasebetleri 

Hitler Avusturya başve
kili ile konuştu 

Berlin, 19 (A.A) - D. N. B. Bildiriyor: 

YENi ASIR 

Buğday dağıtma 

Sahnea 

kanunuı Kömür 
Hitler bugün Avusturya dışiş1eri bakanı Şmiti kabul ede

rek siyasi meseleler etrafında iki saat görüşmüşlerdir. 
Bu mülakatta Almanya dış işleri bakanı Fon Nörat, Avus· z• t b k ht •ft •ı •• 

luryanın Berlin elçisi ve Almanyanın Viyana büyük elçisi ıraa an ası mu aç ÇJ ÇJ ere, goç-
Treni dün 
Ankarada mera
simle karşılandı 

de hazır bulunmuşlardır. · · 

Yunanistanda milli gençlik teşkila- nıenlere vide ile tohumluk dağıtacak 
tına ait kanun kabul edildi 

Atina, 18 (A.A) - Resmi gazete milli gençlik teşkilatı ihdas 
eden kanunu neşretmiştir. Doğrudan doğruya başbakanın idaresi 
altında konulan bu teşkil.it başbakanm reisliğindeki bir meclis 
tarafından idare edilecek ve meclis, Kültür, Basiret, Şimendifer 
hakaniarile Atina valisinden müteşekkil bulunacaktır. 

Teşkilatın gayesi gençliğin bedeni ve entellektüel terbiyesinin 
llıilli his ve dini itikadının inkişafı, sosyal teşriki mesai ve 
tesanüd ruhunun ihdas ve her ferdin kendi tabii temayül 
•e istidadına gör6 mesleki istikametinin tayinidir. 

Veliahd prens Pol teşkiJit şubelerinin yüksek kumandasını 
deruhde edecek ve konsey müzakere1erine iştirak edecektir. 
Büdçeye bu iş için her sene en az 5 milyon drahmi tahsisat 

konulacaktır. 

ltalyan faşist meclisi toplanarak 
Bazı kararlar aldı 

Paris, 19 ( Ö.R) - ltalyan büyük faşist konseyi dün akşam 
saat 10 da Romada müzakerelerine başlamış ve bunları busa
hah bitirmiştir. ltalyan gazeteleri büyük konseyin mühim karar
larla neticelenmesini beklemekte idi. Halbuki neşredilen tebliğ 
bunun böyle olmadığını göstermektedir. Bununla beraber şu 
llıübim neticeler elde edilmiştir: 

1 - Memleketteki ekonomik diktatörlük rejiminin takviyesi 
hakkında bir karar ve bu siyaseti bozacaklara karşı şiddetli 
tedbirler. 2 - Askeri kuvvetlerin, bilhassa deniz ve hava 
kuvvetlerinin takviyesi. 3 - lngiltere ile anlaşma ihtimalinin 
sükütu ile geçirilmesi. Bilindiği üzere Londra sefiri Grandioin 
büyük konseye gelmesi bilhassa bu son mesele ile alakadardı. 
Tebliğde bundan bahsedilmemesi de gösteriyor ki Italya ve ln

giltere arasında anlaşma ihtimali zannedildiği kadar kolay değil
dir ve Milino nutkundaki bazı sözler ltalyanın lngi:terenin kal

bini fethetmesini pek kolaylaştırmamaktadır. 

Doktor Şaht Adanadan ge.çti 
Adana, 19 (Yeni Asır) - Dr: Şaht saat 9,30 da tayyare ile 

buraya geldi. On dakika kalarak Halebe doğru yoluna devam 

etti. 
Ankara, 19 (A.A) - Almanya ekonomi bakam ve Rayşbank 

direktörü Şaht bu sabah Tahrana gitmek üzere tayyare ile 
fehrimizeden ayrılmışlar ve tayyare meydanında ekonomi bakanı 
Celal Bayar, Merkez bankası genel direktörü Salahaddin ekonomi 
hakanlığı müsteşarı, Merkez bankası genel direktör muavini ile 
Alınan ve Iran büyük elçileri ve her iki elçilik ileri gelenleri 

larafından uğurlanmıştır. 

lrkdaşlarımıza yapılan 
tazyıkın reaksiyonu 

- BaştaıaJı bmnct saluJede
takta ırkdaşlarımıza karşı ya
Pılan tazyiklerin üniversite 
ıençliği arasında uyandırdığı 
teessür ve infial çok kuvvet
lidir. Bu tazyikleri protesto et
IXıek üzere Türk t aleoe birliği 
bir miting yapmağa karar 
\'erdi. Ve mitinge müsaade 
edilmesi iç'n vilayete müracaat 
etti. Talebe birliği mitingin 
tunıartesi günü yapılmasını mu
\tafık görmüştür. Bu hususta 
\tali muavini Hüdai : 
k ''Milli Türk talebe birliği İs-

enderun Sancağı için miting 
hpınak üzere vilayete müra
caatte bulundu. Tetkikat ya
Pt'rnaktadır, demiştir. 
. Kilis, 18 (A.A) - Sancak 
1 tıtihabatında Hacıl ... ı· nahiyesi 
~~·kezi halkmın kısmen, Kireci 

"YÜr.ün ynrısının Narlı ve 
~trıplı uşağı koy ı..ı c inin hep
~ n'n nüfus kayıtları alınmış ve 

~n'ar intihabata iştireık etın · ş 
Rıbi gö teriln 'ş'crdir. 
. tfak katte bu köyler halkı 
~tihabata iştir;';k etmemişlerdir. 
b ancak halkını temsil eden 
elediıı ı· . .d . 

1 J c ve mec ısı ı are reıs-
eri ve ~ 1 d'.. h lk ·· ltı aza arı, ıger a · mu-

mişlerdir. 

NAHİYE MÜDÜRÜNÜN 
TEKLiF! 

Istanbul, 19 (Yeni Asır) -
Milan nahiye müdürü Mehmet 

Ali, buranın Türk halkına yap
tığı bir teklifte: 

- Reylerinizi kullanınız. Ya
rın Suriye hükümetinden mü
kafatlar alacaksmız. Demiştir. 

Halk bu teklifi kabul etme· 
diklerinden Mehmet Ali, bazı 
ırkrlaşJarımıza dayak atmıştır. 

Bundan başka mahalli hü
kümetin adamlarından Mustafa 
Hazım ve Adanalı Mahmut da 
halkın intihabata iştiraki için 
propagandalar yapmışlarsa da 
halk tarafından hakaretle kar
şılanmışlardır. 
f\rLi..-,.ZZ2'Z"7ZZ7ZZ7.ZZZ/Z//Z7.7J 

~ Kiralık hane ~ 
~ Alman . konsoloshanesi ~ 
~ arkasında ikinci Kordonda 
t'\ 166/426 numaralı altı odalı ~ 
~ ve teferruatı haiz bir N 

hane kiralıktır. Gör- ~ 
N mek istiyenlerin ikinci ~; 

Kordonda 189 numaralı 
haneye ve görüşmek isti· 
yenlerin Yeni Aqr idare

N hanesine saat 17 den 20 ye 
kadar mfüacaatleri. 

1 essil!eri Ali komisere telgraf
b~r çekerek intihabatta yapılan 
.. Yolsuzluklardan sikavet et---"'""'-~ S.4 5 • 5 

Hazırlanan kanun layihası B. M. Meclisine verilmiştir 
Ankara, 19 {Yeni Asır) -Hükümet, göçmen

lere ve muhtaç çiftçilere tohumluk ve yemeklik 
buğday dağıtılması hakkında hazırladığı layihayı 
meclise vermiştir. Bu liyihaya göre, göçmen
lerle, muhtaç çiftçilere ve afete uğrıyan
lara tohumluk ve yemeklik buğday dağıtılması 
için ziraat bankası, üç milyon 250 bin liraya kadar 
bir buğday yardım kredisi açacaktır. Bununla 

dağıtılacak buğdaylar, maliyet fiati üzerinden 
hükümetçe satın alınmak suretile temin edilecek 
ve buğdaylar muhtaç çiftçilere bir, göçmenlere 

üçer sene vade ile ve zencirJenme kefaleti~ nakten 
ödenmek üzere dağıtılacaktır. Vadesi geldiği 
halde borçlarını ödemiyenler hakkında da tah· 
sili emval kanununa göre muamele yapılacaktır. 

. Kamutayda görüşmeler 
Kambiyo esham ve tahvilat kaçakçılı
ğına ait kanun konuşulmağa başlandı 

Küçük san'atlar sergisi Elişleri ve 
muvaffak 

heyeti • •• • 
JUYI 

olanlara hediyeler dağıttı 
__ .............. .-.mm ... --. .................... --

Ankara, 18 (A.A) - Kamu
tay bugün Refet Canı ezin 
başkanlığında toplanmış ise de 
ruznamede bulunan kambiyo, 
esham ve tahvilat ve kaçak
çılığının takibi ve Sıvas atelye
sine muktezi tezgahlar için iki 
buçuk milyon liraya kadar 
taahhüd yapılmasına ait kanun 
Javihalamıın henüz tevzi edil
miş bulunmaları dolayısile usu
len müzakeresine imkan bul~n-

•• 

madığından toplantı cuma gü~ 
nüne bırakılmıştır. 

Ankara, 18 (A.A) - Elişleri 
ve küçük sanatlar sergisi jfü·i 
heyeti bu akşamki toplantısın
da evvelce mükafata müstahak 
o!arak intihap ettiği 40 namzet 
arasında kur'a ile isim ve ad
resleri yazılı dokuz kişiye aşa
ğıdaki mükafatların verilmesine 
karar vermiştir. 

Kunduracı lsmail Kemal Is· ........ 

tanbul Atatürk mükafatı: 2000 
lira, Saran Istanbul Hükümet 
mükafatı: 1500 lira, Zebra Kum 
Ankara, Ankara mükafatı 1000 

' lira, Müzeyyen Örer lstanbul 
250 lira, İhsan Ankara 250 lira, 
Cevad Örnek Ankara 250 lira, 
İhsan Özbaylar Erzurum 250 
lirn, Beyoğlu Kız akşam Ertik 
okulu İstanbul 250 lira, Halil 
Usta lstanbul 250 lira. 

U niversitedetahsil müddeti 
Dört sene tahsil derecesi Ankarada 
1 ci, lstanbulda 2 ci sınıftan başlıyor -

Istanbul talebesi kararı protesto için sınıfı ter ketti 
IstanbuJ, 19 (Yeni Asır) -

Ankara, lstanbul hukuk fakül-

telerile Jstanbul tıb fakültesi 
ve mülkiye mekteblerinde tah-

sil derecesi dört seneye çıka

rılmıştır. Bu dört senelik tahsil 
derecesi, Ankara hukuk fa
kültesinde busene kaydolunan 
talebe için kabul edildiRi halde 
lstanbul hukuk faküH.esinde 
ikinci seneden itibaren kabul 
olunmuştur. 

Bu karar lstanbul hukuk 
fakültesi ikind sınıf talebesini 
çok müteessir etmiştir. Bu ka

rarın tebliğinde derste bulunan 
talebe ayaklarını yere vurmak 

suretiyle protesto etmiştir. Bu 

dersin profesörü olan hukuk fa
kültesi dekanı, talebeden ayak
larını niçin yere vurdukları hak
kında izahat istemesi üzerine a
rada münakaşa çıkmış, bu yüz
den 2saat ders olmamıştır.Tale-

beden bir klsmı sınıfı terket
miştir. Bundan sonra ara!arın
da bir toplantı yapan talebe, 
kararın düzeltilmesi için veka
let nezdinde teşebbüste bulun-
mağa karar vermiştir. 

ikinci defa olarak ta Halk~
vinde toplanan talebe, kararın 
düzeltilmesi için Ankarada te
şebbüslerde bulunmak üzere 
bir heyet gönderilmesıne karar 
verilmiş ve bir heyet seçilmiş· 

tir. 

Ankara, 19 ( Yeni Asır )
Zonguldak-ÇataJgaziden hare
ket eden kömür yüklü ilk treır 
bugün, bayraklarla donatılmış 

bir halde buraya gelmiştir, 
İstasyonda Nafıa vekili Ali 

Çetinkaya, Iktısat vekili Celal 

Bayar, mebuslar kömür trenini 
karşılamışlardır. Bu trenle Zon-

guldaktan gelen ilk kömür, 

güzel bir mahfaza içinde Nafıa 
vekili Ali Çetinkayaya veril· 
miştir. 

Yugoslavya 
başvekili 

Belgrad, 19 ( Ö R ) - Baş· 
vekil Dr. Milan Stoyadinoviç, 
seyahatinden bugün döndü. 

Prens Pol 
Baldvinle görüştü 

Londra 19 (Ö.R) - Yugos
lavya kral naibi prens Pol bu-
gün öğleden sonra lngiltere 

başvekilini kabul ederek yarım 

saat kadar görüşmüştür. 
. 

Sovyet 
Planları mı çalınd1 

- Baş taıa/ı l inci salıi/ede -
arasında Kızıl ordunun Minsk 

manevralarında general Voro· 
şilof tarafından tesbit edilen 
notlar da vardır. Bunlar Krem· 
Jin sarayında, büyük erkanı· 
harbiyeye ait bir dairede muha· 
faza edilmekte idi. Bu plan
larda kullanılzn .şifreyi, büyük 
erkanı harbiyeye mensup 
yalmz beş zabit biJiyordu.Bun
ların kopyalarının alındığı bun
dan on gün önce (Ogpu) teşki· 

)atına haber verilmiş ve tahki· 
kata başlanmıştı. Kontesle bir
likte tevkif edilen yüksek 
rütbeli zabit de, şifreyi bilen 
beş memur arasında bulunu
yordu. Kendisi ve Kontes 
Kremlin de sorguya çekilmiştir. 

Son gün!erde, Troçkist teş
kilata mensup olarak yakala
nanlar Siberyaya nefyedilmiş

lerdir. 
Yeni Asır - Deyli Ekspres 

gazetesinin verdiği malümatı, biı 
kelime ilave etmeden aynen 
naklediyoruz. Haberin sıhhati 
hakkında en ufak bir garanti 
bile verecek vaziyette değiliz. 
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TAYYARE SiNEMASINDA 
BU SENENiN EN BüYüK FiLMi 

e Taras Bulba 
HARRY BAUR-DANİELLE DARRİEUX-JEAN PİERRE-AUMOND 

Ve diğer yUfisel~ Fransız san'aUt~!'larının büyUt< bir kudretle yaşatllkları şaheserler şaheseri 
:•••••••••••ıııaıııaeaaaıaoııE••••••aıı•ı•ıaaıaıııııe••••••••••••••••••••••••••••••ıııcaııııııaıııııııııııaıııııaıııaaaııaıııaııııııı•ıııaıııııııııııııııı . . . . . . . . . . 
a 

us danslaı·ı - Çi~an ıııüziki - I~alalayka - l\.azak: aşkı 
!(azal( kalbi - En kuvvetli bir mevzu . 

