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1 Başmuharrir ve umumi neşriyat müdürü: 
HAKKI OCAKOGLU 

Davam mUddetilTürkiye içinlHariç için 
Sene/Lk . . . . . . . 1300 2500 - -
Altı avlık. . . . . . 700 1300 

1 TELEFON : 2697 

Fiall " & " kuruştur. C1tnıhuri11eti1ı Ve Oumlıuriyet Ese-rinin Bekçisi, Saba1lları Çıkar Siyasi Gazetedir . -"'-- ~ 

' ltalyada bir infilak 
ııııa2 kişinin öldUğU bildlrlldl 
Paris 20 (Ô.R) - Romadan bildiri!· 

diğine göre ltalyamn Tirol vilayetinde 
de hir baruthanede müthiş bir infilak 
olmuştur. infilak neticesinde 42 kişi 
ölmüş, 20 kişi de ağır ve hafif yaralan
mıştır. 

Yeni Asır matbaasanda basılmıştır. 
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Pamuk 
Sef erberlığimize 
büyük alaka 
gösteriliyor . -.. 

Başı·ekilimiz, so>ı h[1c :::eya
ltatindc, be.yaz alt1ıı olarak 
tavsif ettikleri pamuğun is
tihsalini kalite ~ı:e krıntite 

bakımmda>ı m·ttırnıağa şid

detle multtııç olduiJıtmuzu, 

beyan edcrkeu. önı1müzde7•i 

yılm bir (pamuk sef erbe>·
li{ji> yılı olacafjma işaret 

etmişle't'di. 

Ekonomik politikamızda üç 
beyazlara atfedilen ehem
miyeti hepimiz biliriz. Kuvvetli 
temeller üzerinde yükselen eko
nomik yapının çatısını bir an 
evvel kurm:ığa azmetmiş olan 
başvekilimiz, pamuk seferber
liğini ulu orta bir jı!Österiş ola
rak ortaya atmış değillerdir. 

lsmet lnönü, bu yeni hamleyi 
iktısadi kalkınmamızı kolaylaş
tıracak hamlelerin başında gör· 
nıektedir. Filhakika ne zaman 
iç pazarda iş hacmini arttırmak, 
hayatı ucuzlatmak m'!vzuubahs 
olsa bütün düşüncelerin dönüp 
dolaşıp pamuk istihsalini key
fiyet ve kemiyet itibariyle yük
ıeltmeğe dayandığıaı görmek
teyiz. Ve. bu pek tabiidir. 

Endüstrimizin normal şartlar 
içinde çalışarak inkişaf edebil· 
nıesi, herşeyden önce muhtaç 
olduğu ham maddeleri en eyi 
evsafta ve mümkün olduğu ka· 
dar ucuza mal edilmiş olarak 
tedarik edebilmesine bağlıdır. 
Dünyanın en modern fabrika· 
larını kuruyoruz. Rasyonel bir 
çalışma tarzının verimlerini al· 
nıak istiyoruz. Y aloız sanayiin 
eyi techiz edilmiş olması bizi 
hedefimize ulaştıramaz. Aynı 
zamanda ziraatımızın sanayii· 
nıize ayak uydurması, onunla 
Laşbaşa yürüyebilecek bir kud· 
ret kazanması lazımdır. Pamuk 
seferberliği de işte bu neticeyi 
tahakkuk ettirmek için yapıla· 
caktır. Bu sayede umarız ki, 
köylerden şehirlere doğru akın 
duracak, yeni zeriyat sahaları 
toprak işçisine olan ihtiyacı 
Çoğaltarak işsiz kolları kendi 
sinesine çekecektir. 

Pamuk, başvekilimizin sara· 
hatla söyledikleri gibi memle
ketimize altın sokabilecek bir 
lbatadır. Beyaz altmın alıcıları 
Çoktur. Bizim pamnk siyaseti· 
rnize en çok alaka gösteren 
llıemleket A 'manyadır. Türki
Yede pamuk zeriyabnın geniş· 
letileceği haberini alakadar 
Alman makamları büyük bir 
lbemnuniyetle karşıladıkları 
Ribi Alman ga1eteleri de mem
leketimizde tasarlanan pamuk 
Seferberliğini isabetli bir dü
şünce olarak alkışlamışlardır. 
l'ürkiyenin iktısadi işlerdeki 
azinıkar siya~etine şahid olan
lar biliyorlar ki, ismet lnönü
llün başladığı işi muvaffakı· 
~etle bitirmemesi imkansndır. 
I> aşvekilimiz 1937 senesinde 
81tıuk rekoltesinin iki katma 

Çıkarılmasını ve kalitenin yük
- Sonu 2 nti say/ada -
Şevk.e1. ı::t:l.Igi.:n. 

ZIY ARETİNE EHEMMİYET 

Yunan Kralı, Bulgar kralının misafiri olacaktır ... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Bulgar harici siyasetinde bariz bir değişiklik muşahede edildiği, Bulgaristanın 
Baıkan devletleriyle "iyi komşu,, siycaseti takibedeceği Atinadan bildiriliyor 

>.:!EltL'JtP!Zii * *M&'h'M l# 4?i8i ---- w A > 

Yugoslavya başvekili de mühim nutuk söyledi 
--~~----~~~~~~~~~----~----~------~~~~----~~~~~~~~~ 

"Birçok büyük devletler Yugoslavyanın dostluğuna ehemmiyet veriyorlar. 
Balkan Antantı çerçivesi içinde bu dostluklara alakamızı göstereceğiz.,, 

lstanbul 20 ( Yeni Asır) - Sofyadan Atina '< Belgrad, 20 ( Ö. R) - Baş ve dış bakanı 
gazetelerine akseden bir habere göre Bulgar Dr. Milan Stoyadinoviç, yakında yapılacak 
dış siyasetinde son aylar içerisinde bariz olan belediye intihabatı münasebetiyle söylediği 
bir değişiklik olmuştur. Bulgaristan hükümeti, bir nutukta Yugoslav hal!<ının Hırvatlara kardeş 
Balkanlı bir devlet olmak sıfativle komşulariyle gözüyle baktıklarmı, yakında esaslı bir yakın-
"iyi komşu,. siyaseti takibine karar vermiş ve laşma temin edilecegini söylemiştir. 
balkan antantına şayanı dikkat bir temayül Dr. Stoyadinoviç nutkunda dış siyasete temas 
göstermiştir. ederek demiştir ki: 

Bulgar Kralı Boris'in son defa Yugoslavya · " - Birçok büyük devletler Yugoslav dost· 
başvekilini kahulünde gösterdiği samimi alaka, luğuna azami ehemmiyet veriyorlar. Biz bunu 
bunun en büyük delili sayılıyor. memnuniyetle müşahede etmek teyiz. Yugos-

İstanbul, 20 \Yeni Asır) - Atinadan bildi· Javya hükümeti ve Yugoslav milleti, dışarıda ken-
rildiğine göre Yunan Kralı Yorgi pek disine gösterilen kabul yüzünü memnuniyetle 
yakında Sofyayı ziyaret ederek Bulgar Kralı telakki etmektedir. Balkan antantı ve küçük 
Boris'e misafir olacaktır. Öğrenildiğine göre antant dostluk çerçevesi içinde bize gösteri-
Yunan Kralının Sofyayı ziyaretinde başvekil ge· lecek sempatiye alakamızı göstereceğiz. Yu· 
neral Metaksas da kendisine refakat edecektir. Sotvadan bir l!Örilnllş goslavyanın hariçte itibarı artıyor. " 

v:Jf"'Z7!/'L~~ATLYLY'/YZ7!Y."AL';,tJYY..7!'J!'YrLZZ,Jr'ZZZY/.IL/ZT.'LZ777~.LllPfl!<iıı:21"Z:M:IZIF•Elmıt&:alllı'l-m:Pm_______ W k" **ti.ti! 

SANCAK MESELESi HAKKINDA FRANSANIN 
iLERi SURDUÖU DELiLLER ESASSIZDIR 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Türk davası çok kuvvetlidir -
muahedesindeki 

taraflı bozduğu söyleniyor 
Dost Fransa hükümetinin 1921 

taahhütlerini tek 

Dr. Aras, Haricıre vekôleli umumi katibi Menemenci 
oğluı-le bir arada 

lstanbul 20 (Hususi muhabirimiz.den) - Ga
zetelerin Ankaradan aldıkları malumata göre 
Sancak meselesi üzerinde Franstz notasının or· 
taya koyduğu meseleler hiçbir tahlil ve tenkide 
dayanamıyacak kadar çürüktür. Tan diyor ki: 

- " Ya t92t anıa,ması bUtUn netl
celerlle vardır. Yahud Fransa bunu 
bir t~rafh olarak bozmuştur. Fransa 

taahhUdlerlnl lhlAI etmek istiyorsa 
muahede yokter... . 

lstanbul, 20 (Yeni Asır) - Antakyadaki 5829 
müntehipten memur, jandarma ve taşnak erme· 
nisi olmak üzere ancak 317 ki~inin rey verdiği 
bildiriliyor. 

Atina, 20 ( Ö.R ) - Bütün gazeteler isken
derun ve Antakya meselesi hakkında Türkiye 
halk parti gurubunda cereyan eden müzakere
ler ve dış bakanı doktor Tevfik Rüştü Aras'ın 
izahatı hakkında malumat veriyorlar. 

#~.-................................................... " 

Müthiş bir facıa 

Bir baraj yıkıldı. 458 
ceset çıkarıldı 

450 madenci evi sular tarafından 
•• 

sürüklendi. Olenler çoktur 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Tokyo, 20 (Ô.R)- Bir bakır madenini işletmek için yapılan 
baraj saat üçte devrilmiştir. 1200 kişi sular altında kalarak 
boğulmuştur. 450 madenci evi suJar tarafından sürüklen· 
miştir. Şimdiye kadar üçyüz ceset bulunmuştur. 1300 kişi 
olan ahaliden ancak yetmişbeş kişi kurtulmuştur, 200 metre 
uzunluğunda ve 60 metre genişliğinde olan baraj son yağ· 
murlar sebebile yıkılmıştır. 

Tokyo, 20 (Ö.R)-Barajın yıkılmasiyle neticelenen müessif 
hadisenin kurbanları gittikçe artıyor,Şimdiye kadar 458 ceset 
meydana çıkarılmıştır. Facıa o kadaı ani olmuştur ki tek 
kişi bile kaçmağa vakit bulamamıştır. Hadise esnasında bir 
çok evler sular altında sürüklenmiş ve yıkılmıştır. Amerika 
misyoner teşkilatı, facıa yerinde yardıma koşmuştur. , ................................... .. 

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

Lik maçları başlıyor Muhasaranın 
•• • • onuçuncu gunu ,V.Z;XZ;&:'ZZLZZZO:ZLZ..GZ~ •• •• •• 

Madrid' deki kadınlar ve 
çocuklar açlığa razıdır 

~ Ticaret odaları 
s 
~ lağvedilecektir 
~ .. __ _ 

Iktısat 

Lik heyeti, maçlar fiks
türünü dün tanzim etti 

"Açlığa razıyız, 
kıracağız,, 

Paris, 20 (Ö.R) - Son gün
lerde Madridin muhasarası 
üzerine Madridde açlık başla· 
mıştır. General Dolano radyo
da Madriddç kadınlar ve ço· 
cuklar arasında açlığm, harp 
sahnelerinde olduğu kadar, 
kurban verdiğini söylemiştir. 

Bugün kadın ve çocuklardan 
bir gurap Madrid sokaklarında 
dolaşarak bir nümayiş tertib 
etmişlc!rdir. Kadınlar: 

- Açhka razıyız. Fakat esa· 
ret zencirini kıracağız Cumhu-
riyeti koruyacağız ••• 

Diye bağrışmışlardır. 
- Sonu 6 ıncı sahı/etU -

esaret zencirini 
diyorlar 

Cenab kumandanı Oerıeral Keypo 

••••• 
Odalarının ikamesi 

du,unUIUyor 
•••••••••••• 

Bu hususta hazırlanan 
proje tetkik ediliyor 
İstanbul, 20 (Yeni Asır)

N lktısat vekaleti çok mühim 
~ bir kanun projesi hazırla-
~ makla meşguldür. iki yıl tll 
, evvel odalar kongresinde lS 
esasları tetkik edilen bu 

~ projeye göre memfe.ketimi~-
de sayısı yüz on sekıze bahg 

~ olan ticaret ve sanayi oda· 
~ lan lağvedilecektir. Bunlar ~ 

yerine memleketi 21 iktısadi 
mıntakaya ayıran iktısad 
odaları kurulacaktır. 

lktisad odaların umumi 
merkezi Ankarada olacaktır. 

~ 

ilk haftanın mühim nıaçını 
K. S. K. Altay ile yapacaktır 

lzmuspor takımı - YAZ/Si YEDiNCi SAYrADA --· 



........................................... 
Tarihten fıkrc:ılar: 

Ben uyuyordum 
çünki 

Nadir şahdan sonra ve 
Kacardan evvel Iranda hü
kümet süren Zend sülalesin
den Kerim hanın huzuruna 
bir gün bir adam girerek 
gece evinden öteberisinin 
hırsızlar tarafından çalındı
ğım yana yakıla anlatmış. 

Kerim han: 
• - Başına bu işin gelme· 

mesi için yatmamalı idin 
demiş: 
Adamcağız şöyle cevap 

vermiş : • 
- Ben uyuyordum çünki 

senin uyamk olduğunu zan 
• ediyordum. 

Kerim han aldığı bu ce
vap üzerine mahcup ve mü· • 
teessir olarak onun düçar 
olduğu zarar ve ziyanın ha
zinece ödenmesini emretmiş. 