••1a1111aa111111•1111alllllllllllllllla111aae111a11111a11a1a11a1aaaa1111ae1alllllllllll8llllaaa11a1a1111a1ae111a11alllll81111811allllll1811188lllaııaa11aE 

AYRICA: Paramunt ( Dünya haberleri ) 

SEAN~ ~AATLERI 
Hergün 3,15 - 5,15 - 7,15 - 9,15 

Cumartesi, Pazar günleri 1,15 de baş'ar 

Mi ki ( Renkli ve canlı karikatürler ) 

SEANSLARDAN SONRA 
Her semte otoı.üs, Karşıyakaya vapur 

VARDIR 
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ADA AYA 

Sayın m·safir beyanatın a: Şu dakikada o b .. 
ve harikulade şahsiyetin tesiri altındayım, d 

Bek'in Londra seyahati 
~~~~~--~~~~~~-~~~-.. 

Almanya Türkiye pamuk liasılatı~a, ~~~nelmilel ııa~i~e~en yüzde 40 fazl_asiyle twı 
_ Baştatafı ı inci sayfada - bu kadar derin bır degışıkhk kası umum muduru Sal~hed- arasında bır tezat de 

Hitler ve Stalin 
arasında bir düello var 

Bu mücadelenin müthiş bir harba 
olmasından korkuluyor •• muncer 

Lehistan - lngiltere ve Şarki Avrupa .... , •...••••••.••.....................•....•............... 
Y a.za.:n. :ı:o~i.-ıiz d.i.p1o:n:ı.a1:ı A "'C...TG-"'C...T~ 
·················••iilı••················································ 

Hitler ve Stalin birbirine 
karşı o kadar taassubla mü
cadeleye atılmışlardır ki garbi 
Avrupa bu işin barba dayan· 
masından korkuyor. Halklar 
haritadan fikir sormağı unu
turlar. Haritaya baksalar gö
receklerdir ki Lehistan da işe 
karışmadıkça Ruslar ve Al
manlar harbedemezler. Yahud, 
ancak Lehistanın cesedi üze
rinden geçerek karşılaşabilir

ler. Bu da haddi zatında müt
hiş bir harb demek olur. De
mek oluyor ki şarki Avrupa 
sulbunun anabtar1ar1 Varşova
dadır. Rusya ve Almanya ara
sında sıkışıp kalmış olan mem· 
leketlerinin vaziyetini Lehler 
de böyle düşünürler. Muasır 
Lehistaoın banisi olan Mareşal 
Pilsudski şu esası vazetmiştir 

ki birbirine hasım olan 
bu iki kocaman devlet 
arasında Lehistan tam ma
nasiyle hükümranlığım mu
hafaza eden bir vaziyette ol-
malıdır. 33 milyon nüfusu ve Hitler 
150 bin mil murabbaı arazisiyle yon frankhk kredi, yüz milyon-
Leb Cumhuriyeti haklı olarak )arca franklık bakır ve diğer 
bir büyük devlettir. Pilsudski ilk maddeleri Lehistanm Rus-
hücum edebilecek komşulara yadan satın alması şartiyle 
karşı milli hududları koruya- verilmiştir. 
bilecek kudrette bir ordu kur- Lehistanın harici siyasetinde 
muştur. 1920 de Pilsudski Le- Avrupada kuvvet müvazenesini 
histanı -dolayısiyle Almanyayı- istihdaf etmesi, Varşova ve 
Bolşevik tehdidinden kurtar- Londranın görüşlerini birbirine 
mışhr. 1934 de Hitlerle doslca uydurmaktadır. lngiltere gibi 
bir anlaşmaya varmak için Lehistan da Avrupa kıt'asının 
Dantzig üzerine yürümeğe ha- harp blokları halinde ayrılma-
zır bir kolorduyu uikna kuv- sımn önüne geçmek arzusun-
veti" olarak kullanm1ştır.Führer dadır. Aynı ıamanda Lehliler 
böylece denize doğru meşhur sulhu bir tarafın diğer tarafa 
koridorda Lehistanın hakkını hakimiyeti şeklinde temin et-
tasdik etmiştir. mek istiyen herhangi bir dev· 

Pilsudski öldükten sonra let grubunun teşekkülüne de 
Lehlerin kat'i olarak Alman muhaliftirler. Dört taraflı an!aş-
blokuna girdikleri sanılmıştı. maya muarız oldukları bellidir. 
Halbuki bug o Fransa ile as- Hariciye nazırı Bek bu istika· 
keri ittifakın yeniden sağlam~ mette yeni bir teşebbüse karşı 
laşmasiyle sabit olmuştur ki hükümetin ve bütün mil1etin 
Leh siyaseti daima Almanya müzaberetini temin etmiştir. 
ve Rusya arasında kuvvet mü- Leh siyaseti şu noktadan da 
vazenesioi istihdaf etmektedir. IogiUz siyasetine benzer ki 
Lehistanm Paristen ordu ibti- elestikiyetsiz ittifaklara ve bağ-
yaçları için elde ettiği 200 mil- lara muhaliftir. Zira bugibi ta-
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lngillzceden çeviren: ZIYA NEBi 

Y ~lnız Şikagoyu değil, bUtUn Am: rlkayı kasıb 
kavuran (Morge:ı.n) idam edilmlştl •• -·-·-·------Bir hata 

Dünkü vozırıuı son lusmuzda 
1 ROBERT) ısmi bilkaç defa ( 80-
YER ) şeklil'lde cıkmıştır. Okuyucu
la"mda11 özüt dılerını. 

•••••••••••••••••• 
Robert elleri titriyerek gaze-

teyi aldı ve okumağa başladı. 

Yazıyı birkaç defa ve büyük 

bir dikkatle gözden geçirdiği 

halde, kendilerini alakadar 
eden bir mana çıkaramamıştı: 

- Sevgili babacığım, dedi. 
Beni bu kadar meraklandıran 
haber bu mu du ? Kırk dört 

döşemeleri arasmda kalan bir 

mektubun, bizim!e ne alakası 
olabilir? 

Hardi hiç cevab vermedi. 

Ma~anın üzerinde duran ikinci 
gazeteyi de uzattı: 

- Bunu da oku! 
Robert yine büyük bir dik

katle, babasmın işaret ettiği 
yeri gözden geçirdi ve dudak 
bükerek: 

- Hep ayni şeyi Dedi. En
teresan bir hadise. Roman 
mubarrirlui i in fevkalade 

t•w• k d h b alın olmamışbr dinin Berlinde bize yaptığı bir iş birliği ve bir 
geç ıgı b-n ara an a er - • . . k b 1 k f" · 

l Size bilhassa benim faaliyet zıyarete bır mu a e e manasıoı marnlama ey ıyetı 
mış ır. . . . l k d d h taşımaktadll'. Buna binaen olabilir. 

Ankara 18 (A.A) - Reısı- şubemı a a a ar e en sa aya k. . t' h h . D kt ş ht .. 1 • ' k b •t b' · ı · burada ı zıyare ım er angı o or a soz erı 
cumhurumuz Atatür ugün aı ır mısa vereyım. müzakere esası gibi bir mev- retle bitirmiştir: 
saat 18 de nezdlerinde Hari- lstanbulda Alman bankaları- t kt d' z· B · b·th . _ .. . .. . .. __ k zua temas e meme e ır. ı- em ı assa s 
riciye vekili Dr. Tevf~~ RuştAu nan dırek.~orJer~le go~uşur .~n yaretimdeki mana daha ziyade nokta Türk hükümeti 
Aras ve lktısat vekılı Celal b~na dedıaer kı, bugun !~.r- Türkiyenin bu yükselişine k~r.şı dan birçokları ile g 
Bayar bulunduğu halde Alman kıyede kurulmuş olan buyt;ık olan alakamızı ve bu yükselışın fikir teati etmek im 
Iktısat nazırı ve Rayişbank banka müesseseleri bankacılık banisi bulunan zevata karşı muş o!maklığımdır. 
reisi Dr. Şaht'ı kabul buyur- b~k~.mm~an ve .b~lhass~ okadar beslediğimiz hürmeti ifadedir. tabii olarak teessürle 
muşlardır buyuk bır presızıyon ıle çalış- Fakat biz de modern Tür- t L.d l · · · k · · · k A ayım. ı er erınızın 

Ankara 18 (A.A) - Rayş- makkta1dırlabr kı, kbırç?.1 . vru_pa kiye ricali gibi pratik adamlar karakterleri benim 
bank başkanı Dr. Şaht saat ban a an unu encıı er~~e or- o!~uğumuz için nez~retimin i~i derin bir tesir bı 
20·de Ankarapalasın Yeşil sa- nek o)ara~ kabul e~ebılırl.er.. Y_?ksek memur~nu luzum!"! go- Bunu da aranızdan a 
Jonuoda matbuat mümessilleri- Böyle bırşeye eskıden ıhtı- rulerek bazı muzakerelerı ıdare 
ni kabul etmiştir. Dr. Şaht bi- mal bile verilmezdi. için beraberimde getirdim. Bu Ö~ce biJhassa kayde 
raz evvel Atatürk tarafından Evvelce Türkiyenin Adana müzakereler mühim değildir. rım. 
kabul edilmiş bulunuyordu. ve Mersin gibi bir çok şe- Birbirleriyle münasebette bulu- Ankara, 18 (A.A) 

Beyanatına · birlerini görmüş idim. Fakat nan iki memleket arasında iktısat nazırı ve 
_Şu dakikada 0 büyük ve Ankarayı maalesef tanımamış- ~~oyanın _diğer memleketleri direktörü Dr. Şaht b 

harikulade şahsiyetin tesiri al- tım. Fakat buna teessüf mü ıçınde mevzuubahs olan bazı buk barajını, Ankara 
" · k l k k · · · güçlükler tabii olarak bizim ismet lnönü kız ens 

tında bulunmaktayım, sozlerı etme azım, yo sa a sını mı aramızda da hadis olmaktadır. 
1 b l b k A t- k · k t · d · halkevini gezmiş ve i. e. aş ıyan aş an, ta ut orasmı pe ayın e emıyece- işte bu müzakereler bu güç-

ı Ç kk l f "· z· A k d b. -1 vekaleti genel sekrete ıçm, o ya oız ana a e za e- gım. ıra n ara a ır ço or· lüklerin halJine matuftur. Ve 
r1•0 •1 ka7.anan adam degw ı·•, ayni tasında öyle bir umran mer- Menemencioğluna, Bul - buna binaen iktısadi münase-
zamanda bugünkü Türkiyeyi kezi yaratmış oluyorsunuz ki betlerimizin esasına değil, tek- rine iadei ziyarette b 
maddi ve manevi bugünkü bu tarzda bjr ~ehir yaratmak nik taraflarına temas etmek- tur. 
varlıklariyle iktısat ve kültür işine Avrupada değil, olsa olsa tedir. Dr. Şaht öğle yeme 
bRkımından yaratmış olan şimal Amerikasında rastgel- Memnuniyetle beyan edebi- büyük elçiliğinde v 
ve Türkiyeyi yep _ yeni bir mek kabildir. Bilhassa Anka- lirim ki bu meselelerde bera- yemeğini de Alman 
büyük devlet olarak yük- rada kurmuş olduğunuz devlet berimde getirdiğim arkadaş- elçiliğinde yemiştir 
sek istikbale namzet yapan mahallesi h<lPa Vaşingtonda larla lktısat vekaletinizin ala- Ankara, 19 {A.A) 

1 d h il kadar daireleri ve merkez ban- "kt t R şahsiyettir, dedikten sonra söz- mevcut o an evlet ma a esini ı ısa nazırı ve ay 

1 • l d · babrlatıyor. kası arasında iki memleket ara- rektörü Dr. Şaht b 
erme şu suret e evam etmış- smda esasen cari olan dostluk 

tir: Eminim ki çok az bir müd- k saat 8 de tayyare il 
d .. d A k ü 1 ruhu dairesinde görüşülere Halep-Bag-dat üzerin 

- Onu otuz senedenberi ta- et ıçm e n ara en g ze bir tesviye tarzına bağlanmış 
nıyorum, imparatorluk Türkiye- ve en modeın devlet şehir- bulunmaktadır. iki memleket rana gitmek üzere şe 
sini tanıdığım gibi genç Türk- !erinden biri olacaktır. Şimdi arasında mevcut olan dostluk ayrılmışbr. 
ler devrini de hatırlıyorum. O herhalde benim bu seferki se- ruhu sayesinde ileride hadis Dr. Şaht bu yolcu 
zaman da iki defa gelmiştim. yahatim hakkında da benden olabilecek diğer meselelerin de nasında Adanada 
Şimdi bilhassa şunu tebaı üze bazı şeyler öğrenmek istiyecek- daima açıkça ve dostça halledi- müddet teva'ıckuf ed 
lüzum hissediyorum ki hiçbir siniz. Jeceğinden eminim. oradan Halep ve Ba -
memlekette bir milletin manevi Bu seyahatim bazı Türk ri- Her iki memleketin iktısadi reketle ayni gün ö 
varhğmda bu kadar sürFatli ve calinin bilhassa Merkez ban- bünyesi o şe1dldedir ki bunlar Tahrana varacaktır. 
.................................................................................................................................................................... 
ahhütlerin ifası için ileride Bilakis Lehistan ve Almanya best şebrile birlikte Gdinia makta ve Berlinde 
veya kuvvetin mevcud olma- arasındaki münasebet bakımın· Lehistanın deniz mahrecini teş- bağlar muhafaza etme 
masından korkar. Leh'erin fik- dan Lehistanda şu kanaat kil eder. Fakat bu maddi mü- logiltere ile münas 
rince devletler :aasıodaki tah- vardır ki mahud "Drangnach Jahazalara bir de şu manevi Lehler müsavat şarti 
riri taahhütler her devletin Osten,, - Şarka doğru tevessü - mülahaza katı'maktadır ki ev- nüyorlar. Onların tikri 
bunları bizzat tatbik kudretile Almanların aklından silinme- velce denize serbest mahreci Avrupada Lebistanın 
mütenasib olmalıdır. Lehista- miştir. Hitler on sene için ko- olan bir milleti artık bundan garbi Avrupada in 
nm MiUetler Cemiyeti paktına ridor mese1esini tahrik etme- mahrum edilemez.Lehler deniz- vazifesine benzt:r: Ku 
karşı vaziyeti de bu prensib- meyi vadetmiştir. Lehler bu siz bir devlet olmağt kabul ede- vazenesini muhafaza 
den ileri gelir. Acı tecrübeler teminata inandıklarını söylü- mezler. Bu noLtada herhangi sulh lehinde, ittifakla 
göstermiştir ki; Avrupanın bu· yorlar. Fakat unutamazlar ki bir uyuşma imkansızdır. Şuna fakat umumi bir ani 
günkü vaziyetinde muahedeleri Führer şahsi mevkiini muahe- da dikkat edilsinki Lehistan müessir olmak. Bunu 
bozanlar muahedelere sadık delerden doğan taahhütlerin büyük leh nehri olan Vistülün ber iki memleket ara 
kat anlardan daha çok menfaat çiğnenmemesi sayesinde elde mansabında bulunan Dantzig ha sıkı bir iş berabe 
temin ediyorlar. iki kuvvetli etmiştir. Lehrer eski Pomorze üzerinde muhahedelere daya- zumlu gösteren beyne! 
komşu arasmda Lcbistanın va- vilayetini teşkil eden araziyi nan haklara sahiptir. 1934 de mesele de vardır. Le 
ziyeti her iki cebhede ayni terkedemezler . Bu koridorun imza edilen eyi komşuluk mu- riyetioin ahalisi ara 
değildir. Ruslarla -Lehler ara- - Pomorzeoin - ahalisi yüzde 90 abedesine rağmen Almanlar buçuk milyon Yahud 
sında müşterek pekaz şey var- Leh ve lslavdır. Az da değildir. Dantzigi Lehistan' dan kat'i Bunlar son derece m 
d~r. Mu:ide iki millet arasın- Sahildeki küçük arazi şiridi olarak ayırmak için hararetle 
da büyük düşmanhk vardı. üzerinde Lehistan Gdinia lima- çabşıyorlat. Heran vahim ka-
F akat bugünkü vaziyetleri nını kurmuştur. Bu, bugün Av- rışıklıklar çıkabilir. Hepsi bu 
beriki tarafın da taarruz fik- rupanın en büyük limanfann- değil. Zira SiJizya ve Loznanya 
rinden uzak kalmasiyle husu- dan biri olan tamamile yeni bir· hudud vilayetlerinde Alman 
siyet kesbe~!D~ştir. limandır.~omşu Dantzig ser- akalliyetleri hararetle kaynaş· 

bunda bizi tehlükeye dü· 
şürecek bir nokta bulamı
yorum.. Mektup, Şikagoda, 

bundan on iki sene evvel ölen 
Boyer Hamilton isminde birine 
aitmiş.. Şimdi bu adam hayatta 
olmadığı için, mektubu oğluoa 
vermek istemişler, fakat on 
iki senedenberi oğlu da mey· 
danda yokmuş.. Bir rivayete 
göre, Boyer ölürken, seki: 
yaşlarında olan bu çocuğu 
Clark namındaki u~a~ma ema
net etmiş, lakin aradan birkaç 
gün geçmeden, hem uşak 
ve hem de çocuk esrarengiz 
bir surette ortadan kaybolmuş
lar.. Falan filan .. 

Robert'i, büyük bir sükunet
le ve bakışlarını bir noktaya 
dikerek dinl"yen Hardi'nin göz
leri yaşarmıştı. 

Robert hayretle : 
- Bunda gözyaşı dökülecek 

bir taraf göremiyorum baba· 
cağım! 

Dedi. Bu mektu hadisesi 

CJark ismindeki uşakla, şimdi 
yirmi yaşında olması lazımge

Jen Boyer Hamillon'un oğlunu 
alaka eder .. 

Hardi yaşla gözlerini Roberte 
çevirdi ve şefkat dolu bir sesle: 

- Evet, doğru söylüyorsun 
yavrum, dedi. Bu mektup an
cak, Clark ismindeki uşakla, 
Boyer Hamilton'uo oğlunu 
alakadar eder... işte Clark be
nim .. Boyer Hamilton'un oğlu 
da sensin! 

Robert birdenbire kurşunla 
vurulmuşa döndü. Şimdi ken
dini bir ruyada zanediyor, 
kulaklarına ve gözlerine ina
namıyarak karşısındaki adama, 
yıllardan beri babası bildiği 
Hardi'ye bakıyordu. 

Hardi yavaş yavaş Robert'e 
doğru ilerledi ; onu alnından 
öptü ve yıllarca kapalı kalmış 
bir esrarı çözmeğe başladı : 

Bundan kırk dört sene evvel 
Hamilton'lar yalnız Şikago'nun 

babam aşçı ve annem de hiz
metçi olarak bu ailenin ya
nında çalışıyordu. Ben çok kü
çüktüm. Bayan Boyerde benim 
gibi küçük bir çocuktu. Beni 
çok sever ve yanımdan hiç 
ayrılmazdı.. Onunla beraber 
mektebe gider ve batta bir 
odada beraber yatardık ... 

Şimdi aradan yıHar geçme
sine rağmen berşeyi gayet 
vazih olarak batırhyabiliyorum. 
Bir gün evde büyük bir korku 
ve telaş başgösterdi. Biz iki 
küçük, bunun sebebini bir türlü 
anhyamadık.. Fakat sonradan 
öğrendik ki, (Morgan) isminde 
bir adam, büyük baban Artır 
Hamilton'a bir mektup gönde-
rerek, yüzbin dolar istemiş ve 
eğer zabıtaya haber verilecek 
olursa, akıbetin (ölüm) olaca-
ğını bild~rmiş.. Morgan ismini 
duyunca babanı ve beni büyük 
bir korku aldı. Küçük olma
mıza rağmen bu isim birçok def
alar cinayet, ölüm ve işkence 
kelimeleri arasında 

ekonomik vaziyetin 
rinden kendilerini uz 
mıyacakiarı için m 
umumi mukadderatı 

lıdırlar. 
A.. 

rerken Boyer ile uz 
başımıza bir felaket g 
için, Tanrıya nasıl do 
mızı hiç unutmam .. 
denilen haydut, gizli 
geniş bir teşkilatın 
Onunla başa çıkmanı 
yoktu. istediğini öldür 
ğine işkence yapar ve 
nın en ileri gelen zen 
den, her sene muay 
vergi alırdı. 

Büyük baban Arbrl 
cesur bir adamdı. Bu 
den zabıtayı baberdı 
mekle beraber, bir pH 
rak, Morgao'ı ele g 
düşündü. Ve düşünd 
yaptı. Hükümetin bile s 
uğraşarak ele geçireın 
adamın yakalanması b' 
hadise ve hatta büyük 
ram olmuştu. Morgan 
süren bir muhakemedt 
idam edildi. Artık be 
belalı adamdan kurtulc 
seviniyor ve Artıra te 

u. 



iiç c ·ir111ü ıneşhud 
m hakcnıcsi görüldü 

Dün sulbcezada üç cürmü 
meşhud davası görüldü. Bey
şehirli Mehmed, Şükrü ve Ha-
sanm eşyalariyle paralarını çal
maktan suçlu arabacı Kemalin 
muhakemesi bitirildi. 

Kemal, müştekilerin müşte
reken yatmakta oldukları oda
ya girerek, Mehmedin kundura
sını, Şükrünün kilot pantalonunu 
giymiş ve Hasanm yastığı al
tında ki iki Jira parasını da 
alarak savuşmuştu. 

Hakim suçluya sordu: 
- Bu kıyafetle nereye gi

decektin? 
- Elbiselerim eski olduğu 

ıçın; dolaşamıyordum. Şimdi 
benden dnvacı olanların muva-
fakatini, aldım ayağıma panta
lonlıı pabuçJarı geçirdim. Bir 
müddet sinemada eğlendim. 

Suçlunun iki ay hapsine ve 
o kadar müddetle emniyet ne
zareti altında bulundurulmasına 
ve derhal tevkifine karar ve
rildi. 

iKiNCi CÜRMÜ MEŞHUD 
DAV ASI DA ŞUDUR: 

Mezarlıkbaşında fınncı Ab
dul!ahın yanında çalışan Kadir 
oğlu Mustafa, ustasınuı ve tez
gahtarın cv!crine gitmesinden. 
istifade ederek, fırında bulu
nan bir çuval un ile ekmek sa
tış parası olarak 228 kuruş 
çalmış ve hakkında cürmü meş
hud yapılmıştır. 

Hakim Naci Erol suçluya 
sordu: 

- Bir çuval unu ne yapa
caktın? 

- Fırın komşusu Fuad ile 
o gece şakalaştık; biraz dola
şalım dedik. Ben de şaka ol
sun diye bu çuvalı aldım. 

- Böyle şaka olur mu? 
- Olmaz, fakat hırsızlık yap-

mak arzu etseydim, bir çuval 
değil; hergün elime geçen yüz
l~rce lirayı çalardım .• 

Hakim düşündü: 
Cürmün gece yarısı işlem;niş 

olmasına binaen T. C. kanunu
nun 492 nci maddesine s;?Öre 
suçlu hakkında karar ittihaıı 

Asliye ce7a mahkemesinin sala
hiyeti dahilinde hulunduğundan 
bu itib rla mezkur mahkemeye 
tevdi edilmek üzere evrakın 

müddeiumumiliğe iadesine ka
rar verildi. 

ÜÇÜNCÜ HADiSE 
Üçüncü cürmü meşhud hadi

sesi de bir yankesiciliğe aid
dir. Armudlu köyünden Osman 
oğlu lbrahim, havra sokağın
dan geçerken, sabıkalılardan 
Yaşar ve Recebin tuzağına 
düşmüş, cebinden paralara aşı
rılırken snbıkalılar taharri me-
murları tarafından yakalanmış
lardır. 

Yaşarın üç ay yirmi altı gün 
hapsine, Recebin beraetine 
karar verilmiştir. 

Yazan: Tok Dil 

dürecekti, fal<at ben ölen kö
peği bırt.kıb üstüne abldım1 
Yere yıktı ı:o, elindeki silahla 

kafasına vurunca, canı çıkmağa 
hazırmış, öte dünyayı boyladı. 
Şimdi çoban bağ kenarında 
köpekle beraber yatıyor. Sana 
da ikisinin diyeti olarak on 
kese veriyorum. Kusur benim 
değil. Şu halime bak •• 

Dedi, Haydaroğlunun haki-
katen üstü başı yırtılmış ve 
omuzundan da k;ın sızıyordu. 

Katırcıoğlu, acı bir dudak 
burrnasiyle: 

•• • • t 1 m 1 urgos 
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Roma, 19 (Ö.R) - General 

de Llnno Almanya ve ltalya
nın Burgos hükümetini resmen 
tasdik ettiklerini Sevil radyo
sunda söylemiştir. iki hükümet 
Madrid hükümetinin nizam ve 
asayiş teminindeki aczi ve Bur
gos hükümetinin uhakiki,, ls
panyol milletini temsil etmesi 
sebebile bu kararı vermişlerdir. 
General " Yaşasın Almanya, 
yaşasın Italya!,. diye sözlerİnt! 
nihayet vermiştir. 

Roma, 19(Ô.R) - Avilla'dan 
bildiriliyor: Almanya ve ltalya
mn Burgos hükümetini tasdik 
ettikleri haberi nasyonafistlerin 
işgali altındaki şehirlerde se
vinçle karşılanmıştır. AviUa'da 
sokaklardan geçen alaylar "ya
şasın Mussolini, yaşasın Hitler., 
diye bağırmışlardır. Salaman
gue' de büyük bir alay general 
Frankomın oturduğu binanın 

önünde nümayişler yapmışlar
dır. General balkona çıkarak 
halkı selamlamıştır. 

Paris 19 (Ö.R) General 
Franko hükümetinin Roma ve 
Berlin hükümetlerince tasdiki 
Pariste pek hayret uyandırmış
tır. Kont Cianonun Almanya 
ziyaretinden beri bu karar 
bekleniyordu. Ancak Madrid 

milislerinin mukavemetini kır

mak hususunda General Fran
konun karşılaştığı müşkilattır
ki Roma ve Berlinin kararla
rını geç bırakmışlardır. 

Berlinden bildirildiğine göre 
Alman hükümeti General Fran
konuo idaresini " ispanyanın 
nizami hükümeti " olarak tas-
vib etmiştir. Bu kararın 
neticesi olarak Abkant'da 
bulunan ve Almanyayı Madrid 
hükümeti nezdinde temsil eden 
Alman maslahatgüzarı geri ça
ğmlacak ve Burgos hükümeti 
nezdine diğer bir maslahatgü
zar gönderilecektir. Romadan 
Italyaoın da general Franko 
hükümetini ayni ispanyanın ni
zami hükümeti olarak tasdik 
ettiği bildirHmektedir. ltalya da 
Burgosda bir diplomat vasıta-

ı
. sile temsil edilecektir. 

Fransız siyasi mahafilinden 
bildirildiğine ~öre Franko hü-

Tefrika No: 40 

- A kardeşim, senin taliin 
de kurşun yemek midir, bil
mem ben anhyamadım .• 

Köyüo ağasına döndü: 

- Fazla ses çıkarma, olan 
olmuş, ölen ölmüş, al şu ke
seleri •• 

Dedi. Ağa keselere bile bak
mıyarak: 

- Bana daha söz söyletti
ğiniz yok ki ses çıkarayım, ben 

Haydaroğluna neden ettin, ne
den öldürdün diyecek değilim, 
ne yapalım, bir köpek öldü ise 
bir daha köpek bulunurdu.Ço-

Almanyan n 
büyük ey 

bu 
ca 

ka a ı Pa 
1 

yeniden bahsedilmeğe dı 
~ MADRlt 

Asiler ateş meı·zı/airıde ve şimdi bir kiil J't/!trıı 0/011 Madrid smoyı 

kümelinin ltalya ve Almanya temel tesiri Londra diplomatik 
tarafından tasdiki, zaruri ola- mahafilinde ihtimamla tetkik 
rak Londra ademi müdahale edilmektedir. 
komitesinin mesa\sini tatil ne· Royter ajansı bu mahfillerin 
ticesi11i verecek değildir.Bilakis bu mes'Cleyi tamamen akade-
Londra komitesi ispanyadaki mik mahiyette telakki ettikle-
naıik vaziyetin harice siraye- rini ve İtalyan ve Alman de-
line mani olmak için gayret- marşlarının ademi müdahale 
lerini çoğaltmak mecburiye- vaziyetini değiştirmiveceğini 

tindedir. Şimdi ispanyada öğrenmiştir. 
tanmmış iki hükümet oldu- Cenevre 18 (A.A) - Italya-
ğuna göre, ademi müdahale nın Franko hükümetini tanımak 
komitesinin işi daha güçleş· hususundaki kararı burada 
mektedir. Avrupa sulhunu ko- paktın 10 ncu maddesinin ih-
ruması lazımdır. lali mahiyetinde telakki edil-

Fransanın ispanyadaki mü- mektedir. Keıa konseyde de 
messillerinin vaziyetine gelince zorluklar çıkabilecektir. Zira 
şudur: Bunlar Fransız bükü- ispanya konseyde azadır. Diğer 
metile ispanyadaki iki taraf memleketle-r de ltalyayı takib 
arasında teması mu haf aza et- ettikleri takdirde bu zorluklar 
mek vazifesile mükelleftirler. artacaktır. 
Fransız harp gemileri lspanyol Milletler ceıai:·etinin gelecek 
sularında Fransız ticaret va- içtimaı 7 /12 tarihindedir. 
purlarını himaye için dolaşma- Roma, 19 (Ô.R) - Paristen 
ğa devam edecektir. bildiriliyor: Burgos hükümetinin 

Londra, 19 ( A. A ) - Al- Almanya ve ltalya tarafından 
manya ve ltalya tarafından tasdiki haberi Pariste ehem-
F ranko hükümetinin tanınması miyetle karşıfanmıştır. Sağ ce-
hadisesinin ademi müdahale nah mahafili diğer bazı dev-
komitesi işleri üzerindeki muh- letlerin de hukuki mülahazalara 

ban bunu düşünüb de insan 
canına kasdetmemeli idi, hak-

lıdır efe! Çobanın canı cehen
neme.. Beş para etmez, böyle 
bir çoban için ben diyet al-

mam. isterse böylesinden beni 
kurtardığı için ben ona hediye 
vereyim. 

Diyince iki efe birbirlerine 
bakıb düşündüler, evm sahibi 
atıldı: 

- Hem bu sözlerin şimdi 
sırası değil, efenin omuzundan 
kan akıyor, açalım saralım ya
rayı! 

Diye geri döndü, koşarak 
gitti, kayboldu. Bir müddet 
sonra, birbirlerine sessizce ba
kan efelerin yanma elinde bez
ler, örümcek ağları, tütün kı

rıntıları ile geldi. 
Ar edib, zoı: edib Haydar

oğlunu soydu, ömuzundan bir 
kaç yeri o den yaralanan Hay- / 

daroğlunun omuzundaki saç
maları belinden ucu sivri bir 
bıçak çakarıb hayli ayıkladık
tan sonra sardı. 

• .. . 
Efeler misafir kaldıkları köy

den ayrıhb, yol uğrağı diye 
Çaylakçı Hasanın köyüne ya
kın geldiler. Efelerin geldiğini 
haber alan köylüler efeleri kar-
şılamağa yola çıkmışlardı, bun
ların arasında Çaylakçı Hasan 
da vardı. 

Efeler. köye girerken en ön
de atmı şahlandıran Haydar· 
oğlu idi. Karşılayıcı köylülere 
dolu dizgin at sürdü, gözü dün
yayı görmiyordu. Köylülerin 
arasına girince, tebessümle: 

pek bakmaksızın ayni suretle 
hareket edeceklerini tahmin 
ediyorlar. 

Fran.uz gazete'eri Burgos hü
l:ümetinin vahim bir karar ver
diğini yazıyorlar. General Fran
ko marksistlerin mühimmat ve 
harp malzemesi alma1nrma ma
ni olma c için asi harp gemi
leri vns tasile Katalonya sahi
lini ablokaya karar vermiş. 

Gazetelerin fikrince bu tedbir 
harba yol açabilir.Çünkü Rusya 
hükümet kuvvetlerine silah ve 
mühimmnt gönderm.eğe karar 
vermişlcen Almanya ve ltalya
nın bilalcis Burgos hükümetini 
tanımalnn bu iki devleti lspnn· 
ya iş!erinde Rusya ile taban 
tabana zıd bir mevkie koy
maktadır. 

" Petit Pa;i~ien .. ltalya ve 
Almanyanın müşterek kararını 
pek mühim bir diplomasi ha
reketi telakki ediyor. General 
Frankonun Roma ve Berlin 
tarafından tasdıki kendisine 
Avrupa ve ispanya umumi ef
lcarı nezdinde daha fazla nüfuz 
v~rmekte ve mücadeleye daha 
büyük bir cesaretle devamını 
mümkün kılmaktadır. Böylece 
Roma ve Berlin Frankoyu res
men teş\•ik etmiş oluyorlar. 

"Figaro,, gazetesine göre, 
Fransa da Burgos hükümetini 
tasdika mecbur kalacaktır. 

Çünkü menfi bir hareket is
panyayı Fransaya düşman ha
line getirecektir ki şu takdirde 
Fransa yeni bir hududun mü
dafaası zaruretiyle karşılaşa· 
cak ve yalnız kalacaktır. 

"Ecselsior,. gazetesinin istih
baratına göre Almanya ve ltal
ya tarafından Burgos hüküme
tinin tasdiki üzerine Loodra 
ve Paris hükümetleri temasa 
gelerek bitaraflık siyasetin
de ısrara karar vermiş
lerdir. Bununla beraber Lon
dra ve Paris mahafili Ber
lin ve Romanın müşterek hare
ketinden endişe etmekte ve 
Avrupanın şu karışık devrinde 
bu jestten vahim beynelmilel 
neticeler çıkabileceğini kayd
etmektedirler. 

Roma 19 (Ô.R) - Sili San-

- Nerede Çaylakçı Hasan 
ağa? 

Diye sordu. 
Çaylakçı Hasan ağa soldan 

ahldı, koşarak Haydaroğlunun 

atına yanaştı, bu sıra Katırcı

oğlu ile efeler yaklaşmışlardı. 
Haydaroğlu: hicran ve hasret 
dolu gö:deriode1 hasretine ka
vuşmuş insanların ışığını can
landırıb1 kaympederi Çaylak
çıya, atından inerek sarıldı, 