1'Taltled.e:n.; "Y". 1'T. 

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

Pamuk 
Sef erberlığimize 
büyük alaka 
gösteriliyor . -. 

- /Jaştara/ı 1 inci sahi/ede -
selmesini emir ve işaret ettik
lerine göre bu İşe önümüzdeki 
yıl içinde tahakkuk edecek bü
yük işlerden biri gözüyle ba
kabiliriz. 

Pamuk siyasetimiz, bilhassa 
Almanya ile ticari münasebet
lerimizi daha yüksek bir inki-

şafa mazhar kılmak için feyizli 
neticeler verecektir. 

Son yıllara aid istatistiklerin 
mukayesesinden anlıyoruz ki 
Almanya her sene memleketi
mizden daha çok pamuk çek
mektedir. Almanyanın :pamuk
larımıza gösterdiği alaka iki 
noktai nazardan dikkate şa
yandır: 

1 - Almanya, sanayıının 
muhtaç olduğu pamuğu kabil 
olduğu kadar Türkiyden almak 
arzusundadır. 

2 - Almanya, endüstrisi 
hızlı bir inkişaf devresinde olan 
Türkiyeye ihtiyacı olan maki-
naları satmak, Türk sanayiinin 
kuruluşuna iştirak etmek arzu
sundadır. 

Yanılmlyorsak Alman iktısad 
nazırı ve Reichsbank direktörü 

Dr. Schacht'm Türkiyey~ vuku
bulan nezaket seyahatı, ve bu 
cemilckar ziyaret fırsatının ya-

rattığı temaslar yukarıda kayd
ettiğimiz esaslar üzerinde gö
rüşmelere imkan vermiştir. 

Sayın doktorun Türksever duy
gularım ifade eden samimi söz
lerinden anlıyoruz ki, bu te
maslar faydalı olmuştur. Yani 

T~rkiye - Almanya arasındaki 
ticari mübadelelerde mübhem 
kafan noktalar aydınlatıl-

mıştır. Önümüzdeki yılda Al
manya ile ticaretimizin daha 

mühim ölçüde genişliyeceğini 
şimdiden muhakkak sayabiliri:ı. 

Şevk.e't; ::Bl.l.sf.~ 

Resmi daireler 
Şirkete depozito 

vermlyecek 
Nafıa \'eki'eti verdiği bir 

emirle elektrik şirketinin, resmi 
dairelerden istihlak avan11na 
mukabil aldığı depozito para-

larının devaire iade ettirilmesi 
bildirilmiştir. Nafıa müessese
leri &..omiserliği keyfiyeti ala-

kadar daireierle elektrik şır
ketine bildirerek bu gibi pa
raJarın derhal geriye alınma
sını ve badema resmi dairele
rin şirkete elektrik istihlakine 
avans olarak depozito veıme
meleri haber verilmiştir. 

1 ---

•• 
• • 
•• 
• • 
•• 

1 Şiı._ k_r_ü_n_ü_n_t_e_k_r_ar_m_u_a_y_e_n_e_si_i_st_e_nildi 

Ekmek 
•••••••••••••••••• 

Fiatleri inecek mi 
Buğday fiatlerioin son gün

lerde düşmesi üzerine lstanbul 
belediyesince ekmek fiatlerinde 
tenzilat yapıldığı malumdur. 

Dün bir muharririmiz bele
diye reisi doktor Behçet Uzu 
ziyaret ederek lzmirde de ek· 
mek fiatferinin ucuzlatılıp ucuz
latilmıyacağını sormuştur. 

Doktor Behçet Uz, Daimi 
encümen azasından Reşat Leb
lebicinin bu işi tetkike memur 
edildiğini lzmir belediyesinin de 
biriki gün içinde bu hususta 
kat'i bir karar alacağını söy
lemiştir. 

Yugoslavyalı 
meslekdaşın 
tedkikleri 

iki gündenberi şehrimizin 
kıymetli misafiri bulunan Yu
goslavyalı meslekdaşımız Sve
tvski ve refakatlerinde bulunan 
matbuat umum müdürlüğü mü
şaviri Kemal dün sabah Ber
gamaya gitmişler ve geç vakte 
kadar asarı atikayı tedkik ile 
meşgul olduktan sonra akşam 
avdet etmişlerdir. Misafirlerimiz 
bugün Selçuğa giderek Ef es 
harabelerini tedkik edecek ve 
yarın Bandırma tarikiyle lstan
bula gitmek üzere şehrimizden 
ayrılacaktır. 

Köıniil· ru.hsatiyeleri 
Kış mevsiminin yaklaşması 

üzerine şehrin ihtiyacı için faz
la kömür tedarikine alakadar
Jarca çalışılmaktadır. Bu itibar
la kömür yakmak için ruhsat 
almak üzere müracaat edenlere 
derhal, usulü dairesinde ruhsat 
verilmektedir. Bu sene imal 
edilen kömürler beş altı gün
denberi şehire gelmeğe başla
mıştır ve bu sene kömür buh
ranı olacağma alikadarlarca 
kat'iyyen ihtimal verilmemek
tedir. 

Mühendis birliği 
idare heyeti seçildi 
Mühendis ve Mimar birliği 

başkanı mühendis Asafın Ay
dına nakli dolayısiyle Birlik 
idare heyetinde yeniden inti
habat yapılmış, mimar Necmed
din Emre riyasete, mühendis 
Behçet Ostay umumi katipliğe, 
mühendis Ali Nihat Örke mu· 
hasipliğe seçilmişlerdir. Şehri
mizin tanınmış mimar ve mü
hendiıleri olan bu zevata yeni 
vazifelerinde muvaffakıyetler 
dileriz. 

Müddeiumumimiz 
Yam:ın lstanbuldan gelecek 

Uç baftadaoberi Aokarada 
lzmir adliyesinin muhtelif işleri 
üzerinde Adliye vekaletiyle 
temasta bulunan şehrimiz cum
huriyet müddeiumumisi Asım 
Ankaradan Istanbula geçmiştir. 
Asım Tuncayın yarın lstanbul
dan şehrimize geleceği haber 
alanmıştır. 

• il ••••• 

Valinin teftişleri 
Vali Fazlı Güleç dün akşam 

üzeri İzmire civar köylerrlen 
bazılarını teftiş etmiştir. 

sıhhat şllraSuçlu· müdafaa vekili, 
sının evrakı incelemesini teklif etti 

------------------------------------------------------------------Alsancak'ta bakkal Sıdkı ve 
metresi Sabahat'i öl<iürmekle 
suçlu olan makinist Şükrü'nün 
muhakemesine dün ağırcezada 
devam edilmiştir. Şükrü'nün 

baldızı Saadet şahid sıfatile 
dinlenmiştir. Bunu müteakib 
Şükrünün vekili avukat Halid 
Natık aynğa kalkarak demiş
tir ki: 

- Müvekkilim Şükrü Adli 
tıb müessesesinde müşahede 

altına alınmış ve normal bir 
adam olduğuna ~air bu mües· 
seseden rapor gelmiştir. 

Biz bu vaziyet karşısında 
dahi kanunun bize tanıdığı bir 
hakkı kullanacağız ve bu iş 
üzerinde yüksek bak yerinizi 
aydınlatacağız. Müek"elimiz 
Şükrü esash bir müşahedeye 
tabi tutulmamıştır. Bu adam 
bundan 18 yıl önce Istanbul
da T optaşı Akıl hastanesinde 
yatmış ve sekiz dokuz ay ka
dar tedavi görmüştür. 

Bundan başka lzmirde, Kar
şıyakada doktor Mahmud 
Şevket ve Tilkilikte Ramih ve 
Beyler sokağında doktor Ab
düsselam ve daha birçok he 
kimler tarafından akıl hastalı
ğından dolayı tedavi görmüştür. 

Bu hekimler dinlend1kten 
ve Toptaşı müessesesindeki 
kayıt getirildikten sonra biz 
diliyoruz ki kayıtlar ve rapor-

lar Ankarada Sıhhat bakanlı- ı 
ğında Ali sıhhiye şurasında 
incelensin ve o yüksek mü~s
sese lüzum gördüğü takdirde 
müekkilimiz bir kere daha adli 

Şükıü 
tıp müessesesine yollansın. 

Orada daha esaslı ve daha 
ilmi bir tarzda müşahede altına 
alınsın o zaman hakikat bütün 
aydınlığı ile belirir. Bu suretle 
müekkilimizin gerçekten akıl 
hastalığı ile malul bulunduğu 
meydana çıkar.,, 

Bunun üzerine müddeişabsi 
vekili buna lüzum olmadığını ve 
şimdi mahkemede söz söylerken 
aklı başında olduğu görülen 

Ziraat bankas!nın alacakları 

Banka taksi lerinin öden
mesi ehemmiyetle istendi 

Ziraat bankasına olan ve 
taksite bağlanan borçlarını va
desi içinde verme!erinin borç
lulara anlatılması hakkında 
alakadarlara bir tamim gelmiş· 
tir. Bunda deniliyor ki : 

1 - 24~6-935 tarih ve 2814 
sayılı kanun mucibince taksit
lendirilmiş olan zürra borç
larının ilk taksit müddeti gel
miş olduğundan bu taksitleri 
vadeleri içinde vermelerinın 

borçlu1arm menfaatleri iktiza-

BiR ŞiKAYET 
Eşrefpaşa ile konak arasında 

işliyen kapttkaçtılara gelip ge· 
çerken çocukların taş attıkları 
ve bu yüzden geçen gün bir 
kaptıkaçtının camları kmldtğı 
ve müessif bir kazanın vuku
una ramak kaldığı bir kariimiz 
tarafından bildirilmiştir. Alaka
darların bu işe ehemmiyetle 
nazarı dikkatini celbderiz. 

Elhamra 

1 

sından bulunduğu ve aksi hald~ 
kanunun beşinci maddesine 
göre bütün borçlar muacceliyet 
iktisap etmekle beraber faizleri 
de banka mevzuatına göre he
sap edileceğinden borçluların 
bu vaziyete düşmemeleri için 
keyfiyetin idare amirleri ve 
köy ihtiyar heyetleri tarafından 
köylüye etraflıca anlat-imasına 

dair olan Ziraat bankası umum 
müdürlüğünün tezkeresinin su
reti de ilave edilmiştir. 

Çocuk katill kadın 
Tu.anda gayri meşru doğur· 

duğu çocuğu boğarak deniz 
kenarına gömll!ekle maznun 
Faik kızı Şerife hakkındaki 
tahkikat bitmiş ve Türk ceza 
kanunun 453 üncü maddesine 
uygun olarak mevkufen ağırce
zaya sevkine ve arkadaşı Şefi
kanın muhakemesinin men'ine 
müshmtiklikçe karar verilmiştir. 

Sineması 
Bugün matinelerden itibaren 

Bir çapkın delikanlı KLARK GABLE 
Ve iki güzel kadın 

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

ve görülmemiş mükemmel bir mevzu yarattılar. 

Karısı ve Daktilosu 
F ransızça sözlü 

Ayrıca : BETTY BOOP yılruz, renkli KIZIL ŞEYTAN 
senfonisi ve Paramunt dünya havadisleri. 

Seanslar : 3 - 5 - 7 akşamları 9 da başlar. 
' - . . . 1 . . ' . ; .. · - •I .,.. . . . . .:,.. . . . ., 

bir adam iki kişi öldürdükten 
sonra onun böyle bir fiilin 
mes'uliyetinden kurtulmasının 
caiz olmadığını ileri sürmüştür . 

Halit Natık buna karşılık 
olarak: 

- Biz müekkilimizin bilh~s
sa suç işlerken aklının ve şuu-

runun yerinde olmadığını iddia 
ettik. Bügünkü vaziyeti dünkü 
vaziyetinin hakikat olabilece
ğine mani olamaz. Bir adam ki 
geçmişte akıl hastalığı geçir· 
miştir onun bu mazisi bütün 
bugünkü vaziyetinin en hakiki 
ölçeğidir. DiJekletimiz, müda
faa haklarımıza ilişen bir nok
tadır. 

Neticede mahkeme, göst~rilen 
hekimlerin mütalaası alınmak 

ve şahitlerin ifadesi zaptedil
mek üzere muhakemeyi başka 
bir güne bırakmıştır. 

FESLi TÜRK o'LAMAZ 
Londrada çıkan ve iki mil

yondan fazla sattığım daima 
birinci sayfasında iftiharla ilan 
eden "Deyli Ekspres" gazete
sinde hergün şu mealde bir 
ilan çıkar : 

"Evinize bir Türk banyosu 
yaptırınız. Çok sıbhid · r. Roma
tizmaya ve diğer hastalıklara 

karşı daima bir devadır. Tav
siye ederiz.,, 

Bu ilanın ta üzerine de fesli 
bir adam oturtulmuştur. ilana 
bir diyeceğimiz yoktur. Fakat 
Türk banyosunu reklam eder

ken o fesli ve garibüşşekil 
adama da ne oluyor? iki mil
yon okuyucusu ve her şehirde 
muhabiri olduğunu ilin eden 
bu gazete, fesle Türkün ve 
Tiirkiyenin hiçbir alakası olma
dığını henüz öğrenmedi mi? 

ASI ZAMORAYIKURTAR
MAK iÇiN 

Beynelmilel futbol federas
yonu, lspanyol asi kuvvetlerin
den olup bükümet kuvvetlerine 
karşı harhederek esir diişen 

meşhur kaleci Zamora'nın affını 
rica etmiştir. 