sanki bu sarılış karısına sarılı
şının vadı gibi idi. Çaylakçı 

Hasanı sakalından öperek göğ
süne bastı. Lakin.. Çaylakçı 
Hasan, şen değildi. Haydaroğ
luna hararetle atıhb 1 sevgi ve 
hasretle sevemiyor, sarmaşla
rına mukabele edemiyordu. 
Bunu farkeden Haydaroğlu 
bağrına bastığı ve iki elleri ya
nında kayınpederini omuzların-
dan tutub geri çekti, gözlerine 
dik dik baktı. Çaylakçı Hasa
nın gözlerinin nuru sönüktü, 
yüzünde garib ve esrarengiz 
bir melal dalgalanıyordu, efelerin 

s sa ne 

Kır an sonra 
Kırkmdan sonra diye bayatta 

kırk yaşa ve sonrasına bir 
işaret verilmiştir. Tıbln vücuda 
konan termometrelerin (37) si 
gibi.. Termometrelerde (37) ve 
daha aşağı olan sıcaklıklara 
tabii diyoruz. ( 37 ) yi aşmış 
olanlarda hastalık başlıyor. in
san öruründe de kırk,böyJe genç
lik He ihtiyarlığı birbirinden 
ayıran bir sınırdır ~aliba •• 

Kırkından sonra saz çalmak 
kinayesi ile yaş ihtiyarlayınca 

gençlik şetaretine tekrar sapı
lamaz denmek isteniyor.O ikkat 
ediyorum, eşim akranım lfıf 

aramızda hep kırkı geçenler1e 
doludur. Kırk yaşı ortaya çı
fonca hemen hepsi insan elli 
yaşından önce ihtiynrlamaz di

yorlar. Bence iş ne kırkta ne 
de ellidedir: Ruhun neşesin

dedir. Hayata bağlılıktadır. Dr. 
Mustafa Enver her yaşm bir ne-

şesi, bir zevl<İ vardır. Elvcrirki 
sıhhat yerinde, kafa mihverinde 
olsun derdi. Ben üstadın neş

esini, şetarctini herkes kadar 
bilirim. Hayat termometresine 

bakarak kırk ile elli ile uğaşma
nın taraftarı değilim, sıhhatimi 
yerinde, kafamı mihverinde 
tutmak taraftarıyım. Okuyucu
Jarımdnn bir Ş'!Y rica edeceğim: 

"Kedi erişemediği ciğere pis 
dermiş" kaziyesini düşünme
sinler. 1\! eseJa ben genç olmak 

istemiyorum, gençlik hoppıılık
hırını belki isterim. onu bugün 
de ynpmcığa hiçbir mani yok .• 

Yalnız gençliğin tecrübesizli
ğinden çok korkarım • lo
snn çok katakulliye basar. 
Mantıkı ;r.aif olmak dev
rinde değiliz ... Bugünkü hay

huy içinde hamis z1 kimse
siz genç olmak berbat birşey· 
dir. H~n;ıi de olsa hayata di· 
kilib çıkmak için mektep sıra
larını, üniversite kürsülerini gör
dükçe başım dönüyor, benim 
yaşım bana kafi ... Dediğim gi
bi kedi yetişemediği ciğere 
pis dermiş, aklınızdan geçme
sin... Bilirsiniz ki ben fikirle
rimde, yazılarımda samimi ol
maktan çolC haz duyarım. 

·······································••J 
tiagl)sundan bildiriliyor: iki 
mebus ŞiJi mebusan meclisine 
bir t~krir vererek Burgos 1ıü
klimetinin tasdikini istemişler
dir. Bu takrir gelecek Salı gü
nli münakaşa edilecektir. 

Brezilya mahafili de Roma 
ve BerJinin tasdik kararını 
memnuniyetle karşılamışlardır. 

Bununla beraber Brezilyanın 

Burgos hükümetini tasdikine 
dair hiçbir tefsir yapılmamak
tadır. 

gelişini yalnız Katırcının ve da
madı Haydaroğlunun hatm uğ
runa karşılamış gibi bir bal 

vardı. Bu hal Haydaroğluna 

dokundu, içinde, ta kalbinin 
öziinde bir kaynama belirdi, 
yüreği sızladı, ancak: 

- Ne var? Ne o'.uyorsun 
diyebildi.. 

Çaylakçı Hasan: 
- Hiçbir şey yok oğlum! 

d "ye Haydaroğlunun omuılarına 

yavaş yavaş vururken Kahrcı
oğlunun gözüoe gözünü dikti: 

- Hoş geldiniz! dedi. 
Kahrcıoğlu Çay1akçınm me

lalini hissederek: 
- Hoş bulduk! Had·i! Hay

daroğlu girin köye! Alın ağa
Jar 1 efeleri! Yol gösterin. 

Diye bağırdı! 
Çaylak Hasandan ayrılmak 

istcmiyen Haydaroğluna: 
- Kardeşim, efelerin reisi 

sensin! Hadi önde git! Ben de 
geliyorum, dedi. 

- Sonu var -



~------ -

•• A 

aş lkinc· anun a s nra 
• 

zıyaret edecek 
Başlara/ı ı inci sahifede -

gazetecileri de Yugosla vyah 
arkadaşımızla bol bol görüş
meğe, intibalarını, temasların· 
dan edindiği lrnnaatleri ve ni
hayet memleketlerimizin siyasi 
ve ekonomik temasları kadar 
kültürel temaslarından ne ka
dar büyük faydalar beklediği
mizi, karşılıklı düşüncelerimizle 

anlamağa ve anlatmağa imkan 
bulduk. 

Svetovski sık sık sözlerinde 
tekrar ettiği gibi Türkiyenin, 
Kamalist Türkiyenin candan 
bir dostu sıfatile onun ruhunu 
anlamağa çok değer vermiş 

bir arkadilşdır. Atatürk'ten 
bahsederken en yüksek bir 
insan varlığı karşısında duyu
labilen huşu içinde: 

KAMALİST DİNİ: 
- "Devlet şefiniz yalnız 

BÜYÜK DEVLETLER 

Avrupa, büyük devlet
ler kendi davalarını, 
kendi aralarında hallet
sinler.. Bizim büyük 
devletlerin işleriyle ala-

Ziyaretiniz lzmirlileri, lzmir 
gazetecilerini, lzmir halkını 
bahtiyar etmiştir. Geldiğinize 

memnunuz, müteşekkiriz. Biz 
memleketleri birbirlerine tanıt
mak için gazetecilerin rolünü 
çok büyük ve ehemmi-

Türkiyenin değil; bütün yakın 
Şarkın peygamberidir. Ben 
bunu Türkiyeyi sevdiğim veya 
sizlere muhabbetimin delilini 
vermek için söylemiyorum. in
san bir dine nasıl inanırsa öyle 
inandım, öyle kanaat ettim ki; 
AT AT ÜRK yeni bir din, fakat 
insaniığm saadetini, insanların 

inkişaf ve terab..kilerini eo salim 
esaslarda koruyacak yolları 
göıJteren bir din yaratmışdır. 

Zira/dletı bir intiba 

kamız yoktur. Biz her ı yetli buluyoruz. Bundan ev-

d 1 B ika la vel Türk gazetecilerinin Yu-
şey en evve a n - 1 • ti · d ·· ,... • • gos avyayı zıyare erın e gor-
rın seJametını, Balkan- dükleri hüsnü kabul bizi, 

ların saadetini, nihayet Türk milletini, buradaki arka

Balkanlar halkının Av- daşlarınızı ayrı ayrı sevindir
mişti. Türk milleti, gazetecile-

Ben memleketinizin neresini 
gezmişsem büyük şefim Stoya
dinoviç gibi ayni hayranlık için
de kaldım. Siz on yılda başkala
rmın on asırda başaramıyacak· 
ları işleri başardınız. Fakat bu 
hakikati anlamak iç\n asıl onu, 
benim gibi bir yabancı dost 
gözüle görmek lazımdır. 

Üç sene evvel yine Anka· 
rayı görmüştüm. O günkü An· 
kara ile bugünkü Ankaranm 
bir mukayesesini yaptığım za
man gözlerimde, imanımı kuv· 
vetlendiren bir hakikat güneşi 
gibi Türkiyenin büyük istjk
balini gördüm. 

Bir büyük şehir dünyanın 

bertarafında yapılabilir. Bura
da, lzmirde modern bir şehir 
yapabilirsiniz. Fakat Ankarada 
tabiatla miicadelc ede ede, ta
biat kuvvetlerini yenerek bir 
varlık vücuda getirmenin, muh
teşem eserler yaratmanın ne 
kadar harikalı bir kıymet ta
şıdığmı kim inkar edebilir? 

SULH iSTiYORUZ 
Devlet şefinizle temaslarım

dan edindiğim kanaat şudur 

ki biz Balkan milletler;, suJh 
içinde inkişaf etmeğe karar 
vermiş bulunuyoruz. Bu değiş
miyen bir karardır. 

Bizzat başvckiliniz ismet lnö
nünün ağzn~dan bu aımio yük· 
aek if.ıdelerini aldım. Yugos
lavya da böyle düşünüyor. 

rupalılar derecesinde bir 
hayat istandardına ka
vuşmalarını teminle mü
keJlef insanlarız, 

Önümüzde daha birçok on 
seneler için~e başarılması icab 
eden muazzam işler vardır. 
Fakat şuna inanıyorum ki 1950 
senesinin Türkiyesi, 1950 se
r.esinin Balkanları, Avrupanın 
bugünkü gözüyle tanıyamıya

cağı bir Türkiye, bir Balkanlar 
olacaktır. 

En uıak köylerinizde bir 
başka hayat, refahın tam ken
disi hakim olacaktır. Şehirler 
başkalaşacakbr. Bu kadar bü
yük vazifeler karşısmda bulunan 
insanların sulha niçin candan 
bir sevgi beslediklerini anla
mamak güç müdür? 
AVRUPA BiZDEN lLERIDIR 

Avrupa bizden çok ileridir. 
Biz ona yetişmeğe mecburuz. 
Aramızda hiçbir fark kalmıya
caktır. Bizim "Ufaklık para,, 
telakki edildiğimiz .zamanlar 
çoktan geçmiştir. Artık harcan
mak istemiyoruz.,, 

Bu arkadaşça konuşmalar, 
çok samimi bir bava içinde 
devam etmiş; ziyafet neşeli 
geçmiştir. Belediye reisi Dr. 
Behçet Uz gazeteciler arasında 
bu bayırh temasm faydalarıru 
tebarüz ettiren güzel bir nut· 
kunda şunları söylemiştir: 

REiSiN NUTKU 
- Do!t Yugoslavyanın aıiz 

gazetecisi ! 

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

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
No: 3 Yazan: ADNAN BILOET 
••••••••• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Gök TUrk Hakanı, Semi - Han'ın göğaU..-.den sızan 
kanları görünce bağ•rdr: GöOsUndekl kızdlar 

ne ohıyor, sakın yaralandın mı Semi - Han •• ··-·-·· Türk akıncıları Tanrının adını Gök Türk hakanı, Çinlilerin 
ağızdan düşürmiyerek ar!-llanlar Cücenlerin yanı başında yer 
gibi CücenJer üzerine hücum aldıklarını ve harbın mukadde-
ediyor, kan gövdeyi getir:yordu. ratını değiştirmiye çalıştıklarını 

Gök Türk hakanının yüzü görünce benzi attı. Bu vaziyet 
gülüyordu En nihayet · yarım karşısında mağlubiyeti kabul 
saat sonra bn kanlı muharebe- ederek ric'at etmekten başka 
oin sonu alınacak ve Cücenler çare kalmıyordu. Demek yeni 
tamamen imha edilmiş olacaktı. Türk devleti bu defa da Cü-

Fakat bu sırada lozu duma- cenJerin bir darbesi karşısında 
na katarak ufuklardan kopan sendeliyecekti. 
bir rüzgar bir anda ovayı sa- Mohan Hanın gözleri kızar-
rarak askeri vaziyeti. tamamen mLştı. Hal<an ellerini semaya 
değiştirdi. 100,000 Çinli ath kaldırarak Tanrıya sesini yiik· 
Cücenlere yardıma gelmişti. seltti: 

rine hususi bir kıymet, hususi 
bir ehemmiyet ve sevgi besle
mektedir. 

Gazetecilerimizin Yugoslav
yayı ziyaretlerinden sonra inti
balarını okuduk. Sizi, memle· 
ketinizi, Yugoslav milletini daha 
iyi tanımağa, daha çok sev
meye fırsat bulduk, daha iyi 
anladık. 

Türkiye yeni bir vaziyet 
içinde yeni hamleler yapıyor. 

Bizim çalışmalarımız yalnız 
kendimiz için değildir. Bal
kanlı kardeşlerimizin saadeti 
için de çalışıyoruz. istiyoruz ki 
Balkan milletleri arasında, her 
sahada tam bir teşriki mesai 
kurulabilsin. 

TÜRKIYENIN İDEALİ 
Bizim çalışmalarımızın neti

cesinden her Balkan milleti 
kendi hissesine düşen payı ala
bilsin. Türkiye böyle yüksek bir 
ideale doğru gitmeye çalışırken 
büyük rehherioden, Atatürkten 
ilham alıyor. 

Memleketimiz hakkında gü
zel intibalar taşıdığınızı bili
yoruz. Türk milleti için sevgi
nizin aJiimini çehrenizde oku
yoruz. Bu samimiyete, bu an
layışa müteşekkiriz. Bir iki 
defa memleketimizi ziyareti
nizde gördüğünüz terakkileri 
çok yüksek ve çok daha iyi 
bir şekilde realize edilmiş gö
receksiniz. 

Bizi ZİYARET EDİNİZ 
Sizin gibi Yugoslavyalı diğer 

- .. Tanrım, bizi sen koru. 
Düşman çoka vardı. Kurt başı 
Gök Sancağı topraklarda sü
ründürme .. " 

Akıncılar, kabir kuvvetlerin 
mühlik taarruzları karşısında 

diner gibi olmu'şJardı. işte 
bu anda güneşin doğduğu 
ufuklardan fırtına gibi akan 
bir akıncı kafilesi Çinlileri ar
kadan vurmaya · ve harp taJii 
üzerinde müessir olmıya baş
Jamıfh. Neye uğradıklarını an
Jıyamıyan ÇinliJer bu ani darbe 
karşısında sendelemekten geri 
kalmadılar. Öndeki düşmanı 
bırakarak arkadan inen kılıcın 
keskin yerini boşa vermiye ça· 
lıştılar. 

Bunlar, Semi - Han'ın akm
cılarıydı. 

Semi • Han elde kılıç, to
parlıyabildiği altı bin akıncının 
önünde kocaman bir orduya 
kumanda eder gibi savaşıyordu. 
Hakanın akıncıları da, Semi
Han'ı eskisi gibi başlannda 
görünce yeni bir cesaretle düş-

arkadaşlarınızın da ~r.ub grub 
memleketimizi ziyaret ederek 
bizi yakmdan tanımalarını; mil
letiniz ve memleketiniz hak
kında samimi duygular ve sev· 
giler beslediğimizi görmenizi 
isteriz. 

Ben kadehimi, büyük Yu
goslav milleti şerefine, onun 
büyük davalarının asil müda
fileri olan gazetecileri şerefine 
kaldırıyorum. 

Belediye reisimizin irticalen 
söylediği bu samimi sözler 
matbuat umum müdiriyeti er
kanından Kamal tarafından ter
c:.ime edildikten sonra Sveto
vesky Fransızca olarak aşağı
daki mukabelede bulundu: 

MESLEKTAŞIN CEVABI 
Sayın Reis. 
Söylediğiniz çok iltifatkar 

sözlere layık değilim. Bunlara 
cevab vermek için bir hatib 
olmalı idim. Maatteessüf ben 
bir hatib de değilim. Gazeteci, 
hissiyatını kalemile ifade eden 
insandır. Ben de ne kadar mü· 
tehassisim. Ne kadar heyecan
lıyım. Bunların hepsini gaze• 
temde yazacak, sizin bu güzel 
sözlerinize cevabımı 11Vreme,, 
de vereceğim. 

Bana ithaf ettiğiniz sözlerin 
herbirine teşekkür için söz bu· 
lamıyorum. Bu alakayle min
netdanm. 
Başvekilim Stoyadinoviçle bir

likte güzel memleketinize ge• 
len diğer arkadaşlarımın buraya, 
lzmire uğramamış olmaların
dan müteessifim. Belgrada 
dönüşümde burada gördü· 
ğüm yüksek alakayı hepsine 
anlatacağım. Yalnız Ankarada 
değil, bütün Türkiyede Yugos
lavya için sevgil"! çarpan bir 
kalb bulunduğunu söyleyece· 
ğim. 

DOSTLUGUMUZ 
Tarihi günlerde teessüs eden 

dostluğumuz sarsılmaz bir dost
luktur. Balkan antantının .zıma· 
nıdır. Yugoslavya bu büyük 
dost.luğa inanıyor. Onun sami
miyetinden emindir. Biz, ara· 
mızda kurulan dostlukların 
her şekilde, her sahada inki
şaf ettiğini görmek isteriz. 
Söylediğiniz gibi gazetecilerin, 
sizin gazetecilerin Yugoslavya
ya, bizimkilerin memleketinize 
sık sık gelmelerini, bu temas
ların devam etmesini isteriz. 
Taki birbirimizi daha eyi an
layalım. Kalblerimizi daha çok 
yakınlaştıralım. 

Umuyorum ki bundan son
ra, bu temennilerimiz husul 
bulacaktır. 

Başvekil Stoyadinoviç, mem· 
leketinizden, büyük şefiniz 

Atatürk ve çok sevgili dostu 

manın ardına katıldılar. ilk ka
dın kumandan kılıcmın ucile 
düşmanın ta kalbinde derin 
yaralar alırken bir Çin akınc,sı 
onu ti göğsünün üzerinden 
yaralıyordu. 

işte o zaman Moban han, 
atını öne sürüyerek Semi • 
Han'ın yardımına koıtu. Yanm 
saat devam eden kanlı bir 
savaşma oldu.. Yüz bin Çin 
akıncısıyle on beş bin Cüc:en'in 
cesetleri yerlerde yatarken 
Cücenler ordusu ric'at edi
yordu. 

BiR ZiYARET 
Semi-Han'ın aldığı yara çok 

ağırdı. Göğsünden alkanJar ak'
yor ve akının neticesi alındığı 
halde Semi-Han buna ehemmi
yet vermiyordu. Seıni·Han ne· 
ticeden sonra iki akıncı neferi
nin bir ağaç dil>inde hazırla
dığı posteki yatağında istira-
hate hazırlanırken Mohan·Han, 
Semi-Hanı ziyaret etmek istediği 
haberini salıyordu. 

Semi-Han bu haberden fe· 
na halde sarsılmışh. Ona şu 

Tahran mektubu: 
•••••••••••••••••••••••••••••• 

Iranla iktısadi 

Tahran a yapı an 
·· zakereler ·ıer iyo 

Fransa hüküm eti Iran Veliahdına 
b·r kılınç hediye etti 

Türk lte)'eti başkam Cemli! lftisrui ı1c atkadaşlan 

Tahran 12 (Özel) - Iranla 
Türkiye arasında kısa bir za
manda adli ve iktısadi teşriki 
mesai yaratmak için teşkil edi
len komisyon Maliye nezaretin
de işe başlamış ve bu müna
sebetle Maliye nazırı ile Türk 
heyeti başkanı Cemal Hüsnü 
arasında karşılıklı ve dikkate 
şayan nutuklar irad olunmuştur. 
AFGAN HARBİYE VEZİRILE 

UMUMi ERKANI HARP 
REİSİ IRANDA 

TOrkiyeden gelen ve mem· 
leketine dönen Afgan harbiye 
nazırı T. S. Şah Mahmud 
Hanla erkanı harbiye reisi Ge
neral Ömer Mehmed Han Tah-

kılınç Tahran mühimmat fab· 
rikasında yapılmıştır. 

AT KOŞULARI 
Her sene Gorganda yapılan 

sonbahar at koşuları busene 
de Şehinşahla veliahtın huzur
larında yapılacaktır. 

KÜL TÜR HAREKETLERi 
Erdbil şehrinde kurulacak ve 

Saf avilerin müessisi şeyh Safi 
adiyle anılacak lisenin temel 
atma merasimi yapılmıştır. 

iKTiSADi HAREKETLER 
M eşhedde kurulan ve Iranın 

7-nci şeker fabrikası olan fabri· 
kanın açılma töreni başvekil 
Akay Cem tarafından yapıl
m)şhr. Sekizinci şeker fabri-

rana muvasa)at)a parlak me- kası Azerbaycanm Miyan dü 
rasimle karşılanmışlar, şeref- Ab şehrinde yapılmakta idi. 
lerine ziyafetler verilmiş ve Bu fabrika da bugünlerde açıl-
şehrin temaşaya şayan yer ve mak üzeredir. 
müesseselerini gezip görmüş- MÜTEFERRİK HABERLER 
}erdir. Şereflerine sarayda ve- Fransa hükümeti Jran veli-
rilen ziyafeti müteakib S. M. ahdına tarihi bir kılmç hediye 
1. Şehinşah Afgan harbiye na~ etmiştir. . 
.zırına Tahran işi bir altın kı · Yapılmakta olan trans Irani-
Iınç ve erl<anı harbiye reisine yenin geçtiği hat boyunca her 
de hümayun nişanının ikinci gün yeni bir umran eseri yük-
rütbesini vermişlerdir. Bu altın selmekte ve görünmektedir. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ismet loönüyle temaslarından lek eshabmın, tüccarların, en-
hayranlık duygularile ayrıldı. düstriyellerin ziyaretleri takib 
BAŞVEKiLiMiZ GiDiYOR edecektir. 
Türkiye başvekilinin pek ya- Eminim ki 1937 beynelmilel 

kında, kanunusani veya şubat lzmir fuarında, diğer dost mem-
içinde başvekilimize iadei ziya- leketlerin pavyonları yanında 
ret için Belgradı ziyaret ede- Türk • Yugoslav dostluğunun 
ceği müjdesini almış bulunu- bir timsali sayılacak kadar bü-
yorum. yük bir Yugoslav pavyonu yük-

Baıvekiliniz Yugoslavyanın selecektir. 
bertarafında Türk dostluğunun Bu bir ihtiyaçtır. Ve ben 
nasıl anlaşıldığını görecektir. bütün gayretimle bu ihtiyacın 
Türkiye hakkında beslenen hha'kkukuna çalışacağım. 
hayranlık duygularının yaygın Siyasi ve ekonomik yakınhk· 
bir mahiyet aldığını görecektir. )ardan başka enteHektüel ya· 

TEMASLAR DEVAM kınlık, gelecek senelerde en 
EDECEKTiR güzel meyvalarını vermekte 

Yine bu vesile ile şunu ar· gecikmiyecektir. 
zetmek isterim ki başlı yan te- Ben kadehimi sarsılmaz Türk-
maslar devam edecektir. Yugoslav dostluğu şerefine,dos· 

Başvekilinizin ziyaretini Par- tumuz ve müttefikimiz büyük 
lamento heyetlerinin, gaze- Türkiyenin refah ve saadeti 
tecilerinin her çeşid mes- şeıefine kaldırıyorum.,, 

cevabı gönderdi: 
-

14Gelin odasında, yara
ları için çırpınan silik ve adsız 
bir akıncı, hakanını, kendi 
otağında kabulden hicap du· 
yar. Ben ıimdi, bakanan ota
ğına yüz sürmiye geliyorum.,, 

Fakat bu cevap, daha Mo· 
han han'a erişmeden Gök Türk 
hakanı Semi - Hanı .ziyarete 
gelmişti. Akıncılar, bakanın 
geldiğini görünce hep birden 
oradan uzaklaştılar. Asyanm 
en genis sahasına bükmeden 
koca Gök Türk hakanının göz
leri yaşlar içindeydi: 

- Semi - Han, dedi. Bana 
ibreti müessire olacak bir ders 
verdin. Eğer sen atlılannJa ye· 
tişmeseydin mağlubiyet mukad
derdi 

- Vazifemi yaptım haka-
nım. 

- Vazifenden çok fazla s•nı 
yaptın. Anlıyorum ki akıncılar, 
başlarında seni görmedikleri 
zaman iyi _ kılıç sallıyamıyor· 
lar .• 

Mohan-Han'ın gözleri Semi· 
Han'm ı?Öğsüne rastlayınca 

hakan acı bir f e::ryad kopardı: 
- Sakın yaralandın mı, göğ· 

sünden akan kanlar ne Semi· 
·Han? · 

- Büyül birşey değil, ge· 
çer. 

Mohan-Han, yarah kadının 
yanında daha fazla kalmayarak 
dışarı çıkıyordu. 

T ARIHTE BiR CINA YET 
Cücenfer bu kat'i hezimet 

karşısında arhk başh başlarına 
Mohan Hanla uğraşmıyaclk!a· 
rını anlamışlar ve Çin 'in bir 
kısmında hükiimran oiarı Tçy 
imparatoru Ven - Siuen - Tiye 
iltica E:tmişlerdi. Bu iltica doğ
rudan doğruya Türkler karşı· 
smda muntazam, kudretli bir 
ordu çıkarılması içindi. Nae· 
kim bu da temin edıfdi. 

iş bu kadarla kalmıyordu. 
Tçy'lere iltica ettiği halde ha· 
la saltanat sevdasından geçnı:yell 
bu kara &urath Çin bozmaları 
baş:arına yeni bir han nasp 
f.diyorlardı. Bu han An - Lo • 
Şio'dir. 

- Somı \'(lr -



TENi ASIR 

Madrid f ecayiini sefirler protesto etti 
c;::ı -

Kur diplomatik, kadınlar ve çocuklar arasında 
kurbanlar veren bombardımanları takbih etmiştir 

------------,•-•-•••••-•llllWllllUIWmm--mıınımm• 

Italya ve Almanyanın 
vermeleri bütün 

Franko hükümetini tanımağa karar 
dünyada derin akisler 

Paris, 19 (Ö.R) - ispanya
dan gelen haberler kısadır. 
Öğleyin Madrid müdafaa ko· 
mitesi tarafından neşredilen şu 
tebliğle hulisa edilebilir: 

Bütün gün asi grubların bir
leşmeye muvaffak olduklara 
üniversite mahallesi kısmında 
muharebeler devam etmiştir. 
Cumhuriyet kuvvetleri Fash 
kıt'alara ve Lejiyon Etranjer 
müfrezelerine karşı diin akşam 
muvaffakıyetle hücum etmiş

lerdir. Bu hücumlar bu sabah 
tekrar edilmiş ve muvaffakıyetle 
inkişaf etmiştir. Milis kuvvet
leri Carabanchel mıntakasında 
muvffakıyetli yeni bir hücum 
yapmışlardır • Büyük artistik 
kıymeti olan Caso Velaskez 
asilerin hombalarından mühim 
hasarata uğramışbr. 

Asiler tarafından ise dün 
sabahki mübhem tebliğlerinden 
ve: akşam ayni derece müb
hem olan Radyo haberlerinden 
sonra hiçbir haber gelmemiş
tir. Sarih olarak anlaşılıyorki 

Madridin şimali garbisinde baş
layan muharebeler General de 
Llano tarafından ilk dakikada 
miilicilere verilen ümitleri te
yit etmekte ve seri bir su
rette Madridin işgali neticesi
ni verecek gibi görünmekte
dir. 

rrallko hiikümıtini tanıyan /falyanın meıkezi Romanın gece göıünüşü 
rid kap.larında çarpışmakta"ik~n buki Fransa ve lngiltere kendi 
bunların hükümetlerini tasdik vapurlarının, kendilerince meş-
hususunda Roma ve Berlin hü- ru telakki edi1miyen bir hü-
kümetlerinin isticali vakıtsiz kümet tarafından tevkifine 
ve barba tahrik mahiyetinde ve araştırılmasına asla mü-
bir jest telakki edilmelidir.,, saade edemezler. Bu vaziyet 

Fakat mesele yalnız bundan bir çok güçlüklerin kaynaaı 
ibaret değildir. Almanya ve olacaktır. 
İtalya tarafından Franko hü- Romadan gelen diğer bir 

habere göre de Almanya ve 
ltalya, Franko bükümetini tas
dik ettikten sonra, kendilerini 
ademi müdahale taahhütlerin
den sıyrılmış telakki edecek
lermiş. Böyle bir karar ağır 
tehlükelere yol açacağından 

bunun doğru olmasına ihtimal 

verilmemekte ve şu noktalar 
liahrlahlmaktadır: 

kümetinin müştereken tasdikı 
daha vahim bir vaziyet ihdas 

etmektedir. Londra ve Paris 
hükümetleri, bu kararın neti
cesi olarak vahim ihtilatJar
dan korkuyorlar. Bazı ha
berlere göre Almanya ve 
ltalya şimdi görünüşte "Meş· 
ru bir hübümet,, manzarası 
alan Franko hükümetine, cum
huriyetçilerin silah ve mühim-

mat almalarına mini olmak 
için Akdeniz 1spanyol sahjlinin 
Bbfo'kası • müS'aaC:lesl hakkım 
vermek niyetinde imişler. Hal-

Fransa, Jngiltere ispanya da
hili harbının beynelmilel ihti
latlara yol açmasına mini ol .. 
niak için - Madrid hükümeti 
biricik meşru hükümet olduğu 

bıraktı 
halde, geçen ağustos a7ında 
ademi müdahale karannı ver
dikleri zaman Italya ve Almanya 

bunu muvafık bulmuşlardı. O 
zaman meşru Madrid hilkfi
metine karşı muteber olan 

ademi müdahale taahhüt
leri şimdi Burgos hükü
metine karş~ meşru olduğu 

farzedilsebilel- muteber olmak
tan nasıl sakıt olur? Almanya-

nın ve ltalyanın resmen 
Burgos hükümetine silah ve 

mühimmat vermeye kalkışma
ları derin bir buhrana sebep 

olacaktır.Buna ihtimal verilmek 
istenilmiyor. Bununla beraber 

Londra veParis bu hususta müs
terih değildirler ve bu nokta-

daki şüphelerin hemen dağıtıl
mamasının ne derece vahim ne

ticeler verebileceğini kaydedi
yorlar. 

Tokyo, 10 (A.A) - Franko 
hükümetinin Almanya ve ltal-

ya tarafmdan tanınması hak
kında fikir be)'an eden diplo-

matik mahafil Japon hüküme
tinin de zamanında Madridde 

sulh ve sükun yeniden teessüs 
edince Franko hükümetinin 
tanınacağı kanaatini izhar ey
lemektedir. 

Londra 19 (A.A)- Valensi
ya radyosunda bu sabah bifdi
rildiğine göre İspanya hükümeti 
Franko hükümetinin Almanyn 
ve . İtalya tarafından tanınma
sını MiUetJer cemiyeti nezdinde 

' protesto edecektir. 

Fakat buna mukabil Madri
din asiler tarafından bombardı· 
manı hızını gittikçe arttırarak 
devam etmektedir. Gece saat 3de 
yapılan bombardımanı bu sabah 
saat 9 da bir yenisi takib et
miş ve yüzden fazla ölü v·e 
yaralı olmuştur. 

...................................•............•.....•........•...............•...•........•......... , ............................ . 

Madriddeki ecnebi sefirleri, 
en kıdemlileri olan Şili sefirinin 
riyasetinde toplanarak bu acıklı 
vaziyeti tetkik etmişler ve şu 
kararı verm!şlerdir : 

.. Kur diplomatik bilhassa 
kadınlar ve çocuklar arasın
da kurbanlar veren bom
bardımanları takbih ettiğini bil
dirmeği vazife sayar, Sefirler 
heyeti bunu bildirmek için 

matbuata tebliğde bulunmaktan 
başka e11erinde bir vasıta ol
madığına müteessiftirler ve 
Madrid ahalisinin korunmasa 
için ahlaki ve insani gayretle· 
rine devam edeceklerdir." 

Paris, 19 (Ö.R) - ispanya
daki askeri hareketler, ilk saffa . 
geçen diplomasi teşebbüslerin 

tesiri arkasında ikinci safa 
düşmüştür. Almanya ve Italya
nın Franko hükümetini tasdika 
karar verme1eri dünya umunıt 
efkinnda çok cierin bir heyecan 
uyandırmıştır. Bunun ilk akis
leri lngiltere ve Amerikadan 
geliyor. du tefsirlerde tasdik 
kararı Beynelmilel hukuk esas· 
larına mugayir telakki edilmek
tedir. Asilerin hükümeti Mad
tid kapılarmda 5-10 kilometre 
ilerledikleri vcsilesile tasdik 
edilemez. Böyle bir tasdikin 
nıeşru olması için asilerin bn
tün memleketi keodi kotrol
leri altma almaları ve bu va
ziyeti balkın reyile teyid et· 
meferi laıamdır. 

Tehdid mektubu hikayesi 

Suçluların ağır cezada 
muhakemesine başlandı 
Rıza ve Hüseyin 
vak'ayı ne suretlt 

ifadelerinde 
anlatıyorlar? 

Burnavada tüccardan Edmon 
Jiroya tehdid mektubu gönde
rerek para istemekle mazn~n 
Rıza ve Hüseynin muhakeme
lerine dün ağırcezada başlan-

1Dl:Jhr. 
Maznun Rıza, hadisede ala

kas·ı bulunmadığını, Halkapı
narda Edmon Jiro fabrikasının 
yanında kebapçıl;k ettiğini, 
tehdid mektubunu kendisi yaz
madığını, Jirooan mağansında 
arabacıhk yapan Ramazan 
adında birinin bir gün dük
kana gelerek : 

- Seni Edmon Jiro evfode 
görmek istiyor. Galiba seni 
kavas aJacak. 

Dediğini söylemiş ve sonra 
Burnavaya otobüs?e gitmek 
üzere Halkapınarda beklerken 
maznun Hüseynin yanma so
kularak: 

- Sen Jironuo evine gidi · 
yonun, o sana para vere
cek. Ben kendisine bir mektup 

yazmış, para istemiştim. Met
resimle lstanbula gidecegim. 

bekliyeceğim. Parayı al, bana 
getir. Bundan sana birşey 
olmaz. 

Dedi. Ben de gittim. Edmon 
Jiro, beni eve aldı, evveli 
mektubu gösterdi, ben: 

- Bu mektubu ben yazma• 
rlım. Sen b~ni çağırtmışsın. 
Onun için geldim. 

Dedim. Edmo9 Jiro, i~inde . 
250 lira bulunan bir zarfı bana 
verdi, atmamak itledim, çok 
ısrar etti, nihayet aldım ve bu
nu götürüp mektup sahibine 
vereceğimi söyledim. Evden 
çıktığım sırada polisler beni 
tuttular, parayı zarfın içinden 
al~ılar, bu parayı Hüseyioe 
giitüreceiimi kendilerine s6yle
dim, gidip Hüıeyioi de buJduk, 
Hüseyin, bu itte biç alikası 