Malüm olduğu üzere Zamora, 
12 yıldan beri fasılasız olarak 
ispanya milli futbol takımının 
kaleciliğini ve kaptanlığını yap· 
maktadır. O çok defa tek ba
şına kalcai içinden karşısına 
çıkan takıma karşı oynamış ve 
takımını idare etmiştir. Onun 
ispanya bayrağına, spor saha
sına kazandırdığı şeref, Cum· 
huriyete karşı silah kullanmak 
suretiyle tamamen kıymetini 

unutturmuştur. ispanya Cumhur 
reisi Zamoraya istisnai bir mu· 
amele yapılamıyacağmı bildir
miştir. 

INGILIZLER ENDiŞEDE 
ilk kanunun son haftasında 

lngilizlerin 11 Thanks Giving ., , 
bütün dünya hıristiyanlarmm ise 
Noel bayramları vardır. logiliz· 
ler noel bayramı gecesi fındık 
fıstık, üzüm, portakal ve muz 
yemeği adet edinmişlerdir.Ame
rikalılar ise ( Thanks Giving ) 
gecesi sofralarında mutlaka 
adam başına birer hindi bu
lundururlar • 

•••••••••••••••••••••••• 

Ha~ırladığı ölüm 
Kemalpaşa kazasında Musa 

oğlu Alinin çobanı arnavud 
Hasan oğlu 330 doğumlu Hü-

seyin keçileri ağıldan çıkarıJ>I 

meraya götürmekte iken ça 

takmak üzere tekenin arkasın
dan koştuğu sırada yere düş 
müş ve belinde kınsız olara 
takdığı bıçağı beş santim ka 
dar kasığına batmıştır. Fazl 
kan zayi ettiğinden derhal öl 
müştür. 

Halkevinde 
TemsiUcr verilecek 
21-11-936 gilnüne rastlıya 

Cumartesi günü akşamı saa' 
8,30 da C. H. P. Bayraklı lca .. 
munu lemsil kolu tarafından 
Halkev; sosyal yardım komi· 
tesı namına bir temsil verile· 
cektir. 

22-11-936 gününe rastlıyaq 

pazar günü akşamı da lzmiı 

Gücü spor kulübü temsil kol 
tarafından bir temsil verile 
cektir. Bu temsillere bütün fz 
mirlilcr davetlidir. 

Tayin 
Nufus 

Bu yıl lngiJizler cndişededi 
Çünkü noel bayramında sof 
ra 1arını süsliyen bademler Is 
panyadan celbediJmekte idi.Bl 
yıl ispanya harbı clolayısilt 
badem ihtiyaçlarını fındık vl 
fıstıkla kapamak mecburiye 
tindedirler. Bu itibar]~ üziimsü 
yenmiyen fındıklarımızla fıstık 
larımı zın ycsnınd.a noel yortu! 
rında lngiltereye üzüm ve inci 
de satabileceğiz. 

49 GOLLÜ BiR MA 
Bundan bir ay önce Şikag 

şehir takımı Arjantin milli fu 
bol takımiylt.! karşılaşmak üzer 
Rio dö J aneyro'ya gitti. Malün 
olduğu üzere Amerikada fotb 
çok geridir. Buna mukabi 
Amerikalılar (Amerikan futb 
Jü) denilen başka şekil bir fu 
bol oyunu oynarlar. 

iki takım sahaya çıkhlda 
zaman, yapılan seremoni esn 
sında Şikago takımı kaptan 
Rio dö Janeyro takımının ço 
kuvvetli olduğunu söylemiş 
alaylı bir lisanla: 

- Dört düzineden fazla g 
atamıyacağınızı ümit ederi 
demiştir. 

Oyun başlamış, Rio dö Ja 
ncyro takımı beklenildiği gi 
enfes bir oyun oynamış ve Ş 
kago takımına tam 49 gol a 
mıştır. 

Yeni Asır - Eğer yamlm 
yorsak bizde futbolda gol r 
koru Galatasaraydadır. Gali 
929 da taksim stadında vefa 
20 gol atılmak suretile bu ro 
kor tesis edilmişti. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
: Saadet reçetesi : 
• . 
~ Bir ıniJletin ruh . 
~ - iki saadet birden gel . 
: mt'Z. . 
• . . . 
• . 

( En11e11i dmbtm~stli J 
Yeni bir saadetin es 

: bir saadeti yıkmaması eo 
~ r\erdir. 
: ( Al/ıed de M11ssd J 
: - Hakiki saadet anca 
~ harbi ortadan lialdırrnakl . 
: kabil olacaktır. 
~ ( Fıed11s Passı· ) 
: - Bir milletin ruhu snes . 
: ud olmak azminde toplanır. 
: ( Oeoıl!t Sand ) . : ....•.•.•...••••...................•. 



Miting'ten vaz geçildi 

Talebe birliği, müsaade 
alınmadığını ilin ediyor 

lstanbuı, 20 (Hususi Muhabirimizden - T e!efon)-Yarm (Bugün) 
üniversite gençliğmin Sancak'taki kardeşlerimize yapılan tazyik
leri protesto için bir miting hazırladıklarını bildirmiştim. Böyle 
bir nümayişten fayda melhuz olmıyacağı düşünüldüğünden vaz 
geçilmesi muvafık görülmüştür. 

Milli Türk talebe birliği tarafından gazetelere gönderilen 
bir tezkerede, Cumartesi günü yapılacağı bildirilen mitingin 
idare ve mes'uliyetinin talebe birliğ:ne verilmesi husuusunda 
nıüsaade almamadığıve mitingden vazgeçildiği. bildirilmiştir. 

Fransız matbuat kanununa bazı 
ağır maddeler konuyor 

Paris 20 (O.H) - Başvekil Leon Blum matbuat kanununun 
ba11 maddelerini tadil eden bir kanun layihasını yakında meclise 
tevdi etmek fıkrindedir. Bu yeni maddelere göre zem ve kadih 
suçu ağır ceza mahkemelerinden ceza mahkemelerinin salahi
yeti çevresine nakledilecektir. Böylece bu suçların muhakeme
sinde jürinin hükmü kalmıyacağından suçluların cezadan kurtul
maları imkanı olmıyacaktır. Yeni hükümlere göre zem ve kadih· 
tan suçlu olanlar sekiz gün mühlet içinde mahkemf!ye iddialarını 
İsbat eden delilleri vermeğe mecburdurlar. Bu isbah bu müddet 
Zarfında yapamazlarsa 48 saat zarfında tediyesi mecburi bir 
Para cezasma çarptırılırlar. Diğer taraftan suçlu olarak şimdiye 
kadar olduğu gibi gazetenin neşriyat amiri değil, fakat doğru
dan doğruya idare meclisi reisi veya direktörü mesul edilecektir. 

Papanastasyonun cenaze töreninde 
Yunan kralı bulunamıyaca (tır 

Atina, 19 (A.A)-Atina ajansı bildiriyor : 
Kralın siyasi bürosu şefi üniversite profesörlerinden Angelo

Pulos müteveffa başbakan Papanastasyonuıı ailesini ziyaret 
ederek kralın taziyetlerini ve şahsi matemi dolayısile isted:ği 
gibi cenaze merns:minc iştirak edcmiyeceğinden derin teessür
lerini bildirmiştir. 

Cenaze merasiminde kralı Angelopulos ile bir yaver temsil 
edecektir. 
Başbakan Metaksas ta müteveffanın ailes:ni ziyaret ederek 

kedisinin ve hükümetinin taziyetlerini bildirmiştir. 
Cenaze merasimi. bugün yapılacak ve müteveffanın ailesinin 

arzusu mucibince hiçbir nutuk söylenmiyccektir. ....... 
Salengronun cenaze törtni 

Binbaşı Attle, cenazede 
Partisini teıİısil edecek 

Londra, 20 (Ö.R) - Amele Matbuatın hürriyetini 1 orumak 
Partisi lideri Attle, Salengro- ile beraber caniyane ifratlarla 
nun cenaze mernsıminde parti- mücadele etmek elzemdir. 
sini temsil için Parise gidecek- Böy!e acıklı neticelerin tel<er-
lir. rürünc mani olacak bir kanu-

Paris, 20 (Ö.R) _ Finans nun sür'atle kabulünü isteriz.,, 

komisyonunda reis,Salengıonun Paris, 19 (A.A) - Salen· 
b gronun intiharı haberi üzerine 
atırasını hürmetle selamlamış dün gece bazı heyecanlı teza-

\ıe şunları söylemişt:r: hürler yapılmıştır. Halkçı cep· 
"Salengro belagatı kadar he partilerine mensup binlerce 

asalet sahibi idi. Harp esna- genç sağ cenah gazeteleri 
81nda asil bir cesaret gös- önünde gürültülü tezahürlerde 
lernıiştir. Bir siyaset adamı bulunmuşlar ve birçok gazete-
<>lrnak itibarile hernevi hü- lerin ve bu arada Figaıo ga-
C.tırnlara maruz kalacağını bi- zetesi binasının camlarını kır-
lırdi. Fakat bu hücumların mışlardır. 
Şahsı aleyhindeki neşriyat de- T ezahürcülcr ancak gece 
t-ecesinde alçal<cıı bir şekil yansına doğru dağıtılabilmiş· 
atacağını tahayyül edemezdi. lerdir • 

• ...... YCI 

Bir adam 
Karısını yaraladı 

b- lstaııbul, 20 ( Hususi muha
ıtirnizden ) - Lannada karı-s· ,.. 
ıyle kavg.a eden Manol na-

~1'1da bir Rum, karısı Bayzarı 
ıçakla muhtelif yerlerinden 

taraJamıştır. Ağır yaralı olan 
~ ldın has!aneye kaldırılmış; 

anol tevkif edilmiştir. 

Muğlada 
Muğla, 19 (A.A) - Şehrimi

zin Kavakaltı yer:nde yeniden 

bir nümune fıdanlığı kurulma~a 

başlanmıştır. Fidanlık 55 dö

niimr\ür. Bu yıl fidanlıkta ya!

mz meyvalı ağaç fidanları yetiş

tiştirılecek daha sonraları mey· 

J vasız ağaçlara yer ayrı;acaktır. 

n 
BÜTÜN İZMİR GİDECEGİNİZ YER 

IVlüdhiş 
LELEdir 
çetelere karşı Amerika polis kuvvetini sererber 

eden, ölüm ve ateş saçan 

Ell~r AJ{J) G. IlOIUNSON 

CiNA YETE HARP'r'e 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Kudretli san'atkar küçük ŞiRLEY 

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

Ayrıce : Türl,çe F oks Jurnal • 

Sahife 3 

Donanmamız f\f1altada hararetle karşılandı 
#c;:zzz-fL77-ZZZ7J.ZXZ77..TLZ"LZJ~ 

Dr. Şaht" ma:> &*' ,, 
>:Hl # w m 

Şanlı filo Maltaya girerken lngiliz 
uzu selimladı. 

•••••••••••• 

Büyük şefimize 
hava kuvvetle i filo •••••••••••• 

Adolf Hitlerin resmini 
N ta.uUm etti 

Amiral Şükrü, Kuin Elizabet z!rhhsında kendisini 
müfrezesini teftiş etti. 

k Ankara, 19 ( A.A ) Dün 
N Reisicumhur tarafından ka

bulü esnasında Şalıl'm Al
N man devlet reisi Hitlerin res
N mini Atatürke takdim ettiği 

öğrenilmiştir. 

selamlıyan bir lngiliz 
Malta sokaklarında 

hurra.. diye 
halk Amiral Şükrünün otomobilini 

alkışlaaı, Ziyaretler çok muhteşem 
durdurarak 

oldu. QiZZZ7.ZZZ/..ZZ72Z-/77.ZZZZZZ~rz 

Vekiller 

Istanbul 20 ( Telefonla } -
Maltadan telsizle: 

Yavuz ve filotillamız, tayin 
edilen saatta de:nizaltı filomu
za iltihak ettikten sonra, do
nanmamız tam olarak, mutlak 
bir intizam içinde yoluna de
vam ederek bu sabah saat 
tam sekizde Maltanın merkezi 
olan Valetta açıklarında dost 
memleket filosuna mensub dört 
lngiliz muhribi tarafından ha· 
raretfe karşılanmıştır. İngiliz 
muhripleri Yavuzun her ihi baş 
omuzll!ğunda yer .aldılar. 

Böylece yoluna devam eden 
donanmamız Valctta açıldıirm· 
da biran durarak refakatinceki 
lngiliz muhrip!erinden kıl~vuz 
almış ve bayrağımızı dalgalan· 
dırarak bütün heybetile ağır 

ağır limana yaklaşmıştır. Do
nanmamız limana yaklaşırken 
lngiliz hava kuvvetleri görün· 
diller ve donanmamızı hara
ı etle karşı:ıyarnk uçuşlar yap· 
tılar. 

Donanmamız limana girer
ken Yavuz 17 top atmak su
retiyle limanı selamlamış; aka
binde 17 top atı'mak suretiyle 
kendisine mukabele edilmiştir. 

Yavuz toplarını atarken lngiliz 
harp gemileri bayrak çekerek 
bu samimi - ve sıcak seliimla-

Şa11/ı filomuz 'Malla J'Ollannda 
mayı kardeşçe ve dostça se
Jamlamışlardır. Cumhuriyet do
mınmasının süzülerek, martılar 
gibi limana girişleri görülecek 
bir manzara teşkil ediyordu.Baş
ta Amiral Şükrü o!duğu halde 
denizcilerimizin göğüsleri, dost 
İngiltere donanması tarafından 
yapı'an muazzam merasim kar
şısında iftiharla kabarıyor ve 
şanlı donanmaya bu şerefli 
mevkii veren A.TATURK'E 
minnet ve şükran hisleri anla
tılıyordu. 