olmadığını söyledi. Sonra kara
kolda bize eziyet ettiler. 

Diğer maznun Hilseyin de 
hadisede biç alakası bulun
madığını, Burnava istasyonunda 
eniştesile hemşiresini bekledi-

t 
ğini söyledi, ve : 

1 

Hak ba,umından İspanyadas 
meşru y egane hükümct Cum
huriyet h:ikümetidir. Korteı 
nıeclisi ve devlet reisi hali 
tnevcutturlar ve Caballero ka· 
binesi salahiyetini bu meclisten 
ve bu reisten almış bulunuyor. 

. Vereceği parayı alıb bana 
getir. 

- ~jzi dövdüler, mektubu 
ben yazd!Jımı söylem,;ğe eıec· 
bur oJ~um. 

"Nevyork Herald" gazetesi 
cilyor ki: "Eğer beynelmilel bak 

Dediğini söylemiş ve demiş~ 
tir ki: 

- Hüseyine bu mektubda 
ne yazılı o!duğunu sordum ve 
tehdid mektubu yazmışsa gi
demiyeceğimi söyledim. 

- Sen korkma 1 Ben seni 

Dedi. Şahid komiser ve po· 
lisler dinf en~iler. Bunlar da 
maznunları suçüstü nasıl yaka· 
ladıklarını, nasal itirafta bulun
duklarını tafsilitile anlattllar. 
Muhakeme, diğer phidlerin 
dinlenmesi için batk• gOne bı-

11ml!!ııımııım=m .. m.mm•ı~••~~:»J!Jl!i!i2~~!9.J~~~11 

Borsa Haberleri 
Dün Borsada 

Yapllan Satıtlar 
~ 

uzum 
Çu. Alıcı Fiat 
367,5 lnbişar 11 
247 S Süleymano13 25 
111 H Alyoti . 14 50 
107 Vitel' Şü. 12 50 
104 K Kazım 14 50 
79 T Erman 17 50 
39 Albayrak 21 
38 F Z M~hmet 9 50 
21 Kadri Akse.I 14 50 
20 S Emin · 11 
S Beıi~çi oğla 17 50 

1138,5 Yekün 

338487,S Eski saht 
339~26 Umumi sabt 

incir 

12 875 
17 75 
16 
16 
17 
19 
21 25 
12 50 
17 
18 50 
17 50 

Çu· Alıcı Fiai 
50 M J Taranto 9 9 
27 T ile T 1 Şir. 7 7S 1 1S 

,77 Y~kiin 
171010 Eski satış 
171087 Um~İni satış 

· Zahire 
Çu. Abcı Fiat 
120 Buğday 5 125 
191 Bakla 4 75 
214 ba. Pamuk 46 50 

92 ke. P.aJa. 367 SO 
1454 7 ki. Ka. Ce.l 4 

•••••••••• 

5 125 
4 75 

47 
367 50 

16 Sô 

Asırlık bir ihtiyar 
Mahkemede vefat etti 

Dün adliyede ikinci asliye 
ceza mahkemesinde, duruşması 
yapılan bir yaralama davasının 
muhakemesi sırasında amme 
şahidi olarak celbedilen yüz on 
yaşında Hacı Ali namında ih· 
tiyar bir zat; ,ehadeti sırasın· 
da ansızın bir baygınlık geçir· 
mit ve bir iki nefes alarak 
derlıal Yefat etmi tir. 

::sanne.., 

lzmir Slcili Ticaret memurluğundan: 
lzmirde ticaret yapan (lzmir temsil konluvari Limitet şi,.keli) 

esas mukavelenamesinin 6 ıncı maddesini değiştiren layiha 
ticaret kanunu hükümlerine göre sicilin 1885 numarasına kayt 
ve tescil edildiği ilan olunur. 

1 - Layiha 
lzmir sicili ticaret memurluğu resmi mübürü ve F.Tenik imzası 

Şirket mukavele zeyli 
(lzmir Temsil Kontuvari Limitet Şirketi) nin aşağıda imzaları 

yazılı ve ş'.rket sermayesinin 20 de dört hissesine sahip hisse
darları bay Rabbani Fehmi ve bay Alfred Judkinin şirketteki 
hisselerini diğer hissedarlara satmalarına ve bu satışa aşağıdaki 
imza sahipleri de muvafakat etmelerine binaen şirket mukave
lenamesinin 6 mcı maddesinin aşağıdaki şekilde tadilini karar
laştırmışlardır. 

E!tki Şekil Yeni Şekil 
Madde 6 - Şirketin sermayesi Madde 6 - Şirketin sermayesi 

yirmi hisseye wunkasem olup yirmi hisseye munkasem olup. 
5. hissesi Mösyö jak Rişar Jiro. 7. Hissesi bay Jak Rişar Jiroya 
5. hissesi Mösyö Fransuva Solan 5. ., bay Fransuva Solariye 
3. ,. " Alfred Judi~i 4. 11 bay Jozef SoJariye 
3. " ,. Jozef Soları 2. ,, bay Antuvao Piyosa 
2. ,, ,, Antuvan Piy s 1. ,, bay Flaviyo Solariye 
1. ,, Bay Ahmet Vefik 1. ,, bay Ahmet Vefik Ser-
1. ., bay Rabbani Fehmi tel'e aittir. 

lzmirde Birinci kordonda 4 numaralı ticarethanede mukimler 
Jak Rişar Jiro, Fransuva Solari, Jozef Solari ve Flaviyo Solari. 

Jak Rişar Jiro, Fransuva Solari, Jozef So'ari ve Ffaviyo Scılari 
imzaları 

Umumi No. 5880 
Mahallinde okunup ne olduğu anlablan işbu 18-8-936 tarihli 

mukavele zeyli altındaki imzalann zat ve hüviyetleri dairece 
maruf Birinci kordonda 4 numaralı ticarethanede mukimler jak 
Rişar Jiro, Fransuva Solari, Jozef Solari ve FJaviyo Solarinin 
imzaları olduğu ve münderecatını tamamen kabul ve ikrar eyle
dikten sonra bizzat yanımızda vazeylediklerini beyan ve tasdik 
ederim. 

Bin dokuzyüz otuzaltı yılı ağustos ayının onsekizinci salı günü. 
lzmir birinci noteri resmi mühürü ve M.R.Bayraktaroğlu imza11 
Umum\ No. 5886 
işbu mukav~le zeyli suretinin dairede sakla 18-8-!-136 . tarih ve 

58.80 umumi numarala aslına uygun olduğu tasdik olunur. Bin 
dokuzyüz oh•zaltı yılı ağustos ayının onsekizinci salı günii. 

· Jzmir birinci noteri re$mİ mühürü ve M. R Bayraktaroğlu imzası 
lzmir Temsil Kontuvari Türk Limitet şirketi esas mukavele

namesinin altıncı maddesini değiştiren bu layiha muvafık görül
müş olmakla Ticaret kanununun 505 inci .maddesine tevfikan 
tasdik kılındı. lktısat Vekili N. 

1272 (2229) ımza okunamamıştır 

SATIŞ ILANl 
lzmir Sulh hukuk mahke

mesinden: 
lzmirde Tepecikte oturan 

Mustafa oğlu Ahmed ile kız
ları Ay~e ve Münit~ ve karısı 
Arife ve Abdürrahim karısı 

Hamide ve Mustafa kansı 
Fethiye ve oğlu Hüseyin ara
lannda şayian mutasarrıf ol
dukları Bucada lımir yoluna 
yakın Saçanköyü mevkiinde 

ZAYi 
1337 sc:neıiode Rüştiye mek· 

tebinden almış olduğum şaba-
detnamemi 3 Birinci Teşrinde 
zayi ettiğımden yenisini ala· 
cağımdan eskisinin bUkmü ol· 
madlğı ilin olunur. 

lzmir Dibekbaşı mahallesin· 
<le Morabaue sokağında 124 
sayllı evde oturur Sabri o~lu 
Şerif Ardor. 1262 (2217) 

kain aralarında bir yol ile bağla Manisa icra Memurluğundan: 
içinde 29 zeytin ve 8 badem lzmirde oturan Vasfiyeye 
2 incir ağacını havi 3 dônüm borçlu Çobanisa köyürıden Ali 
ve içinde 11 zeytin 2 armut 
ve 1 incir ve 1 ceviz ağacını oğlu Muradın işbu borcundan 

dolayı mahcuz bulunan üzüm· 
havi 7 dönüm 500 lira kıymeti 
mubammeneli bağlann ve Bu- lerin paraya çevrilmeııine ka-

rar verilmiş olmakla borçlu ilin 
canın aşağt 'mahallesinde Uzun 
sokakta 5 No.lu ve müşterek tarihinden itibaren üç•gün zar· 

ftnda borcunu ödemediği tak· 
kuyulu ve 500 lira kıymeti mu-
hammeneli evin 21-12-936 ta- tirde üzümlerin satılacağı teb· 

liğ makamına kaim olmak üze
ribine müsadif pazartesi günü 
saat 15 de lzmir Sulh hukuk re 936-414 numaralı dosya 

ifadesile ilan olunur. 
mahkemesi · salonunda sahşı 127 4 (221 S) 
yapılacaktu. Bu artırmada tah- lit iiiiimöii0iiiiiiiiii0iiiiiiiiii0iiiiiiiii;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;iiiliiiiiiiiiiiiiiiii;;;;;;;;;;;;:;rn;rn 

min olunan bedelin % 75 nis- lzn·lr Slc•ll Ticaret ~ıe
betinde -bedel verildiği surette murluğundan: 
talipJeriae ihaleleri yapılacak {Rifat Bayraktaroğlu] ticaret 
aksi takdirde sahı 15 güe da- unvaaile lzaıirde E!tkİ kasap-
ha uzatılarak ikiuci artırması larda Kotancılar çarşaıunda 26 
6-1-937 çarşamba günü saat numarada mısır ve 7.eytioyağı 
15 de yine dairemizde yapı- üzerine ticaret yapan Rıfat 
!acakbr. Bayraktaroğluoun iıbu ticaret 

unvanı ticaret -kanunu bükümGayrf menkul üzerinde hale 
talebinde bulananlar eJlerindeki .Jerine göre Sicilin 1884 numa-
resmi vesa.ik ile birlikte 20 gOn rasına kayd ve tescil• ~dildiği 

ilin o 'unur. içinde dairemize müracaat et-
meleri lazımdır. Aksi halde lımir Sicili Ticaret Memur· 
haklarında tapu ıiciJi malüm luğu mührü resmisi ve 

1 dk F. Tenik imzası 
oma ı ça paylaşmadan hariç (2219) 
kalacaklardır. 

Artırmaya iştirak edecek 
olanların kıymeti mubammene
nin -% 115 nisbetind'e pey ak
çesi veya milli bir banka te-
minatı ibraz etme'eri li11mdır. 
Şartname 1·12·936 tarihinden 
itibaren herkesin görebilmesi 
için açıkta ve gayri menkulün 
evsafı da şartnamede yazılıdır. 
Ve ihale bedeli defaten ve 
peşinen ödenecektir. 

ihaleyi müte3kib müşteri 
ihale bedelini tamamen verme
diği veya veremediği takdirde 
satış 15 gün daha artırmaya 
konulup en çok bedel verenin 
üzerine ihalesi yapılacaktır ve 
arada tahakkuk edecek ihale 
farka bi bir lallkme hacet kal· 

lzmır BeledlyeslndE n : 
- Fuar parterleri ve a eie

rine i:likilmek üzere yetiştir le· 
cek fidanlar için 1900 lira be· \ 
deli ketifli bir camekan yaptı· 
rılacaktır. lşt;rak için bir r,ün 
evvelden fuar komitesi nammı 
300 liralık teminat yatırıp 25-
11·1936 da saat 17 de belc:di· 
yede müteşekkil komite reıs· 
liğine müracaat o!unur. 

(2221) 

--------;;;;;;m;;;o;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;----;;::--m aksı zrn vecibesini ifa etm 11en 
müşteriden tahsil o?unncak ır. 

Daha fazla malumat almak 
istiyenler dairemizin 936/l 68 
No.fu dosyasına müracaat an 
lüzumu ilAn olunur. 

1267 (221.f ~ 



lzmir İkinci icra Memurlu
ğundan: Dosya No. 935-3342 
Gayri menkul açık arttırma ilanı 

Izmirde doktor Yusuf izzete 
bir kıt'a ipotek senedi ile 560 
lira ve masraf vermeğe boı çlu 
Ismail kızı Nain:e ve Ziya kızı 
Haticenin işbu borçlarına mu
kabil uhdelerinde kayıtlı bulu· 
nan Izmir tapu kütüğünün 1086 
sayısında ada 161 parsel 3 ve 
Karşıyaka Bahariye mahalle-

' sinde şimendifer caddesinde 80 
eski ve 104 yeni numaralı ve 
bin beş yüz lira kıymeti muham
meneli ev.Tarihi ilandan 30 gün 
müddetle açık arttırmaya çı

karılmıştır. Talip olanların kıy· 
meti muhammenenin yüzde yedi 
buçuğu nisbetinde pey akçesi 
veya MiHi bankanın teminat 
mektubu vermeleri ve arttırma 
21-12-931) tarihine tesadüf eden 
pazartesi günü saat ondörtte, 
dairede icra olunacaktır. Müş
terilere aid bu hususun daireye 
talik olunan açık arttırma şart
namesi 10-12-936 tarihinden 
itibaren okuyabilir. Hakları ta
pu sicili ile sabit olmıyan ipo
tekli alacaklılar ile diğer ala
caklıların ve irtifak hak sahip· 
lerinin bu haklarının ve bu 
hususta faiz ve masarife dair 

olan iddialarını evrakı müsbi
telerile yirmi gün içinde icra 

dairesine bildirmeleri aksi halde 
hakları tapu sicili ile sabit ol

madıkça satış bedelinin pay
laşmasından hariç kalacakları 

ve tayin edilen zamandan art
tırma bedeJi, gayri menkulün 

yüzde yetmişbeşini bulmadığı 
takdirde en son arttırmanm 

taahhüdü baki kalmak üzere 
arttırmanın onbeş gün daha 

temdit edilmek suretile 5-1-937 
tarihine tesadüf salı günü saat 

ondörtte gayri menkul en çok 
arttırana ihale edilecektir.Satış 
peşin para iledir. Mal bedeli 
alınmadan teslim edilmez. Mal 

bedeli verilmez ise ihale kararı 
feshedilir, ve kendinden evvel 

en yüksek teklifte bulunan 
kimse arzetmiş olduğu bedelle 

almağa razı olursa ona ihale 
edilir o da razı olmaz veya bu· 

lunmazsa icra dairesince he
men onbeş gün müddetle art-

tırmaya çıkarılır. Bu arttırmaya 
alakadarlara tebliğe hacet ol· 

mayıp yalmz ilanla iktifa olu· 
narak en çok arthrana ihale 

edilerek beriki halde birinci 
ihale edilen kimse iki iha:e 
arasmdaki farktan ve diğer 

zararlardan mes'ul olduğu ve 

tapu harcının belediye ve vakıf 
icarmın ve yüzde iki buçuk 

dellaliyenin müşteriye aid ol
duğu ilan olunur. 1278 (2223) 

WWC±S" Wti>e• 

Dr.BAYTAR 

Rauf Tolunay 
Beygir, Kedi, Köpek iç has

talıkları tedavlcisi 
Karataş Tramvay caddesi 

karakol yakınında No. 248-1 
8-13 (2118) 

~-~~~ ........................ ~ 
lzmir ikinci icra memurlu· 

ğundan: 
Bir borçtan dolayı tahtı 

hacze alınıb paraya çevrilmec;i 

onaylanan fırın makina altitının 
birinci artırması 23-11-936 Pa-

zartesi günü saat 14 de Yeni 
müzayede bedesteninde icra 
kılınacaktır. 

B:rinci arttırmı:ıda mal kıy
metinin y·iıde 75 ni bulmadığı 
ı:.:uret e ikınci artırmnsı2l/11/36 
Cuma günü aynı surette en çok 
artırana ihale cdilectktir. Ta
liplerin muayyen p,ün ve snatte 
salış yerinde hazır bu 1unmaları 
ve yüzde 2.5 dellaliyenin müş
teriye aid oldu;: u ilan olunur. 

1 'JS::S:: J 1)1)1 /;\ 

Manisa icra memurluğundan: 
lzmirde oturan lbrahim kızı 

Vasfiyeye ezgayri masraf 2762 
lira vermeğe borçlu Manisanın 
Çobanisa köyünde oturan Pra
viştalı Abdullah oğlu Ali ve 
Ali oğlu Muradın işbu borçla
rından dolayı mahçuz bulunan 
Çobanisa timarı demiryolu mev
kiinde kain tapu kaydına naza
ran üç tarafı simyon iken halen 
üç tarafı Hakkı Saffet bağı ve 
bir tarafı demiryolu ile çevrili 
6440 metre murabbaı bağın 
üç hisse itibariyle şayii bir 
hissesini teşkil eden ve beher 
metre murabbaı on üç kuruş 
kıymeti muhammeneli 2140 
metre murab:,aı bağ ile yine 
mezkur köy timarmda Soğuk
kuyu mevkiinde kain tapu kay
dına nazaran gün doğu Kosta
ki iken halen Mısırlı Ali, gün 
batısı hacı lbrahim ve Ahmet, 
poyrazı Ahmet onbaşı, kıblesi 
Erzurumlu Kerim ile çevrili iki 
parça olarak tapu kaydında 
gösterilen 1380 ve 4600 ki 
ceman 5980 metre murabbaı 
bağın ayni hudut dahilinde 
olması itibariyle birleştirilmiş 

ve bir parça haline ifrağ edil
miş olduğu anlaşılmış olmakla 
işbu bağrlan Alinin üç hisse 
itibariyle şayi bir hissesini teş· 

kil eden 460 ve diğer borçlu 
Muradın 4600 metre murabba-

ından üç hisse itibariyle şayibi 
hissesi olan 1533 k; ceman 
beher metre murabbaı (11) 
kuruş kıymeti muhammeneli 

1993 metre murabbaı bağların 