Kaleden atı'an selaın top-
larının u,2'u!tuları arasında 

İstiklal marşımız çalınıyor; 
İngiliz hava kuvvetleri çok 
a'çaktan uçarak donantr.amııa 

lnl!Hiz bayrağınm sevgilerini .._e 
selamlarım getiriyordu. 

Artık limana girilmişti. Ya· 
vuzumuı Kuiıı Elizabeth'in şa
mandıralarına bağlanarak gü
nün m rasimine hazırlanmış 
bulunuyordu. 

Yavuza ilk ziyareti Malta 
kon$olosumuz yapmıştır. Bun· 
dan sonra başta donaama ku
mandanı Amiral Şükrü olduğü 
ha!de harp ve denizaltı 

filoları kumandanları büyük 
üniforma!ariyle Kuin Eliza-
beti ziyaretle lngiliz do-
nanma kumandanını selamla-

mışlardır. lngiliz harp gemısı 

ziyaret için hazırhkl olduğun

dan amirahmızın logiliz gemi
sine çıkışı çok heyecanlı o!du. 

Amiral Şükrü Guin EJizaoet 
gernis!nde, kendisine selam 
duran bir Ingiliz deniz müf
rezesini teftiş etmiştir. Bu 
muhteşem ziyaret münasbeti 
iJe lngiliz amiral gemısı, 

Amiral Şükrüyü ve kumanda 
heyetini 15 top atmak suretilc 
selamlamıştır. 

lngiliz amiralı buııu takiben 
Yavuza gelerek amiral Şükrüye 
iadei ziyaret etmiştir. Yavuı
dakı mülal<at çok samimi geç
miştir. Gemicilerimiz, lngiliz 
amiralını çok dost2ne bir şe
kilde selamlamışlardır. 

Amiral Şükrü bundan sonra 
lngiliz harp gemilerinin se
lam boruları arasında Ma'ta 
vali ve kumandanı amiral 
Branşı ziyaret için karaya in· 
miştir. Amiral karaya ayak 
atarken, Malta kalesinden ab
lan 15 topla se:fımlanmıştır. 

Sahilde duran bir kara müf
reze .. ini teftiş eden amiralımız 
maiyetleriyle birlikte, otomo
billerle vali sarayına gitmiştir. 

Sokaklar kesif halk tabakalariy
le do!nıuştu. Heyetimiz geçerken 
halk şapkalarını çıkararak, el 

Heyeti toplandı 
Ankara, 20 (Son dakika -

telefonla) - İcra vekilleri he-
yeti bugün ismet lnönünün 
riyaseti altında toplanarak 
muhtelif işleri gözden geçirmiş 
ve bunlara ait kararlar al
ruışt r. 

Almanlar 
Elma • • 

ıstı yor 
lstanbul, 2D (Yeni Asır) -

Berlin Türk ticaret odası va
sıtrısile A !manyadan bir çok 
tüccarlar elma istemişlerdir. 
Almanlar ekşimsi Karadeniz 
elmalarına alaka gösterdikle
rinden bu mıntakadan fazlaca 
ihracat yapılacaktır. 

Sir Per~i Loren 
Istanbul 20 (Yeni Asır)- iki 

aydanberi Londrada mezun 
bulunan İngiliz elçisi Sir Pcrsi 
Loren bugün şehrimize geldi 
ve akşam Ankaraya hareket 
etti. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
çırparak, Hurra dıye bağıy or 
ve görülmedik bir şekilde ge· 
mi!erimize adeta nümayiş ha 
Jinde tezahürat yapıyordu. Bir 
aralık halk, bir kaç dakik 
amirahn otomobilini durdurarak 
kendisini çılgınca alkışlamıştır. 
Amiral Şükrü buna mültefitane 
mukabelelerde bulunmuştur. 
Malta valisi amiralı, beşuş 
çehresile 500 senelik eski 
Malta Şövalyelerinin mermer 
sarayı kapısında çok dostane 
bar şekilde karşılamış ve hoş 
gcldinı2, cli} erek içeriye bu
yur etmişt ir. 

Orada bir müddet istirahal-
tan "Onrn üynı merasimle Ya
vuuı :ıvdet Pdilmiştir, Vali bir 

miiddet f:onra iadei ziyarette 
bulunmuştur. 

Dananmamızın Maltayı z'ya
reti resmi mchafil ve halk 
üzerinde derin bir sempati 
uyan dırmışhr. 

Amiral öğle yemeğini Malta 
konsolosumuzla birlikte Yavı.ız
da yemiştir. 

~---~~~~~ ;-
........................ ' 

N ~ 
~Telefon : 31s1, ' . ~ '························'· 

TAYYARE DA 
BU IIAF1"~t\ SENENiN J~N BiiYiiK 

Taras Bulba 
HARRY BAUR-DANİELLE DARRİEUX 

JEAN PİERRE - AUMOND 
Ve dBğer yUksck Fransız san'atkarlarının büyUk bir 

kudrEUe y;:şattt!darı şaheserler şalıeserl 

Rus dansları - Çigan nıiiziki - Balalayka - Kazak aşkı 
Kazak. kalbi - En kuvvetli bir nıevzu 

AYRICA : Paramunt ( Dünya haberleri ) 

Miki ( Renkli ve canlı karikatürler ) 



sahne c Yl:."1fl A&IR 
' 

urgosu niçin tanımışlar? ---
Yarı resmi Alman mahafili bunu izah ediyor 

lngiliz imparator)uğunun vaziyeti Londraya göre vaziyet çok vahim bulunuyor 
-n1~•11•-uıııııı-11111w-uıııııııruııuınıııııu ..... 1111-ıııınu~ı-mnı•ıııunt••nuMU&lfw11uu,....ıunın• 

Ekonomik kalkınma 
hararetle devam ediyor 

lngiliz imparatorluğunun serveti albn 
kıymetlerinin düşürülmesinden doğmuştur 

~azan; ~erber"t Sam.u..*!ıı1 
····································;·············· (Eski Malıye Nazıtı 

Dünyanın ekser memleket- teessir olmuştur. Harpten 
!erinde memnuniyet verici bir evvel lngiliz sanayiinin servet 
seyirle devam etmekte olan iş kaynağı olan pamuklu ihracatı 
kalkınması lngiltere ve domin· şimdi durgunluk içindedir. Bu-
, yonlarında büyük bir hara- günkü ihracat yekunu geçmişe 
retle devam ediyor. iş hacmi nisbetle dörtte birdir. Herta-
lngiltereı!e dört sene evvele, rafta beynelmilel mücadeleler 
yani buhranın en şiddetli za- uğradıkları sukuttan güçlükle 
manına nisbetle, yüzde 30 art- kalkınmaktadır ve bu yüzden 
mıştır. Demir ve çelik sanayii lngiliz deniz nakıiyatı da azal-
tam randıman devresine gir- mıştır. 

miştir. Arz, talebi ancak karşı- Devlet varidatı iyidir. Iş-
lıyabiliyor. Silahlanmanın art- sizliğin azalması bütçede -
ması bunun amillerinden biri ki müthiş işsizlik yardımı 

ise de en mühim amil değildir. yükünü hafifletmiştir. Fakat 
Kraliçe Mari Transatlantik silahlanma yüzünden masraflar 

vapurunun yapıldığı Clyde ter- çok artmıştır ve çok ağır olan 
saneleri bir çok senelerdenberi vergilerin azalması ümidi kal-
bu derece faaliyet görmemiş- mamıştır. Fakat gelecek sene 
!erdir. Dünyada yapılan deniz bütçesinin yeni vergi konmak-
inşaatının beşde biri Clyde sızın müvazeneli olacağı umu-
sahillerinde yapılıyor. Ziraat luyor. Bu salahın sebebleri ba-
sabasında bile, bir çok istihsal rizdir : Siyasi sistemin istikra-
sınıflarını inhilale uğratmış olan n, bütçenin müvazenesi, en-
buhrandanberi terakki göze düstrinin düşük kıymetli para-
çarpıyor. dan istifade etmesi. Sal.'ibın 

Sanayide 12 milyon işçi ça- daha çok hissedilmemesinin 
lışmaktadır. Bu emsali olmıyan sebebleri ise beynelmilel vazi-
bir rakamdır. işsizlik çok azal- yetin tehlükeli olması, teslihat 
mıştır. Geçen seneye nisbetle zarureti, beynelmilel mübade-
300 bin daha az işsiz vardır. leleri tahdit eden gümrük ta-
1930 Şubatındanberi hiçbir za- rifeleri ve mübadele güçlükle-
man işsiz/erin adedi bu kadar ri, nihayet paranın kararsızlı-
aşağı düşmemişti. Bununla he- ğıdır. 
raber balen 1,600,000 işsiz var. Fransız frangın1n ve diğer 
Bu mühim bir rakamdır, zir& bazı paraların devalüasyonu 
sanayide istihdam edilebilecek Ingilterede umumi memnuniyet 
işçiler yekünunun sekizde bi- ile karşılandı. Gerçi Fransı:ı:, 
ridir. Gerçi bunların çoğu Hollanda ve lsviçre ihracat 
kısmen işsiz iseler de birkaç bakımından Ingiltereye şimdi 

yüz bin ki~ de aylardanberi daha kolay rekabet edecek-
hiç iş bulamamakta ve en bü- !erse de dünya ticareti umumi 
yük sefalet içinde çırpınmakta- olarak düzelec~k ve bu salah 
dırlar. Bunların hemen hepsi lng!ltere gibi büyük bir ticari 
kömür amelesi, dokuma ame- millet üzerinde iyi neticeler 
lesi veya ihtisassız işçidir. Bu- yapacaktır. 
nun sebebi de İngiliz ihraca· Kanada'da büyük bir salah 
tının yavaş inkişaf etmesi ve görülmüş, ihracat gtcçen seneye 
hala buhrandan evvelki zama- nisbetle yüzde 26 artmıştır. 
na nisbetle düşük olmasıdır. Yeni Zeland'da da vaziyet iyi-

1936 yılının ilk sekiz ayında !eşiyor. Avusturalya'da işsizlik 
Ingiliz ihracatının kıymeti 1935 lngiltere derecesindedir. Ve 
yılının ayni devresine nisbetle ayni nisbette azalıyor. Yeni 
ancak yüzde 2 fazla, fakat Zeland'ın ihracatı 1936 nın 
1929 un aynı aylarına göre ilk altı ayında 1935 senes:ne 
yüzde 30 noksandır. Bil- nisbetle yüzde 25 artmıştır. In-
bassa dokuma sanayii mü- !!'İliz dominl'o~larında~~ok 

Roma, 20 (Ö.R) - Sağ ce
nah Fransız mahafili Rusyanın 
ispanya işlerine müdahale et
memek anlaşmasını birçok de
falar bozciuğnndan İngiliz hü
kümetinin haberdar olduğu 
halde avam kamarasında Eden 
tarafından yapılan beyanatı 

alaka ile karşılamışlardır. 
"Echo de Paris" Londra ka
binesinin şimdi vaziyeti açık 

olarak gördüğünü memnuni
yetle kaydediyor. Muhafazakar 
"Journal,. e göre İspanyada 
dahili harbı çıkaran, Avrupa
nın bu köşesini kan içinde bı
rakan bolşevik propaganda-
sıdır. 

"Echo de Paris,. İtalya ve 
Almanyanın Burgos hükümetini 
tanımalarını Fransız siyaseti 
için büyük bir muvaffakıyetsiz
lik saymakta ve halk cebhesi 
hükümetinin Fransayı böylece 
"milli bir felakete,. sürükledi
ğini iddia etmektedir. Bu ga
zeteye göre lngiltere de Barse
londa bazı serbest mıntıkalar 
tesis ettirmek suretiyle Burgos 
hükümetini tanımakta gecikmi
yecektir. Fransa böylece yapa
yalnız kalacaktır. 

ALMANLARA GÖRE BUR-
GOS NiÇiN TANINMIŞ? 

Berlin 20 ( A.A ) - Havas 
ajansı muhabirinden: 

Yarı resmi mahafil Burgos 
hükümetinin tanınmasına sebep 
tamamiyle harici siyasete mü
teallik mülahazalar olduğunu 

beyan etmektedir. Bu mahafil 
bu tanıma kararının Salengro
nun intiharı hadisesiyle hiçbir 
alakası olmadığını çünkü inti
har haberinin Berline Alman 
diplomatlarına gönderilmiş olan 
talimattan sonra gelmiş olduğu
nu ilave eylenmektedir. 

Gene bu mehafil Madrit hü
kümetini artık ispanyanın meş
ru bükümeti olarak tanımak 

mümkün olmadığını çünkü la
zımgelen otorite sahibi bulun• 
madığını ehemmiyetle kaydet
mektedir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
refah içinde olan cenubi Af-
rikadır. Bu memleket dünyanın 
en Lüyük altın müstahsilidir 
ve altın istihsali şimdi misli 
görülmemiş dereceyi bu!mnştur. 

Dünya servetinin yarısına 
müsavi olan lngiliz imparator
luğunun serveti bilhassa altın 

kıymetlerinin düşürülmesinden 

doğmuştur. Eğer esas şart olan 
sulh tahakknk ederse bu refah 
hızlı bir şekilde bütiin dünyaya 
yayılarak inkişaf edebilir. ------ =-

AŞK, MACERA ve ESRAR TEFRİKA No: 4 • ile ne yapacağımızı bilmeden ·; ....... ~ ........................ Y ...... , .. l ....... ~.O ....... ~n·~ ....... , .. · :~~:~:i hbü:k~~;or:~t~.ar~~r a;~: 
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-------------------------' doğru olmıyacağını düşündü. ........................................................................................ 
lngllizceden çeviren: ZIYA NEBi 

Morgan vasiyetnamesinde : "aenlm yakalanmama 
ve idamıma sebep olan HamlltonlMdan 
mutlaka intikamımı alınız ! ,, Dirordu 

Fakat, Morg.anın idamından 

birkaçt gün sonra, H.ami!ton1ar 
esrarengiz bir surette ortadan 
kaybolmağa başladılar. Şikago 
po'isi ne yapacağını ~aşırmıştı. 

O sıra'arda, büyük baban 
Artır, mühim bir iş ıçın 
Londraya kardeş ' erinin yanına 

gitm;ş bulunuyordu. Ona üst 
üste mektup ve telgraf gönde
rerek, ailenin düçar olduğu 
fena vaziyeti ve bir an evvel 
dönmes'ni bildirdik. Fakat on
dan ne bir cevap geldi ve ne 
de bir daha Lnndradan ı.reri 

dönebild' .. 
Aile reisinin Loadradan geri 

dönmemesi, bizim Şikagodaki 
vaziyetimizi büsbiilün fenalaştır
dı. Büyük annen, büyük teyzen 
ve ha!a 'arının başlanna gelen 
~k acıklı ve frci akıbetleri 
şımdi hatırlamak bile, aradan 
çok uzun yıllar geçmesine 
rağmen tüylerimi ürpertiyor. 
Kimisi ortadan kayboldu .• Ki
mi5İ yatağında ölü olarak bo
lundu. Kimisinin de kafası ke
silerek kapımızın önüne bı
rakıldı. Biz zavallı Boyer 

Bir gece yarısı Boyer ile beni 
yataklarımızdan kaldırarak her 
tarafı kapalı bir arabaya bin
dirıli ve Şikago'dan uzaklaş
tırdı. 

Gül'lerce süren uzun bir yol· 
cu!ulıtan sonra Boston'a gel
dik. Babam yanına bir mık
dar da para almıştı. Küçük bir 
ev sahn alarak Bastonda ya
şamağa baıladık. Artık burada 
Morgan teşkilatının her türlü 
te!ılükesind en uzak, sakin ve 
ve rahat bir hayatgeçiriyordı.k. 

Aradan yıllar geçti, Boyer 
çok zeki ve çalışkan bir çocuk 
olduğu için devam ettiği mek
teplerden daima birincilikle 
me2uo olr ·or ve herkesin na
zarı dikkatini celb ediyordu. 

Gene ayni mehafil diyor ki : 
Madrit hükümeti Alman tab

asını lspanyol anarşistlerine 

karşı himaye etmek için hiçbir 
şey yapmağa kadir değildir. 

Almanyanın bir takın Alman 
taba"nın öldürülmeleri üzerine 

tinin iki devlet tarafından ta• 
nınması üzerine büsbütün va
hamet kesbetmiş olduğunu yaz
maktadır. 

Bu gazete lngiltereyi komü
nizm aleyhtarı bloka iştirak 
ettirmek için bir çok mesai 

tına alınması mevzuu bahsol
muştur. 

Londra, 20 (A.A) - Royter 
Ajansının verdiği habere göre 
lngiliz mahafili Franko hükü
metioin Almanya ve Italya ta• 
rafından tanınmasını platonik 
bir jeat olarak telakki etmekte 
ve bu keyfiyetin ademi müda
hale komitesinin siyasetini hiç 
bir su"retle değiştirmiyeceği 
kanaatim izhar eylemektedir. 

FRANSANIN HATTI 
HAREKETi 

Paris 20 (A.A)- iyi bir men
badan öğrenildiğine göre Fran
sa bükümeti ispanya işlerinde 

halihazırda takib etmekte ol
duğu hattı hareketi değiştir
memeğe kat'iyyen azmetmiştir. 

Hariciye nazırı Barselondaki 
Fransızların ve Fransız harp 
gemilerinin emniyetini temin 
etmek üzere bahriye nazıriyle 
temasa girmiştir. 

Alman propaganda nazırı Oöbels lT AL YANLAR NE DiYOR? 
Madrit hükümeti nezdinde tar- sarfedildiğine ve daha da edi- Roma 20 (A.A) - General 
ziye ve tazminat talebi için leceğine fakat lngilterenin bu Franko hükumeti ispanyanın en 
yepmış olduğu müracaat seme- manevralara kapılmıyacağını büyük kısmını eline geçirmiş 

olduğundan ve vaziyetin inki-resiz kalmıştır. yazıyor. 
Madridte müsadere edilmiş Taymis gazetesinin diplomasi şafı ispanyanın diğer kısımla-

d b b. · B h""k'" t" · rında mesul bir surette icrayı olan Alman tayyaresinin ia e- mu a ırı urgos u ume ının 
si için vaki müracaat da boşa tanınmasının Ingiliz resmi ma• hükumet edilmekte olduğu hu-
gitmiştir. bafillerinde büyük bir tesir susunda herhangi bir tereddüt 

Berlindeki Ispan~ol masla- hasıl etmemiş olduğunu bu mevzuubahs olmıyacağını gös-
tanınma keyfiyetinin lngiltere- termekte bulunduğundan Fa-

hatgüzarı Roveranın Alınanya-
daki İspanyol konsoloslarının nin ademi müdahale siyasetini şist hüküm eti general F ranko 

değiştirmiyeceğini yazmaktadır. hükümetini tanımaya ve diplu-
Burgos hükümelini tanımaları FRANSA iLE matik münasebetlere bir baş-
üzerine kendi kendine karar GÖRÜŞMELER ı ı k 1 angıç o ma üzere genera 
vererek Alman payıtahtını Londra, 20 (A,A) - Fran- Franko nezdine bir maslahat• 
teı kettiği günden bu vaziyet sız biiyük elçisi dün dışişleri güzar yollamağa karar vermiş-
son derecede anormal bir va- bakanlığında uzun bir müza- tir. Maslahatgüzar derhal ora• 
ziyet idi. Ve süratle buna bir kere yapmıştır. Bu müzakerede ya gidecektir. İspanyadaki dip• 
çare bulmak icabediyordu. Barselona limanının General lomatik mümeaail geri çağırıl-

Binaenaleyh Almanya Ali- Franko tarafından abluka al- mıştır. 
kant' deki maslahatgüzarını ge- ------------------
ri çağırmış ve general Franko 
Madridi alıncıya kadar Burgo
sa bir mümessil tayin etmiştir. 

Hariciye nezareti mehafili 
Almanyanın Londradaki ademi 
müdahale komitesine iştiraki

nin Burgos hükümetinin tanın
ması yüzünden müteessir olmı
yacağını beyan etmektedir. 

Almanyanın vermiş olduğn 
kararın llalyanın karariyle bir
lik notanın neşrolunması hadi
senin Ciano "nun Berlin seya
hatı esnasında iki bükümetin 
bolşevizme karşı müşterek bir 
hattı hareket takibetmeğe ka
rar vermiş olmalarından mün
baistir. 

VAZIYET BÜSBÜTÜN 
KÖTÜLEŞMiŞTiR 

Londra, 20 (A.A) - Daily 
Telgraf gazetesi lspanyol niza
ını~~eneral Franko büküme~2 

Boston üniversitesinin De
tektiv fakültesinden de en iyi 
bir derece ile diploma aldı ve 
çok kısa bir zamanda ( kırk 
ıekiz eyalet ) in birden, gizli 
Detektiv teşkilatları reisi oldu. 
O hiçbir vakıt Morgan çetesi
nin yaptıklaı-ını unutmamıştı. 
En büyük emeli, onlardan in
tikam almaktı. 

lşba§llla geçer geçmez, der
hal gizli ve geniş bir teşkilat 
yaparak Morgan çetesinin akıl 
ermiyen esrarını çözmiye ça
lıştı. Birgün çok mühim bir 
vesika ele geçirdi. Bu ve~ika, 
idam edilen Morgan tarafından 
evlad!arına bırakılmış bir vasi
yetname idi. 

Vasiyetnamede Morgan: 
" Benim yakalanmama ve 

idamıma sebeb olan Hamilton
lardan mutlaka intikamımı alı

nız. Nerede ve kim olursa ol
sun, yeryüzünde Hamilton na-

l mına kimse bırakmayınız:." 
Diyordu. Demekki Morgan 

öldükten sonra, çocukları der• 

Mançular mağlfıpj 
Roma 20 ( Ö.R ) - Pekin

den bildirildiğine göre Nankin 
hükümetinin emri altındaki 
Çinli kuvvetler Suyang şimal 
eyaletini işgale kalkışan Man
çu - Moğul kuvvetlerini 3 sa
atlik bir muharebeden sonra 
kaçırmışlar ve mühim malze
meyi ellerine geçirmişlerdir, 

Çin haberlerine göre bir Japon 
tayyaresi de düşürülmüştür. 

•••••••••••• 
Tavuk kooperatifi 

Merkezi Çandarlı ve Yenice 
nahiyelerinde olınak üzere ta
vukçuluk ve yumurtacılık ko
aperatifleri kurulmağa başlan
mıştır. 

Kooperatifin mukavelenamesi 
Iktısad Vekaletince tedkik 
edilmiştir. Kooperatifler ya• 
kında faaliyete g_eçeceklerdir. 

hal teşkilatı ele alarak, yine 
Morgan ismi altında faaliyete 
ge~mişler ve babalarının vasi
yetini yerine getirmeğe başla
mışlardı. 

Boyer bu sıralarda Loreta 
isminde genç ve g!izel bir kızla 
evlenmiş bulunuyordu. Fakat 
ır;avalfı adam, aradan altı ay 
geçmeden birdenbire ortadan 
kayboldu. 

(Gizli detekfiv teşkilatları) 
reisinin böyle esrarengiz bir 
surette yokoluşu Amerikayı 

altüst etti. Bu esrarın ucunda 
şüphesiz Morgan çetesinin bü
yük rolü vardı. 

işte, baban Boyer'in kaybo
luşundan birkaç ay sonra sen 
dünyaya gelmiş bulunuyordun. 
Annen Loreta hergün hınçkıra 
hınçkıra ağlıyor ve Boyer'in 
başına bir felaket gelmemesi 
için Tanrıya dua ediyordu. 

Bütün Amerika polisi faali
yete geçtiği halde Boyer'in 
akıbeti hakkında bir türlü ıpu· 
cu elde edilemedi. 

Şili hükümeti 
Habeş imparatorluğunu 

tasdik ediyor 
Roma 20 (Ö.R) - Şili San· 

tiago'sundan bildirildiğine göre 
Şili hüklimeti Habeşistendaki 
ltalyan imparatorluğunu tasdike 
karar· vermiştir. Romaya gel· 
miş olan yeni Şili sefirinin iti
madnameleri "ltalya kral ve 
imparatoru" namına yazılmıştır. 
Şili Latin Amerika devletleri 
arasında ltalyan imparatorlu· 
ğunu tasdik eden birinci devlet 
olacaktır. 

Eskiyen otobüsler 
931 yılı modelinden daha 

eski otobüslerin seferden 
menedilmeleri be'ediyece ka• 
rarlaştırılmıştır. Bu kararıP 

tatbikine dün başla~mış~~ 

Annen Lorela Boyer'i çolı: 
seviyordu. Onun batına geleı• 

bu felakeıı dü,üne düşüne 

kendioi hasta etti ve aylarcıı 

yattıktan sonra öldü. Sen an• 
n~n öldüğü zaman bir yaşını!• 
idin ve koca dünyada yaloıı 
batına kalmıştın. . 

Annen Loreta'yı belki şiOJÔ1 

biç hatırlamaı:sın. Fakat o .öl' 
dükten S011ra uzun zaınaD 
"Anne! .. Annemi isterim!,, diye 
nasıl tepinerek ağladısi"ın bii' 
tün fecaatile hala gözleriıııill 
önünde canlanır.. Ben derh•1 

seni yanıma aldım Evleoıne' 
diğim ve hayı.ita başka hi~ 
bir kimsem olmadığı içıd 
seni kendime hakiki bİf 
evlat edindim. Fakat Mo'' 
gan'ın vasiyetnamesi hiç alc' 

··o hmdan çı!<mıyor ve biH~ 
fecaatiyle daima gözleriın10 

önüne geliyordu. Çünkü birO~ 
evvel söylediğim gibi, bu ':'.~, 
siyetnamede [Dünyada Haıt1 1 , 
ton'lar namına hiçbir ki(ll5 

- EJıtmrıll -



Faşist meclisinde verilen karar 
Faşist ili meclisi, deniz ve hava silahlarının 
arttırılması hakkında bazı kararlar verdi 

---------~------------~---------------------------.. ---------------~~---~------------~---------~ 
Meclis, faşizmin ltalyan kadinlarında daha mükemmel bir şekilde 

kavranması hususunda istedi 
Roma 20 (Ö.R) - Paristen 

bildiriliyor: Büyük Faşist mec
lisinin geniş mikyasta teslihat 
kararını Paris gazeteleri alaka 
lle tefsir ediyorlar. ltalyada 
mmi, askeri ve ekonomik bü
tün kuvvetlerin birbirine bağlı 
olduğu müşahede edilmektedir. 
11Petit Journal,, ltalyanıo harp 
halinde hemer. mücadeleye gir
meğe hazır olduğu ve kara, de
niz ve hava kuvvetleri gibi ti· 
cari, endüstri ve teknik servis
lerinin de milli müdafaaya iş
tirake amade bulunduklarını 
yazıyor. 