açık artırma ile satılığa çıkarı-

larak elde edilecek bedel mu· 
hammen kıymetlerin yüzde yet-

miş beşini bulduğu takdirde 
22-12-936 tarihine müsadif 
salı günü saat 15 den 16 ya 
kadar en çok artıranın üstünde 
bırakılacaktır. 

Şayet muhammen kıymetin 
yüzde yetmiş beşini bulmazsa 
satış onbeş gün daha uzatıh,-

rak 8-1-937 tarihine müsadif 
cuma günü ayni saatlerde yine 
muhammen kıymetin yüzde yet
miş beşini bulduğu takdirde 
son müşterisi uhdesine ihalesi
nin kat'iyyen icrasına karar 
verilecektir. 

Şayet böyle bir bedel ile 
alacaklısı çıkmazsa 2280 nu
maralı kanuna göre beş senede 
beş müsavi taksitte borç öden-

. mek üzere satış geriye bıra
kılacaktır. Artırma şartnamesi 
herkesin görebilmesi ıçın 
5-12-936 tarihinden itibaren 
açık bulundurulacaktır. Satış 

peşin para iledir. Her kimin 
işbu bağlara karşı bir hakkı 
iddia ve itirazları var ise satış 
ilanından itibaren yirmi gün 
içinde dairemize müracaatle 
dermeyan etmeleri aksi takdir
de hakları tapu s:cm ile sabit 
olmadıkça bedelin pay1aşma
sından istifade edemiyecekler
dir. 

Yüzde iki buçuk te!laliye 
resmi ile tapu ferağ harcı müş
teriye aiddir. Talib olanların 

yüzde yedi buçuk nisbetinde 
pey akçesiyle birlikte satış ma
halli olan Manisa icra dairesi 
ile münadi Mustafaya 936-414 
numaralı dosya ifadesiyle mü
racaatları ilan olunur. 

1275 (2225) 

lzmir Ahkiimı Şahsiye Mah
kemesinden: 

Karşıyalrnda Osman zade 
mahallesinde İsmetpaşa soka~ 
ğında 9 Nu. Jı ev bir sene 
müddetle kiraya verilecektir. 
Evin Yamanlar suyu elektrik 
ve havagazı tesisah olmakla 
beraber altlı üstlü olmak üzere 
altı odalıdır. Mutbah, çamaşır
hane, hamamlık ahır gibi te
ferruatı da mükemmeldir. İs
tcldi olanlar Izmirde Bahçeli
ler hanında nbkamı şahsiye 
mahkemesine müracaat etme-

Zayi muafiyetname 
Alsancak Akdeniz sokak 

75 numarada bulunan kereste 
kutu fabrikama aid 767 numa· 
ralı 21 mart 928 tarihli birinci 
sınıf teşviki sanayi muafiyet• 
namemi kaybettiğimden 2 inci 
nüshasını alacağımdan eskisi· 
nin hükmü kalmadığı ilan olu-
nur. 

Fabrikatör 
[2232] Norberto Peneti 

N=Hırmr~ 
~MİT AT OREL ~ 
N Adres • Beyler Numan 
~ zade sokagı Ahenk mat- N 
~ baası yanında. ~ 
~ Numara: 23 t\ 
~ Telefon : 3434 ~ 

(229) N 
r//Z.7.LX./'ZZ'/:C.rz7.Y..7..7.Z7.J..L/.L'ZX:LZı~ 

Izmir ikinci Hukuk mahke· 
mesinden: 

lzmir Milli Emlak müdüriyeti 
tarafından lzmirde Tepecikte 
Sakızlılar 46 numaralı evde 
oturur Şükrü aleyhine açılan 
ayni yerde 46 numaralı dükka
nın tahliyesi davasının nakzen 
cari muhakemesinde Yukarıda 
adı geçen dükkanı müddea
aleyh Şükrünün dava tarihi 
olan 12-2-931 tarihinde işgali 
altında bulundurup bulundur-
madığı hakkında yemini yapı
lacağından ikametgahının meç
huliyetine mebni keyfiyet Yeni 
Asır gazetesinin 1-11-1936 ta
rih ve 9387 sayılı nüshasile 
ilanen tebliğ edildiği halde 
müddeaaleyh tarifatı kanuniye 
dairesinde yemine gelmediği 

gibi bir güna itirazda da bu
lunmamış olduğundan kendisi-
nin yeminden kaçınmış ve ye
min edeceği vakıaları da ikrar 
etmiş addedildiğine ve H. U. 
M. K. nun muaddel 337 inci 
maddesi hükmüne te,·fikan va
kıaların sabit olmuş sayılmasına 
karar verildiği yukarıki mad<le 
hükmüne tevfikan tebliğ ıba· 
kamına kaim olmak üzere ilan 
olunur. 1277 (2222) 

lzmir sicili ticaret me
murluğundan: 

lımirde ticaret yapan [ lzmir 
temsil kantuvari Türk Iimilet 
şirketi) nin 13-11-936 tarihiyle 
tasdikli sirküleri ticrıret kanu· 
nunun hükümlerine göre sicilin 
1886 numarasına kayd ve tescil 
edildiği ilan olunur. 

Izmir sicm ticaret memurluğu 
resmi mühürü ve F. T enik imzası 

SiRKÜLER 
(İZMIR TEMSlL KONTUV A· 
Rİ TÜRK LIMITET ŞlRKETI) 
nin yirmide dört hissesine sa
hip Bay Rabbani F ebmi ve 
Alfred Judiçi'nin şirketteki 
hisselerini başkalarına devret-
meleri hasebiyle kendileri şir· 
keti temsil ve şirket namına 
vaz'ı imzaya salfıhiyet
leri kalmadığı ve bundan böy!e 
aşağıda imzaları yazılı şerik· 
!erden herhangi birinin münfe
riden şirketi temsile ve şirket 
namına imzaya salahiyettar ol-
duğunu arzeder ve aşağıdaki 
imza nümunelerinin kayd bu
yurufmasını rica ederiz. 

13 T. sani 1936 
Izmir Temsil Kontuvari T. L. 

şirketi: Giuseppe Solari 
lzmir Temsil Kontuvarı T. L 

şirketi: Flabyo Solari 
Umumi No: 8223 
Mahallinde okunup ve meali 

anlatılan işbu 13-11-936 tarihli 
sirkü!er altındaki imzaların zat 
ve hüviyetleri dairece maruf 
lzmirde birinci Kordonda hususi 
dairesinde muldmler Giuseppe 
Solari ve FJabyo Solarinin ol-
duğu ve münderecatını tama· 
men kabul ve ikrar eyledikten 
sonra bizzat mahallinde vaz'ı 

imza eylediklerini beyan ve 
tasdik ederim. Bin dokuz yüz 
otuz alb yılı ikinci teşrin ayı· 
nın on üçüncü Cuma günü 

İzmir birinci noteri Mehmed 
Rifat resmi mührü ve üzerinde 
(imza okunamadı) 

•• 
Oksürenlere : KATRAN HAKKI EKREM: 

En Jüks ve sağlam ınouilyelcri HARAÇÇI KARDAŞLARda 
bulabilirsiniz. 1937 modelleri ile evlerinizi, yazıhanelerinizi 
süsleyiniz. Memurlara ayrıca kolaylıklar gösterilir. 6 taksitte 
mohilye verilir. 
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IZMiR Yü Mensucatı 
irk etinin Tük • 

-
1~arahndan ınevsim dola yısile yeni çıkardığı kumaşlar: 

'· 
SAGLAll ------llill-1 :zABiF 

- - - 11!!!1 ı.;.J ı;m -

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 
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Birinci Kordonda 186 Numarada 

ŞARK HALI T. A. Ş 
ll*A** SA 'W '* :p:ı;wwcp;uw•'SIWWM 

'8wuı 'M*W&•'•+w•-1eı- _,, 
Devlet Demiryollarındarı: 

_, 
1zmir Sulh Hukuk Mahke· 

mesinden: 

Izmir hazinei maliyesine iza
fetle vekili avukat Necmeddin 
Şakir tarafından Kılcımescid 
mahalJesinin İğneci sokağında 
44 sayılı evde oturan eski vila
yet evrak mukayyidi Bedia 
aleyhine açılan alacak davası· 

nın muhakemesinde Bedia na· 
mına berayi tebliğ irsal kılınan 

davetiyenin bila tebliğ iade 
edilmesi üzerine ilanen yapılan 
tebligat üzerine de mumaileyha 
mahkemeye gelmediğinden mu
hakeme gıyabında görülmüş ve 
gıyab kararı tebliğine karar 
verilmiş olduğundan muhake
me günü olan 8-12-936 salı 
günü saat 10 da mahkemede 
hazır bulunması veya bir vekil 
göndermesini, ahsi halde mah
kemeye kabul edilmiyeceği ve 
muhakemenin gıyabında cere· 
yan edeceğini mübeyyin işbu 

gıyab kararı ilanen tebliğ olu· 

Aşağıdaki gayri menkuller 3-12·936 Perşembe ~ünü saat 

15 de İzmir Alsancak 8 inci İşletme Komisyonunda açık arttırma 
suretile üçer sene için kiraya verileceklerdir. isteklilerin gayri 

menkuller hizasında yazılan mikdarda muvakkat teminat verme· 

leri ve işe girmeğe manii kanuni bir halleri olmadığına dair 

beyannameler ve aranılan vesikalarla muayyen vakitte komisyona 

müracaat etmeleri lazımdır. Şartnameler komisyondan parasız 
alınır. 

1 - lzmir Kemeri Kağıthane caddesinde 16 Nıı. h diikkarı 

Muhammen kira bedeli 216 lira muvakkat teminat 1620 kuruştur. 

2 - lzmir Kemeri Kağıthane caddesinde 18 Nu. Iı dükkan 
muhammen kira bede!i 288 lira muvakkat teminat 2160 kuruştur. 

3 - lzmir Kemeri Kağıthane caddesinde 16/1 Nu. lı eczane 

muhammen kira bedeli 540 lira muvakkat teminat 4050 kuruştur. 
1263 (2230) 

-r=-e - - .... , ... 
lzn1ir Vilayeti Def erdarlığından: 

lss(sınm vergi borcundan ötürü tahsil emval yasasına göre 
haczedilen Kadriye mahallesinde seyran sokağında kain 11 
sayılı hane tarihi ilandan itibaren 21 gün müddetle satılığa 
çıkarıldığından pey sürmek istiyenlerin Defterdarlık tahsi!fıl 
kalemine gelmeleri. 



20 Teşrinisani 1936 
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F ratelli Sperco 
Vapur Acentası 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
AGAMEMNON vapuru el

yevm limanımızda olub 1 O ikinci 
teşrine kadar Amsterdam,Rot
terdam ve Hamburg limanlan 
için yük alacaktır. 

STELLA vapuru 7 ikinci teş-
rinde beklenmekte olub Rotter• 
dam, Amstcrdam ve Hamburg 
limanları için yük alacaktır. 

TRiTON vapuru 15 ikinci 
teşrinde gelib 21 ikinci teşrine 
kadar Anvers, Rotterdam,Ams
lerdam ve Hamburg limanları 
İçin yük alacakbr. 

SVENSKA ORIENT Lınıen 
VIKINGLAND motörü el

yevm lima01mızda olub Rotter
dam, Hamburg, Bremen, Go-
terburg ve Balbk limanları için 
yük alacaktır. 

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

Servici Maritim Roumain 
Kumpanyası 

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

ZEGLUGA POLSKA 
Kumpanyası 

LEVANT motörü elyevm li
manımızda olub Anvers(doğru) 
Dantzig ve Gdynia limanları 
için yük alacaktır. 

Daha Fazla tafsilat için ikinci 
kordonda Tahmil ve Tabliye 
binası arkasında FRATELLI 
SPERCO vapur acentalığına 
müracaat edilmesi rica olunur. 
Navlunlardaki ve hareket ta· 
rihlerindeki d~ğişikliklerden 
acenta mesuliyet kabul etmez. 

Telefon: 2004-2005-2663 
ıJr:LZ7.7.7..Z7..7J7.ZZZ7.zzzzzTLZZ'J 

~ Sinir hekimi 
DOKTOR 

ABDÜLKADİR 
TAŞTAN 

MERKEZ hastanesi 
asabiye mütahassısı 

Hergün ikiden sonra hasta
larım kabule başlamıştır. 
Muayenehane: ikinci Beyler 

sokağı, şerbetçinin karşısın

da No. 81 Telefon: 3315 
2-26 (2196) 

'lZT..L7.7.ZLZZ-.LZZ7.zz7J.L/ZLLZJ~ 

Diş hekimi 

A.· Naci 
IIortaçsu 

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

Telefon 2946 
8-26 (2101) 

Diş tabibi 
Muayenehanesini 2 ıncı 

Heyler So. Hamam karıuın
da 37 No. ya nakletmiıtir. 

Telefon: 3774 
(1924) 

~L7'--™•DW.:2X&i 

Dr. Mitat Baran 
Operatör 

Muayenehanesini Gazi Bul
varında Basmahane iatasyo
llUoa giderken Yeni Asır 

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

Telefon:· 4070 

\ 3-26 (2166) 

~------------·' 

N. V. 
,V. F. H. Van Der 

Zee & Co. 
DEUTCHE LEV ANTE LINIE 

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

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

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

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

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

••D&• 
American Export Lines 

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

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

EXELLO vapuru 5 ilk ka· 
nunda bekleniyor. Nevyork için 
yük alacakhr. 

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

teşrinde bekleniyor. Nevyork 
için yük alacaktır. 
~ 

Pire Aktarması Seri Seferler 
EXCAMBION transatlantik 

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

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

•• C8!I ... 

Den Norske Middelhavslinje 
SARDINIA mt>törü 16 son 

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

Armement H.Scbuldt-Hamburg 
MARITZA vapuru 20 son 

teşrinde bekleniyor. Rotterdam 
Ham!:mrg ve Bremen limanlara 
için yük alacaktır. ....... 
S. A. Royale Hongroise de Na~ 
vigation Danubienne- Maritime 

Budapest 
BUDAPEŞTE motörii 29 son 

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

-· O!Q ... Joboston Varren Line Ltd 
Liverpool 

JESMORE vapuru 15 son 
teşrinde bekleniyor. Anvers ve 
Liverpool limanlarandao yük 
yük boşaltıp Burgaz, Varna 
Köstence, Sulina, G alatz v~ 
Braila limanları için yük ala
cakhr. 

---ıe..ııeno ......... _ 
Service Maritime Roumain 

Bükreş 
DUROSTOR vapuru 25 2 ci 

teşrinde bekleniyor. Köstence 
Sulina,Galatz ve Galatz aktar~ 
ması olarak Belgrat, Novisad, 
Budapeşte, Bratislava, Viyana 
ve Linz için yük alacaktır. 

'! ap~Jann isimleri, gelme 
tanblen ve navlun tarifeleri 
hakkında hiç bir taahhüde gi
rişilmez. 

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

Birinci Kordon T clefon N o. 
2007 - 2008 

• • Doktor - ()peratör 

Arif N. Y urcu 
Merkez Hastanesi Operatörü 

Hasta'armı pazardan başka 

her gün lkinci Bey İer sokağı 
Müıaycde salonu karşısında 

78 numarah muayenehane

sinde kabul eder. 

TELEFON: Muayenehane 3393 

Evi 4042 
Ev adresi : Karantine köp· 

rüpe Berat aparhmanı No. 5 

YENi ASIR 

rep Jorjet, 
evdor Ferit, 

4 ayrı ayrı lrnku harıkası 
ve S. Ferit eczacı baiının son 
yaphğı şaheserler. 

Sabit, latif hakiki çiçek ko
kuları. 

Benzeri yapılamaz. 

Um. Depo 

• erit 
• 

1 
ECZANESi 

Hükümet sırası 

Bu sene ihlamur 
azdır kışlık ihtiya· 
cınızı şimdiden te
min ediniz. SALEB 
AD AÇA YI, PA
PATY A'nın yenisi 
geldi. 

ARTI kumaş bo
yalarını, firmamızı 
taşıyan çeşitlerimizi 

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

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

macunJarı, krem, 
podra V.s 

Telefon 3882 

1936 -1937 
Taze bir asitli 

ekistra ekistra 

Balık 
Yağı 

ECZACI 
Kemal 

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

Hilal 
Eczanesi bu yağı 
hiçbir yere ver
miş değildir. 

Kendi sat 
maktadır 

Urla itra memurluğundan: 
Mustafa oğlu Arif vekili 

Mahmud Enginin, Urlanın bacı 
Isa mahallesinde ahiren lstan
bulda Üsküdarda bacı Mebmed 
Selami sokağında 34 numaralı 
evde oturmakta iken eJyevm 