"Petit Parisien,, ltalyanın 

ekonomik muhtariyeti hakkın
daki karara ve Duçe ile arka· 
daşlarının bu muhtariyeti en 
kısa bir zamanda tahakkuk 
ettirmek arzularına büyük bir 
ehemmiyet veriyor. Zira bey
nelmilel mübadeleler bu neti
ceden müteessir olacaktır. Fa
kat Duçe buna rağmen ltalya 
ile ticaret mukaveleleri yap· 
mış olan memleketlerle alış 

verişleri genişletmek niyetin
dedir. 

Büyük faşist meclisirıin teb
liği Roma ve Berlin arasında 
teessüs eden samimi münasr.· 
betleri teyid etmektedir. Bu 
Fransız gazetesine göre ltal
yan-Alman dostluğunun en son 
bir delili, Versaills muahedesi
nin beynelmilel şehirler reji~i 
hakkındaki hükümlerinin ihlali 
dolayısiyJe müşterek bir teşeb· 
büs yapılması için Fransanın 
yaptığı müracaatı ltalyanın be
men reddetmiş olmasıdır. 

Rama, 19 ( A.A ) - Stefani 
Ajansı bildiriyor: 

Ali meclisin dünkü toplantı
sında Mussolini beynenlmilel 
siyasal vaziyet ve ltalyanın iç 
ve dış vaziyeti hakkında iki 
saattan fazla süren izahat ver
miştir. Bu izahattan sonra ili 
meclis aşağıdaki kararları 
tasvib etmiştir: 

Faşist ali meclisi Mussolini 
tarafından okunan Habeşistan 
umumi valisi Grazianinin 14 
İkinciteşrin tarihli ve ftaJyanin 
şarki Afrikadaki askeri ve 
siyasal vaıi eti hakkındaki 

Yazan : Tok Dil 

Haydatoğlu, Katırcının elini 
tutan babalığına şüpheli ve me~ 
lillı bir bakıtla: 

- Ben anlamadım! Kanm 
naıddır, söylemedin. Halinde 
bir durgunluk var. Sakın ka· 
runa birşey olmasın, (Hingül) 
Derede? 

Diye sorunca, Çaylakçı, Ka
hrcıoğlunun tuttuğu eli bıraktı, 
Haydaroğluna sarmaşıp : 

- Merak etnıe, daha sağ!. 
Dedi. Fakat Haydaroğlu. 
- Daha ıağf 

b ~zünü İfİtir itilmez deli gibi 
•a-ırmııta. 

lı1ussolini Romada bir töre11 esnasuula 
raporunu dinledikten sonra ba
şardığı eserden dolayı mareşala 
tebriklerini yollamışlardır. Bu 
tebrikler yerli ve anavatan 
kuvvetlerinin başında olarak 
bütün imparatorluk topraklarını 
işgal ve sükünu tesis etmekte 
olan generallere de şamildir. 

Milletin askeri hazırlığı hak
kında MussoJini tarafından ve
rilen izahatı büyük bir alaka 
ile dinlemiş olan ali meclis 
teslihahn bilhassa bava ve 
deniz. sahalarıoda artırılması 
Jizımgeldiği kanatine varmıştır. 

Ali .meclis zecri tedbirlerin 
ilk yıldönümü münasebetile 

Mussofininin 23 mart nutku ile 
teeyyüd etmiş bulunan bilhassa 
milletin müdafaasına aid saha
larda en büyük ekonomi muh
tariyetin kazanılması hakkın· 
daki rejime olan bağlılığını bir 
kere daha ve büyük bir kat
iyyetle ifade eder. 

Ali meclis bu rejime karşı 
herhangi bir faal veya nazari 
mukavemetin ağır bir şekilde 
cezalandırılması lizımgelen bir 
suç teşkil ettiğini kaydetmiş
tir. Ali meclis iş verenlerle iş
çilerin zecri tedbirler devresi 
içinde tedbirlere karşı gelecek 
derecede faal bir şekiJde ça-

lıştıklarını tasdik etmektedir. 
Son aylar içinde parti tara

fından gösterilen faaliyeti na· 
zarı itibara alan faşist iJi mec· 
lisi fintlerin tenezzülünü temin 
için sarfedilen mesaiden dolayı 
memnuniyetini izhar etmiştir. 

Meclis ya'nız dahili değil 
fakat aynı zamanda dünya un· 
surlarmm da nazara itibare a 1ı
narak bu mesainin genişletil-
mesini derpiş eylemektedir. 

Mı~clis genç muharip teşek
küllerinin inkişafı ve faşizmin 
ltalyan kadınlarınca daha mü
kemmel bir şekilde kavranması 
hususunda tedbirler alınmasını 
parti sekreterliğinden istemek· 
tedir. 

Faşist ltalya ile Alman, Avus
turya ve Macar devletleri ara
sında müessir bir işbirliği tesi
sine matuf olan mesaiyi mem· 
nuniyetle karşılayan ali meclis 
elde edilen müsbet neticeler-
den dolayı dış işleri bakanı 
Cianoya hararetle teşekkür et
mektedir. .._ ......... . 
Anton~sko 

Varşovaya gidecek 
Bükreş 20 (Ö.R)- Romanya 

hariciye nazırı Antonesko Var· 
şovaya gidecektir. Bu ziyaret 
iki müttefik memleket arasında 
1919 da,beri mevcud dostluk 
münaselletlerinin bir tezahürü 
olacaktır. 

Feci bir cinayet oldu 
Genç bir kadın alçakça bir tecavüze 

uğrıyarak yatağında öldürüldü 
. 

Katiller kadına tecavüz ettikten sonra bıçakla 

keserek öldürdüler boğazından 
İstanbul, 20 ( Husui muhabirimizden ) - iç 

Eren köyüne yakm Akka köyüode çok feci bir 
cinayet işlenmiştir. Vazife başında nöbetçi bu-

karşılamadığını görmüş ve büyük bir heyecanla 
odasına çıkmıştır. 

Çavuş burada bir facia ile karşılaşmtşhr. 

lunan jandarma çavuşlarından birinin genç ka
rısı Gülsüm, meçhul şahıslar tarafından alçakça 
bir tecavüze uğrıyarak öldürülmüştür. 

Güls::m boğazı kesilmiş bir halde yatağına uzan
mış bulunuyordu. Odanın her tarafı kan lekeleri 
içinde idi. Vak'adan haberdar edilen zabıta, 
derhal tahkikata el koymuştur. 

Jandarma çavuşu, vazife dönüşünde evine 
elince karısının herzamanki sribi kendisini 

Hüviyetleri henüz bilinmiyen katiller şiddetle 
aranıyor. Tahkikat adliyece tamik edilmektedir. 

Tefrika No: 4t 

- Bu ne demek, ölecek mi 
idi ki, ölüyor mu da daha sağ 
diyorsun, Bingül, Bingül ne 
oluyor? Götür beni 1 

Kabrcıoğlu araya karışıp or
talanna Haydaroğlunu alarak, 
söylene, söylene · teselli vere 
vere köye girdiler, Çaylakçı 
Hasan, Katırcıoğluna bir ara 
fısıldadı : 

- Aman ! dedi kızım bunu 
çok seviyor. 

- E t Ne oldu kızına ? 
Çaylakça Hasan acı bir ic 

çekişiyle: 
- Ôlüvor 1 

Dedi. bu sua eve gelmişler
di. Katırcı sustu, yere bakar· 
ken Haydaroğlu atıldı: 

- Baba, ben içeri gire
ceğim. 

Çaylakça Hasan, Haydaroğ
lunun 1'oluoa girerek, Katarcı 
oğlundan ayrıldılar ve evin 
içine doğru yürüdüier. Haydar 
oğlu, kayınpederine bakıp : 

- Vallahi yüreğimde bir 
sızı var. "Bingül,, nerede olsa 
beni karşılamağa gelirdi, birşey 
nıi oldu? 

;aylakçı durdu, Haydaroğ· 
rJ tıınun kolunu sıkarak: 

- Dur! Dedi. Bir yutkunup: 
- Tahammül lazım! 
- Anlamadım? 

- Sabret ! Sen kahraman 
bir efesini 

- Evet! 
Millet uğrunda çalışıyor-

sun! 
Ee? 

- Esi ? Tahammü! lazım, 
karın çok basta ! 

- •• ??? •• 
- Çok hasta! Daima seni 

sayıkladı. 
- Öldü mü? 

· - Allah göstermesin, ölmedi 
kızım ama... Haydi yanına gö
türeyim seni, fakat hiçbir şey 
bilmiyor. 

- Neden? 
Çaylakçı Hasan bu suale 

cevap vermeden Haydaroğlunu 
sürükledi. bir odaya soktu. 
Oda loşdu ve ortada iki katlı 
bir yatak vardı. Kavun ve buğ
day kokan odaya giren Hay
daroğlu gözlerini karanbğa 
alısbrdıktan sonra ortadaki ya-

Otto'nun yıldönümünde 

alk sokaklarda: ' impa
ratoru isteriz , bağırdı 
Nümayişte Avusturya hükümeti de 

temsil edilmiştir 
Viyana, 20 (A.A) - Havas 

ajansı muhabirinden: 
Dün Otto De Habsburgun 

doğumunun 24 ncü yıldönümü 
münasebetiyle saltanat taraf
tarlarından 50 bin kişi Habs
burg bayraklariyle donatılmış 

olan Konzertrausda top'anmış
lardır. Bu nümayiş Vıyananın 

şimdiye kadar görmemiş oldu
ğu muazzam tezahür olmuştur. 

Saltanat taraftarları şöyle 
bağıyorlardı: 

lmparatorumu:ım isteriz. 
Arşidük Eugene ve Arşidük 

Otto'nun kız kardeşi Arşidü

şesi Adelaid'e nümayişte hazır 

bulunmuşlardcr. 

Hatipler Şuşnig hükümetinin 
saltanat lehdarlığı hareketine 
iştirakini ehemmiyetle kaydet
mişler ve hükümetin bu nüma
yişte başvekilin yaveri Albay 
Bartl ile propaganda komiseri 
Albay Adam tarafından temsil 

edilmekte olduğunu söylemİf• 
lerdir. 

Saltanat taraftarları partisi 
lideri Fon V:esner saltanat ta
raftarları propagandasınln A
vusturyada serbest icrasına 

müsaade etmiş olmasından do· 
layı Avusturya hUkümetinc te· 
şekkür etmiştir. 

11 temmuz tarihli Avusturya· 
Almanya itiJafından bahseden 
hatip bu itilafın Habsburg sal
tanatının iadesi aleyhinde gizli 
bir maddeyi ihtiva etmemekte 
olduğunu söylemiştir. 

Mussolini Avusturyamn istik· 
lalini teminat altına almış olup 
Şuşning hükümeti de Avusturya 
nazilerini temmuz itilafnamesi 
ahkamına riayete mecbur et
mektedir. 

Hatip netice olarak saltanat 
taraftarlariJe naziler arasında 
gizli bir misak olmadığını be
yHn etmiştir. 

lııgiliz otoriteleri t~laşta 

Barselonu abloka eder ... 
lerse vaziyet fenalaşacak 

Londra, 20 (A.A) - lngiliz 
oloritcleri Franko hükümetinin 
Barselon limanını ve hükümet-
çiler elinde bulunan diğer liman 
lan abloka edeceği hakkında-
ki beyanah karşısında tutacak
ları hattı harekeli daha tayin 
etmemişlerdir. 

Hendayede bulunan lngiltere 
büyük elçisi Burgos makamla
rından Barselon limanında bi-
taraf bir mıntaka vücude ge
tirmek niyetinde olup olmadık· 
larını sormuştur. 

General Franko evvelce Va· 
Jansia, Tarragona, AJikanle ve 
Kartajena limanlarında böyle 
bir mmtaka tesis edilmiş oldu
ğundan Ingiliz amirallığını ha
berdar etmişti. 

Eğer Jngiltere Franko hükü
meti nezdinde bir teşebbüste 

bulunur ise lngiliz gemilerinin 

herh'\Pgi bir surette teçhiz 
edilmesine müsaade eylemiye
ceğini bildirecektir. 

Times gazetesi bu mesele 
hakkmda diyor ki: 

Hiçbir hükümet şimdiye ka
dar bu abloka işinin ortaya 
koyduğu meselelerin aydınla

tılması için lngiltereye müra
caat etmemişdir. 

Morning Post gazetesi ise 
abloka ilan edilmesinin beynel· 
milel hadiseler çıkmasını kolay
laştırmış olduğunu bilhassa 
kaydeylemektedir. 

Donanmamız Malta açıklarında 

Filomuz Malta açıkların
da hararetle karşılandı 

lsi:anbul 20 ( Hususi Muhabirimizden) - Maltadan bildiriliyor: 
Donanmamız bu sabah, saat sekizde Maltaya varmıştır. Seya

hat çok müsaid bir bava içinde geçmiştir. Türk f:losu Maltanın 
yirmi mil açığında Akdeniz lngiliz filosu tarafından karşılanmıı 
ve iki filo mütekabilen toplar atarak limana girmişlerdir. 