ikametgihı meçhul bulunduğu 
anlaşılan Karaferyeli Ali kızı 
Mihriban aleyhine Urla asliye 
hukuk mahkemesinden istihsal 
ettiği Yılmaz ismindeki çocu-
2un teslimine mütedair 17 /6/936 
tarih ve 58 numaralı ilamın ic
rası istenilmiş olduğundan ilin 
tarihinden itibaren beş gün ur-

. fında Yılmaz ismindeki çocu
ğun teslimi veya tedkik mer
ciinden veya temyiz veyahud 
iadei muhakeme yolu ile aid 
olduğu mahkemeden icranın 
geri b1rakılması hakkında bir 
karar getirilmedikçe cebri ic
raya devam olunacağı ve ilam 
hükmüne muhalefet o'.unduğu 

surette tedkik merciince hapis 
cezasiyle tecziye olunacağına 

dair icra ve ifJas kanununun 
24 üncü maddesine tevfikan 
Mihribana tehli2' ediJnıek üıere 

lergis Nuvar 
Leylak Blan 

• • 
senesının 

lzmir Ahkamı Şahsiye Sulh 
Hukuk Mahkemesinden : 

lzmirde lkiçeşmelik uzun yol 
furun çıkmazında 88 sayılı evde 
mukim iken 26-8-936 tarihin
de ölen 80 yaşında Ahmet kı
zı Fatmanın terekesine mahke-
memiz vazıyet etmiş olmakla 
ölüden alacaklı veya verecek
liler varsa tarihi ilandan itiba
ren bir ay içinde mahkemeye 
müracaatle kaydettirmedikleri 
taktirde ve bu müddet geçtik
ten sonra müracaat edilirse 
nazara ahnmıyacağı ve ölenin 
mirasçıları dahi varsa tarihi 
ilandan itibaren üç ay içinde 
mahkemeye müracaat etmez
lerse ölünün metrukatı hazine
ye devredileceği lüzumu ilan 
olunur. 1219 (2227) 

tanzim !~ılınan icra emri mah
keme divanhanesine talik edil· 
miş olduğu ve tebliğin ilanın 

ertesi gününden başlıyacağı 

malumu olmak ve tebliğ maka
mına kaim olmak üzere ilan 
olunur. Dosya 936-613 

(2226\ 

Olivier Ve Şii. 
LİMİTET 

Vapur Acent s 
İRİNCi KORDON REES 

SINASI TEL. 2443 
ADJUTANT vapuru 28 bi

riociteşrinde gelip 29 birinci 
teşrine kadar Londra için yük 
alacaktır. 

ANDALUSIAN vapuru 2 
ikinci teşrind~ gelip 5 ikinci 
teşrine kadar Londra ve Hull 
için yük alacaktır. 

Liverpool Hattı 
ALGERIAN vapuru 30 birinci 

teşrinde gelip 4 ikincı teşr;ne 
kadar Liverpool ve Glasgov 
için yiik alacaktır. 

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

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

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

Çiftçi ve 
s h. 

• 
zarı 1 

Paris fakültesinden diplomalı 

i tabipleri 

uzaffer "'roğul 

Kenıal Çeti dağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan başlıyarak 
Beyler - Numan zade S. 21 
numralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 1 O a 

kadar memleket hastanesinde 

SARAÇOGLU 
Memleket hastanesi 

Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane: [kinci Bey
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Evi: Köprü ·rap!.lr iskelesi 
Berat apartımana No. 6 

Ev, Telefon No. 2545 

yvan 
a-

at na 
Hayvanlarınıza pamuk çekirdeğini olduğu gibi yedirerek 
mide cihazlarını ve nesçlerini bozmayınız. 

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

Hayvanlarınıza ( Öküz başı ) markalı Turan mamulatı 
küspe yedirerek onlarm şayanı hayret derecede semiz
leyip kuvvetlendiğini ve inek1erinizin verdiği sütün fazla 
mikdarda çoğaldığını göreceksiniz. 

Meccani numune ve tarifname için fabrikahmmız ma
mulah lzmir ve civarı umum acenteliği Nef'i Akyazılı 
ve J. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

Gazi bulvar No.25 
Posta kutusu No. 224 

Telefon - lzmir 3465 

- .. ' · :- • ı ~ ........ ...... _ ,; .. . •. ~ - .. ~ • 

l "'. :· . , - - -, . ~~ ı . . 

No. 8638/40 No. 8651 No. 8651 

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

:······································································ . . 
~ SIHHArr HALIK Y AGl ~ 
E Norveçya bahkyağlarmın en halisidir. Şerbet gibi ~ 
: içiJir. iki defa süzülmliştür. ! 

j Hamdi Nüzhet Çançar ~ · 

i Sıhhat Eczanesi l . . . . . . . . 
~ BAŞDURAK E 
E Büyük Salebçioğlu hanı karşısında : . . 
.......•..........................•.....................•.•.•......... : 
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Sefirler dünyanın vicdanını 
protesto etmişlerse de 

isyana sevkeden bu çılgınca saldırışları asilerin karargahı nezdinde 
tesiri görülmedi. Asiler şimdi Barselonu abloka edecekler .. 

1 

Paris, 19 ( A.A ) - Havas 
Ajansının aldığı haberlere gö
re, Madridin bombardımanı 

dün bir rekor teşkil edecek 
şiddeti bulmuştur. Asiler dün 
20 ton bomba attıklarını bi!
Jirmişlerdir. 

Bir taraftan Üniversite ma
hallesinde biitün şiddetile mu
harebe devam etmekte iken, 
diğer taraftan da Madridin 
merkez kısmı tam bir harp 
sahnesi m::nzarası göstermek
tedir. Puerto Del Solda gaze
tesi idarebanesiJe Dokabe sa
rayı alevler içinde ve itfaiye 
yangınların çokluğu karşısında 

şaşırmış vaz yette bulunmak
tadır. 

Gece havada büyük çapta 
obüslerle hava torpilleri uçuşu
yordu. Puerta Del Sol da Kon
kordya meydanında bir metro 
methali yJkılmJŞ ve bir genç 

enkaz altında kalmıştır. Ora
dan geçenler saatlerce çalıştık
tan sonra kendisini diri olarak 
çıkarabilmişlerdir. Yolun tamiri 
için yüzlerce amele çalışmak

tadır. 

Gece müteaddit müthiş in
filakler vukubulmuştur. Bunlar 
hava torpilleridir. Fakat en 
müthiş makine küçük yan
gın bombalarıdır ki, bun· 
Jar hemen biç ses çıkarma

dan patlamakta ve etrafa ha· 
vada dansederek çatılara ta
kılan alevler saçmaktadır. 

Hükümetçiler Valansiyadan 
gelecek kuvvetlerin doğu ce-
nubundan hücum ederek şehri 
kurtaracağını ümit etmekte
dirler. 

Londra, 19 (A.A) - ispan
ya büyük elçisi bugün Mad· 
ridle yaptığı bir telefon görüş
mesinde hüküır.et kuvvetlerirıin 
asilerin hat eketlerini akamete 
uğrattıklarını öğrenmiştir. 

Biiyük e!çiye asilerin gözleri 
yaşartan gaz kullandıklan da 
bildirilmiştir. 

ASI KARARGAHININ 
TEBLIGI 

Roma, 19 (Ö.R) - Asilerin 
Salamangue kar;ırgahından bil
diriliyor: Madridin telefon sa
rayı ve diğer bazı binalar müs
tesna o'.mak üzere başlıca sev
l<ülceyş noktaları Nasyona!ist
Jerin elindedir. Anarşistler yol
lardan geçerek binalara ateş 

vcrıyorlar. Robeldo mevkiinde 
muharebe bilhassa şiddetli o!
muş, milisler 156 ölü bırakmış
lardır. 3 hiikümet tayyaresi dü
şüri:lmti , tiir. 

HA VA HÜCUMLARININ 
ARKASI KESiLMiYOR 

Roma 19 (Ö.R) - Madrid-
1 

den asi kaynağından bildirili
yor: Saat 2,30 da millici'er 
Madride yeniden havadan hü
cum ederek milislerin dayan-

A1ntlrül kapılmwtla camluaiyelçi askerler intizamı temi11e raltşıyoı/ar 
dıkları birçok istihkamlara sosyalist ve komünist ispanyada 
bombalar ve hava torpilleri at- harp iç'n gönüllü yazılmışlar-
mışlardır. Yarım saat sonra di- dır. "Figaro11 ya göre 3000 
ğer bir taarruz daha yapılmış- Fransız ve Belçikalı hususi 
tır. Hcrtarafta yangınlar çıkı- trenlerle Fransadan Katalon-

yor. Nasyonalistler Tankların yaya hareket etmişlerdir. "Pa-
himayesi altında şehirde ileri tion Francoist:,, Fransız hükü-
harel(etine devam ediyorlar. metini hergün bitaraflığını 

FRANSIZ VE BELÇİKALI bozarak lspanyol milislerine 
GÖNÜLLÜLER silah göndermekle itham edi-

Roma, 19 (Ö.R)- Parisden 
ge!E:n haberlere göre lspanyol 
hükümetine yardım ıçın geniş 
mikyasta Marksist gönüllüler 
yazılmaktadır. Echo de Paris,, 
ve "Figaro,, gazetelerine göre 
binlerce Fransız ve Belçikalı 

yor. 
iSPANYA RADYOSU 

Madrid 19 (A.A) - Dün 
neşriyatını kesmiş o'an Radyo 
Espena yeniden faaliyete geç
miştir. Bu Radyo asilerin iki 
tankının Madrid cephesinde et 

,. 
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bombalariyle tahrip edilmiş ol
duğunu haber vermektedir. 

ASiLERiN TAARRUZLARI 
ILERLEYOR 

Paris 19 (A.A) - Havas 
Ajansının Avila muhabirinden: 

Asilerin Madridin şimali gar
bisindeki taarruzları müsaid bir 
surette inkişaf etmektedir. Del· 
gado ve Bartolomen kolları iler
lemiş, cephaneyi ve kışlaları 
ele geçirmiş ve Paplo İğlesias 
Dormundest ve Jochaim Lopez 
caddelerinin methaline yerleş
miştir. 

Asensio ve Barron kolları 
Gari parkını ve Resales mesi-

bi11as11ulan lıaıektilı takib ediı'Ollar 

resini işgal etmişlerdir. Bu kol
Jar Campa Del Moro parkına 
girmiş, alevler içinde bulunan 
şimal istasyonuna, kral sa
rayına ve içinde milislerin ta
hassün ederek adım adım mü
dafaada bulunmakta olduklara 
henüz inşa halinde bulunan ki
liseye varmışlardır. 

Madrid halkının Madridden 
Valansiyaya muhacereti ziyade
Jeşmiştir. Payitahtın cenub ve 
şark mıntakalarında yangınlar 
etrafa sirayet etmektedir. 

MUSADERE EDiLEN 
BOMBALAR 

Madrid, 19 (A.A) - Bu sa-

bah saat 2.45 de asilerin tay· 
yareleri payitahta yeniden bom
bardıman etmiştir. Tayyareler 
müteaddit bombalar atmışlar

dır. Bu bombalar bilhassa te· 
Jefon merkezi binası yakininde 
müthiş surette patlamıştır. 

Zabıta 200 tayyare bomba· 
sile 40.000 kurşun müsadere 
etmiştir. Bunların bir ecnebi 
devlet konsolosu tarafından 
satın alınmış olduğu söylen
mektedir. Zabıta bunları giz
lice imal etmiş olan mühendisi 
tevkif etmiştir. 
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ISPANYOL FASI 

MÜST AKIL MI OLACAK? 
Paris, 19 (A.A) - Havas A

jansının Tanca muhabirinden: 
Büyük hava hazırlıkları 

lngiliz hava kuvveti 
çoğalıyor ... iki kat 

Son sıslmı bir bomba1d1111an tayı'{lfesi 

Londra, 18 (A.A) - Royter Programda derpiş edilen 50 
Ajansının verdiği ma :fımata hava limanınclan 39 u ekserisi 
göre, hava si ah!anması mühim cenupta o:mak üzere inşa ha-
terakki'er göcıtermiştir. 1935 lindedir. 
may:smr!anberi yüzde 50 ço- Royter Londranın müdafaası 
ğa'ma haydcdiliyor. lngiltere- için yapı'.acak olan foyyarderie 
nin o tarihte Avrupa ıç:n çevrilmiş tel maniasına büyük 
beş yüz olu7. tayyareden rr.ü- ümit.er lmğlandı .~ını, avcu tay-
teşekl<il eli liç fi losu varken yarelcrin:n bombardıman tay-
şimdı bu adet 992 makineden y01relerini iyice göımelerine 
müteşekkil 80 filoya çıkmı~tır. mani olan bu!utlu ve sisli ha-

Tayyare bakanlığı l 75{) tay- valarda bu manianın büyük 
yareden müteşekkil 129 filonun faydası görüleceğini ilave et-
teşkilini deı piş elmeldedir. mektedir. 

Londrada bir ziyafet 

Şötan Fransanın sulh 
görüşünü anlatmıştır 

Vinston Çörçilde ziyafette lngiliz 
•• •• •• •• v 

goruşunu açıga vurdu 
Londra, 19 (Ö.R) - Fransa 

devlet bakanı Camille Cbau-
temps dün lngiliz dostları ta· 
rafından şerefine verilen mü· 
him bir ziyafette hazır bulun
muştur. Chautemps garbi Av-
rupadaki iki demokrasinin şu 
müşterek ideale malik olduk
larını söylemiştir: Devletin hi· 
mayesi altında insani şahsi
yete saygı.. Avrupadaki muh
telif devlet rejimlerini ima 
ederek Fransız nazm Ingiltere 
ve Fransanın hürriyet rejimin
de yaşadıklarını ve kuvvetin 
berşeyden üstün gösterilmesin
den ibaret o!an yeni l.azı na
zariyelere katlanmak isteme
diklerini söylemiştir. 

Cbautemps Fransa ve lngil
terenin ideoloji namına haçlı 
seferlerine taraftar olmadıkla-
rını, bu sebeple ispanya hadi
selerine karşı malum olan va-
ziyeti takındıklarını söylemiştir. 
Hatip bundan sonra İngiltt!reyi 
Milletler Cemiyetine saygı ve 
kollektif emniyet siyasetini mü
dafaa azminden dolayı tebrik 
ederek bu lngiliz kararının 
demokrat milletlerin vicdanını 
aydınlattığını söylemiş ve son 
söz olarak lngiliz ve Fransız 

C/ıaulfm1Js 

demokrasifetinin "Kuvvet ver
mek,, düsturuyle birbirine bağlı 
olduklarını bildirmiştir. 

Chautemps'e Churcill cevap 
vererek Ingiltere ve Fransa
nın Avrupa sulhunu korumak 
hususundaki müşterek iradele-
rini tesbit etmiş ve Almanyanm 
hattı hareketini tahlil ederek 
bu devletin İngiltere ve Fransa 
tarafından sulh için sarfedilen 
gayretlere iştirakinin gerek 
Paris ve gerekse Londrada de-
rin bir memnuniyet uyandua
ca~ını temin etmiştir. 

lspanyol F asındaki asilerin 
askeri makamatı ispanyada 
ileride yapılacak askeri hare· 
kat için yerlilerden asker top
lamaktadır. General Franko
nun yakında İspanyaya on 
bin Faslı asker gönderecek 
vaziyette olduğu söylenmekte
dir. Şimdiye kadar Cebetütta
rık boğazından 25,000 Faslı 
asker geçmiş olup ispanyada 
muharebe etmektedirler. Yer" 
liler general Fraokonun lspan
yo) F asına muhtariyet verece
ğine kani bulunmaktadırlar. 

ASlLER ABLOKA 
YAPACAKLAR 

Lizbon, 19 (A.A) - Harici~ 
ye nezareti Burgos hükümeti 
tarafından gönderilmiş bir teb-
liği neşretmektedir. Bu tebliğde 
Barselon limanında buluoaP 
ecnebi gemilerin hemen limanı 
terketmeleri ve ecnebilerle 
gayri muhariplerin şehirden 
çıkmaları talep olunmaktadır. 

DÜNYANIN VlCDANINI 
iSYANA SEVKEDEN 

BiR CİNAYE'f 
Vaşington, 19 (A.A) - Is .. 

panya sefareti Madriddeki se
firlerin Madrid bombardımanı .. 
nın bütün dünyanın vicdanıot 
isyana sevketmiş olduğunu bil .. 
dirmek üzere asilerin yanJn.a 
gitmek arzusunu iz.har etmıf 
olduklarını bildirmektedir. Se
faret bu teşebbüsün Ingili~ 
maslahatgüzariy!e Madriddek~ 
Arjantin ve Meksika sefirlerı 
tarafından yapılmış olduğund 
ilave etmektedir: 