Maltada istikbal merasimi çok parlak olmuştur. 

takta al al yatan " Biogül ,, ü 
gördu. Yasemin gibi beyaz 
kdlarını yor~anan üstüne at
mıı, dağınık ve samur saçları 
yatağın yashğına perişan halde 
serpilmişti. Haydaroğlu birden
bire yatağın yanına atılıp diz 
çöktü. Karısının ellerini eline 
aldı, fakat bunlar birer ateşti, 
yanıyordu. Ateşi göklere çıkı

yordu sanki. Eğildi: 
- Karım, Biagilüm. 
Diye ellerini 6ptü. Öptüğü 

eller dudaklannı yaktı, Bingül 
ateş içinde, miitbiı bir hasta
lığm pençesi alhnda idi, etrafı· 
nı bilme yor, gelenden, giden
den habersiz, gözleri yumuk 
ve kendisi dalğındı. Haydaro~lu 
yastığa kadar eğilib, titrek bir 
sesle: 

- Bingül! Dedi, ben geldim, 
bak hele! Ben Mehmet, Hay
daroğlu .•• 

Bingül asla ses vermiyor, sık 
sık soluyor, sanki cayır cayır 

yanıyordu. Haydaroğlu elini 
karısının ba•ına ~ötOrdü. baıı-

nm içinde adeta bir kazan 
kaymyordu. Haydaroğlu, etrafa 
toplanan kildınları, Bingiilün 
anasmı, babasını gözü görmi
yordu, Eğildi, karısının dudak
!arıodan, o birer ateş parçasa 
o!an dudaklarından öptü. Kan
-Sının ateşi ciğerlerine işledi. 

Kansınıo saçlarını ok şayan 
Haydaroğlu nihayet etrafına 
bakınıp Çaylakçı Hasanı gi-
~n«: . 

- Baba! dedi, ne oldu buna? 
Çaylakçı Hasan, Haydaroğ

lunun yanına yavaşça gelerek, 
kızının yatağının avak ucuna 
rloğru oturdu, adeta fısıldar· 
casına: 

- Bilmiyoruz, dedi, s-iz git
tikten bir gün sonra mı idi 
ne idi; öğleyin harman yerine 
gitmişti. f.:ızanlara aş, azık gö
türmüştü, orada ne oldu bil
miyoruz, eve titreye titreye 
döndü. 

Bingülün anası sözü tamam• 
lamağa atıldı: 

-Soım Vor-
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lspanyol isyanı ve Jn~iltere . .. • Sobotaj'cılar Sovyet harp diva~~nda A ı f r~sız 
Eden avam kamarasında if udıanamede suçluların munakalat Komünist fırkasının 

suallere cevap verdi vasıtalarını tahrip ettikleri bildiriliyor! kararı 

Ederı bir tav~·aıe gezisinden döt1üşte 

Londra 19 (A.A) - Franko ademi müddhale komitesi ta-
hükümetinin Almanya ve Italya rafından yazıldığını söylemiştir. 
tarafından tanınmasını bugün Bundan sonra Edene şu sual 
Avam kamarasında mevzuu- sorulmuştur: 

bahseden Eden lngiliz hüküme- "General Franko hükümetinin 
tinin hareket tarzını değiştir- tanınması Almanya ve ltalya 
miyeceğini söylemiştir. için Nasyona!istlere serbestçe 

Attlee bu sözlerden lngiltere· silah yollamak hususunda bir 
Din Franko hükümetini tanımı- fırsat teşkil edecek midir? 
yacağı manası istimzaç edil- Eden bu hususta bu iki dev-
mesi lazım gelip gelmediğini Jet tarafından teminat almaya 
ıormuştur : hazır mıdır? " 

Eden şu cevabı vermiştir: Dış işleri bakanı lazımgelen 
- Avam kamarası şunu id- teminatın istenileceğini söyliye· 

oık ederse muhariplerden bir rek ademi müdahalenin lngiliz 
tarafın tanınmasiyle lspan- hükümetinin yegane maksadı 
1anın meşru hükümeti olarak olarak kalmaya devam ettiğini 
iki partinin tanınması arasında temin etmiştir. Bunun içindir ki 
fark vardır. Artık bu mevzu lngiliz hükümeti ideolojilerini 
üzerine ilave edecek bir sözüm nazarı itibara almaksızın bütün 
yoktur. alakaaar bükümetlerle işbirli-

Bundan sonra Eden ademi ğinde bulunmayı arzu etmek-
müdahale işlerinde Almanya ve tedir. 
ltalya hükümetlerinden başka Londra 19 (A.A) - Avam 
ıuçlu hükümetlerin de bulun- kamarasında kendisine sorulan 
ıluğunu söylemiştir. bir suale cevap veren Eden 

Avam kamarasının komünist Barselon limanının :ıbloka al-

ıaylavı Gallagber Edenin bu tına alınacağı hakkındaki ha· 
ıöz?erini protesto etmiştir. beri ancak gazete neşriyatın-

Radikal saylav Mexton bu dan öğrendiğini ve diploma-
na!ümah hangi membadan çı- tik yoldan bu hususta hiçbir 
kardığını Edene sormuştur. teyidin vukubulmadığını söyle-

Eden bu husustaki raporun miştir. 

M. Şötan 
Parise avdet etti 

Paris, 20 ( Ö.R ) - Devlet 
bakanı CamiUe Cbautt"mps 
Londradan avdet etmiş ve va
gondan inerken gazetecilerin 
sordukları suallere cevap ola• 
rak Londraya hususi bir su
retle gittiğini, fakat Eden ta
rafından da kabul edildiğini 
ve gerek halknı gösterdiği iyi 
kabulden, gerekse şerefine ve-
rildiği ziyafette Vinston Cbur
cbill tarafından söylenen söz
lerden pek iyi bir tesir elde 
ettiğini söylemiş ve şunu ilave 
e}'lemiştir: "iki demokrasinin 
iş birliği Avrupa sulbunun te
melidir.,, 

Feci bir kaza 
Paris 20 ( Ö.R ) - Paris· 

Tokyo hava seyah :ıtine giriş· 
miş olan Fransız tayyarecisi 
Andre Jappy teşebbüsünü ne
ticelendirememiştir. Hedefe an
cak 1000 kilometre mesafede 
tayyare bir Japon adası üzerine 
düşerek parçalanmıştır. Tayya
reci başından ve baldırmdan 
yaralanmıştır. 

lngilis gazetelerini 
toplattılar 

Berlin 20 (A.A)- 18 ikinci 
teşrin tuihli Times ve Daily 
Telgraf gazeteleri ile 19 tarihli 
Temps gazetesi polis tarafın
dan toplattmlmıştır • 
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RUstem bey dUşUndU: Yalnız vazif3 a,klyle çırpınan 
bir ulus kızına histen bahsetmek çirkin değil midi? -·-·-·· An-Lo-Şin'in şayanı dikkat 
lİr karekteri vardı. O, daima 
:nağ ub oldugu kavma köle, 
;ahut o:ialık olarak kendi te· 
b;ıasından en güzel kızları 
ikram etmekle iştihar etmişti. 
Bu defa, kendi kumandası at
lındaki kuvvetler Semi - Han 
kuvvetlerine mağJiib olduğu 
ıaman ciddi bir tereddüt için· 
de kaldı. Ne yapacaktı.. Semi 
Han'a odalık kız göndermek 
mantıksız olmıyacakmıydı.. An 
Lo-Şin, Tçy'Jere merbut olduğu 
bal de, gözünü korkutan bu güzel 
Türk kızma bir şeyler ikram 

etmek, hediyeler göndermek 
istiyordu. 

O, kendi k<ıvmının reisi ol
mak salahiyetiyle, henüz ber· 
hayat olan babasının fikrini 
bi '. e sormadan üç hemşiresin· 

den en güzelini, orta hizmet· 
lerine bakması için Semi-Han'a 
armagan etti. 

Bu hadise, Cücenler arasında 
yayılınca müthiş bir dedikodu 
başlamıştı. Nasıl oluyordu da 
kendi hükümdarlarının öz be öz 
kız kardeşi, düşmanın bir ku
mandanına halayık olarak gon
deriliyorclu. 

T roçkist ihtilal 
arasında 

şebekesine dahil bulunanlar 
bir de casus vardır 

-------=---------------------------------Moskova 20 (A.A) - No- Suçlular madenlerde külli- fiil yardım etmekte idi. Scçlu-
vosi':>ir~l<dc Sovyetler birliği yetli mikdarda grizu bulundu· lar Novosibirsk hukuk kurulu 
yüksek divanı lıarbı U!trikh'in ğu halde ameleleri çalıştırmakta azaları tarafından müdafaa 
başkanlıi ı altında toplanarak ve bu suretle mütevali infılak· edilmektedir, Stickling'in avu-
Doğu S biryada Sabotaj Troç- lcre ve işçilerin zehirlenmesine k3 h Krottov'dur. Başkanın sor-
kist mukabil ihtilal meseleslni seb~biyet vermekte idiler. gularına cevap veren maznun

lar kendilerine tevcih edilen tetkike başlamıştır. Bu mukabil ihtilal grubunun 
8 suçlarını tamamiyle itiraf et-

Andrcv Kovalenko Leonenko faaliyeti neticesi olarak 2 ilk mişlerdir. 
De Senkonov ve Alman Stiek· kanun 935 de iki amele grizu Moskova, 19 (A.A) _ Roy-
ling bu meselede suçlu bulun- tarafından ztbirlenerek ölmüş- ter muhabirinin bildirdiğine 
maktadırlar. tür. göre tevkif edilen Almanların 

iddianamenin tasrih ettiğine 23 eylul 936 da suçlular ilki bugün T omsk civarında 
göre bu zevat 1936da Troçkist Tralanaya madeninde bir grizu Nososibirsk mahkemesi buzu• 
mukabil ihtilal gurubunun Mo- infiJakine sebebiyet vermişler- runa çıkacaktır. 

dir. Bu infilak neticesinde iş- Stickling ismindeki bu ma-
moroy madeninde harekete çilerden onu ölmüş ve 14 ü den mühendisi azası bulunduğu 
geçen faal azası bulunmuşlar- yaralanmışdır. faşist organizasyonunun talima-
dır. Bu gurup muhtelif ihtilal tı üzerine madende Sabotaı· Troçkist mukabil ihtilal ve 
ve sobotaj hareketlerinde bu- yapmakla müttehemdir. Ceza 

d sabotaj grubu 1935 -de Keme-
lunarak Sovyetler birliği ev- kanunu mucibince bu suçun 

rov madeninde teşekkül etwiş leti aleyhine mücadele açmış cezası idamdır. 
935 36 d idi. Bu grup madende çalışan 

bulunmakta idiler. 1 - a Alman konsolosu mabkeme-ve Sovyet rejimine düşman 
bu zevat madenin satılmasına mühendis ve teknisitenlerden de hazır bulunacaktır. 
sekte vermek, kömür istihsa· mürehkepti. Eski sabotaj suç· Moskova, 20 ( Ö.R ) - Al-
latanı Sabote etme.k ve miina- luları da bu madende çalışan man maslahatgüzarı hariciye 
kalat vasıtalarını tahrip etmek faşist Alman mühendislerinin komiseri Litvinofu ziyaret ede· 
ve iş emniyetini ve teknik ted· şeriki idiler. rek tevkif edilen Almanlar 
birleri ihlal eylemek maksadiyle Bir ecnebi devletin casusluk hakkında görüşmüştür. Litvinof 
müteaddit hareketlerde bulun- teşkilatına bağlı bulunan mü· suçluları ve suçsuzları adaletin 
muşlardır. hendis Stickling suçlulara bil- tayin edeceğini söylemiştir. 

Muhasaranın •• •• •• •• •• onuçuncu gunu 

Madrid' deki kadınlar ve 
çocuklar açlığa razıdır 

- Baştaıa/ı birinci salıitede-
Paris, 20 (Ö.R) - ispanya 

haberleri yeniden Ma id ceb
hesinde cumhuriyetçilerin mu
vaffakıyetlerini bitdirmektedir. 
iptida asilerin Salamangue ka
rargahı tarafından neşredilen 

şu tebliğe bakalım: 

Madrid cebhesinde dün yapı
lan hareketler hakkında pek 
az haber verilebilir. Bu hare
ketler neticesinde miJiiciler 
mevkilerini tahkim etmişlerdir. 
Hükümetçilerin çok şiddetli 

mukabil taarruzlaı ı zayiat ver
dirilt!rek reddedilmiştir. Segove, 
T oledo ve Va!aga köprü baş
larında hükümetçilerin yaptık
ları hücum'ar tamamen ecne· 
bilerdeu mürekkeb kollar tara
fından yapılmıştır. Bunlar ara
sında bir tek lspanyol milis 
yoktu. 

Sis yüzünden milli tayyare· 
ler marksist tabşidatı üzerinde 
faaliyette bulunamamışlardır. 
Fakat dört hükümet tayyaresi 
düşürülmüştür. Sabah Toledo 
köprüsünde bazı milisler, Ge-

neral Franko'nun imzasile mi
lisleri teslim olmaga davet 
eden beyannameleri ellerinde 
salhyarak millici hatlarına gel
mişler ve iyi karşılanmı,lardır. 

" Şu halde demek ki, ceb
hede milisler de varmış !l ,, 

Diğer taraftan Madrid mü
dafaa komitesi taraf.odan öğ· 
leyin şu teblig neşredilmiştir: 

Üniversite mahallesinde dün 
bütün gün devam eden muha
rebeler cumhuriyetçilerin lehin
de neticelenmiştir. Faslı asker• 
lerin işgali altındaki bütün bi
nalar istirdad edilmiştir. Yalnız 
Sanla Pertina müstesna ise de 
buradaki asiler muhasara edil
mişlerdir. Asilerin mukabil 
hücumları kendileri için çok 
ağır zayiatla püskürtülmüştür. 
Cumhuriyet tayyareleri Madrid 
cebhesindcki asilerin münakale 
hatlarını müessir surette bom
bardıman etmişlerdir. Bundan 
başa Salamangue, Avilla ve 
Kordu şehirlerindeki asi tay
yare karargahları ve tesisatı de 
bombardıman edilmiştir. 

Asi tayyareler Madride at-

Lokarno 
Görüşmeleri 
ne zaman? 

Londra, 20 (Ö.R) - Fransa 
sefirı Corbin hariciye nazın 

Eden tarafından kabul edilmiş
tir. Eden verdiği bir notada 
Lokarno müzakerelerinin ya
kında başladığını görmek di
leğini ileri sürmüştür. lngiliz 
hUkümetinin fikrince Lokarno 
konferansını "hazırlamakla,, ik
tifa etmek işi halletmez. Ala· 
kadar beş devletin mümes
sillerini müzakere m.ısası etra
fında toplıyarak halledilecek 
meseleleri önlerine koymak 
müreccehtır. lngiliz hükümeti~ 
nin fikrince bu proje şimdiki 
vaziyete nihayet verebilir. Al
manya ve Belçika sefirlerile 
İtalya maslahatgüzarına da bu
na benzer birer nota veril
miştir. 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
tıklan bombalarla amele ma
hallelerinde birçok telefata se
beb olmuşlard:r. Madrid ceb
hesinin diğer kısımlarında ha· 
reket yoktur. 

Bu tebliğden anlaşıldığı üze
re, 13 gündenberi Madrid hala 
mukavemet etmektedir. 

1ardıetı 

Paris, 20 ( A.A ) Komü· 
nist fırkasının siyasi bürosu 
toplanmış ve aşağıdaki talep
leri tanzim etmjştir : 

1 - Roger Salengroya karşı 
hücum etmiş olan haftalık 
Gringeire mecmuasının intişa· ,. 
rının men ı, 

2 - Roger Salengroya kartı 
yapılmış olan hücumlardan 
mes'ul tutularak eski başvekil 
Andre Tardieu ile mebus 

Chappe'in ve eski mebus Car· 
buccia'nın tevkifleri. 

3 - Burgos hükümeti Al· 
manya ve ltalya tarafından 

tanınmış olmasına bin•en Is· 
panya işlerinde bitaraflık siya• 
setinin terkedilmesi. 

Kültür anlaşması mı 
Berlin 20 ( A.A ) - Alman• 

ya ile Japonya arsında ve Ma· 
caristan ile Almanya arasında 
mer'i olan bir kültür anlaşma• 
sını yakında im:ıalıyacaklardır. 

Bu anlaşma mucibince her 
memleket arasında muallim ve 
talebe mübadelesi yapılacakbr. 

Zonguldak heyeti 
Baytndırhk bakanına bir 

kömUr parçası hediye eti 
Ankara, 19 ( A.A ) - Zon• 

goldak valisinin riyasetindeki 
heyet güzel bir muhafaza için· 
de bir kömür parçasını bayın• 
dırlık bakanı Ali Çetinkayaya 
hediye etmiş ve Zonguldak 
valisi söylediği nutukta başarı· 
lan büyük işin yüksek değe· 
rini işaret ederek Zonguldak 
halkının Cumhuriyet hüküme· 
tine karşı minnet ve şükran·. 
larına tercüman olmuştur. 

Zonguldak valisinin nutkun· 
dan sonra O.O. Yolları ticaret 
ve tarife reisi Nafi de bir nu· 

1 
tuk söylemiş ve kutlanan bu 
hadisenin büyük ehemmiyetini 
ve geniş manasını anlatmıştır • 

Fakat Semi-Han, mağlup 

düşman elçisinin kendisine ha
layık olarak srösterdiği Çinli 
kızı okşamaktan başka bir şey 
yapmadı. Ve bu hediyeleri ge
tiren elçiye şu cevab• verdi : 

diıren kim di, neden ö!dümüş
tü ? İlkin gizli kalan bu cina -
yetin esrar perdesi bilahara 
açıldı. 

yordu. Bu akınlar esnasında or- olduğunu, aralarında en ufak 
dusu orta Asyanın en nüfuzlu bir sui tefahhüm olmadığım 

" Biz, düşmanımız da olsa, 
karşımızdakini halayık olarak 
kullanmağı düşünmedik. Tes·re 
kapılmayız. Bu güzel kızı, düş
man erJerinden birine armagan 
ed~siniz diye korkak hüküm
darınıza teslim ediyorum. ,, 

Bu hadise Cücenler arasında 
şayi olunca Göktürk Hakanlı· 

ğının itibarı artmış ve Semi-Han· •ı 
ın adı Cücen!tr arasında da 
kahraman bir insan olarak 
aeılmıya baş:amıştı. Fakat iş 
bununla kalmıyor, hadisen:n 
reaksiyonu bi.hassa Cücenlerin 
ileri gelen!eri arasında kök sa
lıyordu. 

işte bu sırada idi ki, hiç 
beklenmiyen bir şekilde Cü
cenler imparatorunun karnın

dan aldığı bıçak yarasile öl· 
dü~ü işidildi. An-Lo-Sin'i öl-

An·Lo-Şin bizzat, kendi öz 
babası tarafından bıçaklanmıştı. 

ihtiyar adam, kendi oğlunun, 
ayni batınclan dünyaya ge!en 
öz kız kardeşini bir düşman 
ordvsuna halayık olarak gön
dermesini doğru görmiyerek 
böyle bir hareket yapmıştı. 

Bu arada, Cücenlerin mağ
liibiyetioe ve Çin askerlerinin 
kılınçtan geçirilmesine rağmen 
Çin imparatoruyle Mohan ban 
arasında musalaha akdedildi. 
Çin imparatoru bu suretle Türk 
kuvvetlerinin Çinin başına bela 
kesilmesini karşıladığını sanı· 
yordu. 

Artık gök Türk hakanlığl 
için itila devri başlamış ve tali 
Mohan hana gülmiye başlamış
tı. Gök Türk hakanı garba, 
şarka ve şimale sarkarak bir 
çok kavımları kendi idaresi al
tına alıyor, ver2iler tarhedi-

ordusu olmuştu. Artık hiç kim- söylemek mecburiyetinde kald1. 
seden korkmıyor, haşhaşa bü· Hazin bir a,k 
tün Çin ordusuyle karşılaşacak Semi-Han böylece, Türk uiu• 
vesileler arıyordu. , 

sunun ikiye ayrılmasına man 
Maverainebre kadar ilerliyen olmak içio nefsinden fedakar .. 

Mohan orduları Cet'leri mağ-
lup edince gök Türk hakanlı· lık yaparken öte taraftan ken• 
ğının hudutları Hazer denizine disini çıldırısıya seven birini~ 
kadar genişlemişti. Mohan Han bulunduğundan haberdar de• 
bundan sonra şimale dönerek ğildi. Bu, akıncı beylerinden 
Tatarlarla çarpıştı. Bunları da Rüstem beydi. 
idaresi altına aldı. Rüstem bey bütün gün akın• 

Bu akınlar devam edip du- cıların talim ve terbiyeleriyle 
rurken Semi-Han'la Mohan Ha- meşgul olduktan sonra akşa?Il"' 
n'ın arası açılmış gibiydt Semi- ları bir ağacın dibinde yata!' 
Han hala. gök Türk hakamnın ve Çin'in bulanık seması altın· 
kendisini akıncılarından ayıra- da hulyalara dalardı. Ordunun 
rak sefere çıkışını unutmıyor, en kuvvetli, en cesur kuman• 
ona daha müessir bir cevapla danı Semi-Han, Rüstem bey 
mukabele edecek zamanı bek- için belki de başlı başına bit 
liyordo. yaşama vasıtası idi. Semi-Han'• 

Bir aralık akıncılar arasında 
ikilik gösterir gibi olmuştu. tanıdı tanıyalı huzurunu kayb-
Akmcılar Semi·Han'ın Mohan etmişti. Ona hislerini açıkça 
Han'la barış yapmasıoı istiyor• söylemiyor, daha doğrusu en 
lardı. Semi-Han, bu manasız ufak bir imada bile bulunaaıı• 
dedikoduları ortadan kaldırmak yordu. 
için Mokan·Han'ın bir ~hakan - Bitmedi -

-------·-------··---- ··----
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- Jşte geliyorlar. 
Bu ses bir dakika içinde 

bütün gürültüleri durdurmuş ve 
halkan kızgınlığını meraka teb· 
dil etmişti. Kralın haşmet ve 
debdebe içinde bulunan alayı 
görününce bir alkış tufanı kop
muştu. Dellallann bağmşmala
rını boru sesleri takip etti. Ar· 
kadan da mösyö de Kassenin 
kumandasındaki kralın maiyet 
süvari bölüğü geçti.Bu bölüğün 
askerleri kamilen uzun boylu 
büyük Norman atlarına binmiş 
sırmalara bürünmüş insanlardı. 
Bölüğün haşmeti halk üze
rinde icabeden tesiri yap· 
mıştı. Askerleri; kralın mai· 
yetini teşkil eden sinyorlar 
takib ediyordu. Bunlarm da 
öniinde atı iki uşak tarafından 
çekilen teşrifat nazırı vardı. 

Sinyorların harp meydanlık
lannda gösterdikleri kahraman
lıkları malüm bulunduğu için, 
halkın hararetle alkaşlannı top· 
lamıştı. 

Yan sokaklarda gürültüler 
devam ediyordu. Kilisenin av· 
lusunda derin bir sessizlik var
dı. Uzaktan Kralın arabası gö· 
ründü. 9 zuncu Şart haşmetlu 
mantosuna bürünmüş tir, tir 
titriyordu. Çehresi fil dişi gibi 
donuk ve kaşları çatıkdı. 

Fml, fml dönen gözlerile et
rafı tecessüs eyliyordu. Yanın
da bulunan Hanri de tapkı Kral 
gibi sapsan kesilmiş dudakla
rında zorla belirttiği tebessüm· 
lü çehresile korku içinde aha
liye bakıyordu. 

Bütün gördükleri halkın kor
kunç nazarlarından başka bir 
şey değildi. 

Nihayet sekiz beyaz at tara
fından · çekilen yaldızlı arabada 
Katerin dö Midiçi ve Margrit 
dö Rons göründü. Elmaslara 
bürünruüş ipekli ağır elbisesi 
içinde ihtiyar kraliçe mermer 
bir heykel gibi dimdik duru
yor. Ve evlenme merasiminden 
kederli gibi görünüyordu. 

Gü%ellikte emsali bulunma
yan ve herşeye karşı kayıtsı7 
davranan kızı Margonun dudak· 
larında ise alaylı bir tebessüm 
barizdi. 

- Yaşasın Katolik dini .•• 
Yaşasın Katolik kraliçesi, ses
leri ortalığı titretti. 

Margrit sol tarafta otur
muştu: Bu tarafta da alaylı 

gürültüler kopuyordu. 
Bir kadın; seslendi: 
- Bonjur madam! Kocanız 

acaba günahlarım çıkarttı mı? 
Bu sual halkın kahkahaları 

arasına karıştı. Bunu takibeden 
4 arabada Hanri .dük Danjo; 
Fransuva dük Dalanson Kate-

rinin ikinci kı .zt düşes Dalanson 
vesair prens ve prensesler 
vardı ki bunlar yaşasın sada
lariyle karşılandılar. 

Diğer mareşallar da süslü 
arabalarda halkın alkışlarını 

topluyorlardı. 

Alkışları gürültüler takib 
!lti : 

- Katolik ayinine ... Katolik 
iyinine .. 

Çünkü alayın geçmesinde 
sıra Hüknolara gelmişti. Bun
ların da elbiseleri süslü ol
makla beraber daha erkekçe 
İdi. Alayın kimin tarafın
dan bu şekilde tertib edil
diği bilinememekle beraber, 
katolik "'e protestan jantiyoıo
larının ayrı:ması ve hükno!aun 
nihayete lrnnulmosı abali ara
~ında bir hayli dedikodu do
~urmuştu. 

Bunların en esnshsı dinsiz
lerin tahkir edilmek istenilmesi 
id' ı. 

Bunlar kaba şakalara, ha-

karetlere cevap vermeğe te
nezzül etmiyP.rek pek mağru
rane geçtiler. 

Kilisenin merdivenleri Uze
rinde halkın en lcudurmuşla
rıodan yüz, yüz elli kadar in
san yer almışlar, o kadar mü• 
tehakkimane bir tavır takın
mışlardı ki: Askerler bunları 
çıkarmağa teşebbüs bile ede
memişlerdi. 

Alayda bulunanlar kiJisenin 
kapısıoda baş peskopos mua
vini tarafından karşılanıyorlar. 

Dokuzuncu Şarl ile Hanri 
önlerinde teşrifat nazm 
bulunduğu halde ilkönce Notr
dam kilisesine girdiler. Papa
nın hususi memuru rahip Sal
viyati kralın istikbaline koşa
rak önünde yara diz çökerek 
mukaddes suyu takdim etli. 

Bu suyu Romadan ve Sen 
Piyer kilisesinden getirdiğini 
ilave etti. 

Dokuzuncu Şarl parmakla
rını bu su ile ıslattı. Sonra 
Notrdam kilisesinin mukaddes 
suyuna tenezzül etmemiş gö
rünmemek için de; kilisenin 
suyuna da elini soktu. 

Hanri'ye yan gözle bakarak 
yavaş, yavaş ıstavroz çıkardı. 

Hülmolar'ın reisi; bütün göz
lerin kendisine matuf olduğunu 
ve ıstavroz çıkarmasının bek· 
lf"ndiğini anladı. Kısık bir ses· 
Je : 

- Muhterem amca oğlum. 
işte saygı değer bir papas hey
etinin önünde bulunuyorum. 
Birçok azizlerin duasile takdis 
edilen bu izdivacım herhalde 
hayatımın sonuna kadar saadet 
içinde devam edecektir. Diye 
bağırdı. 

Bu sözleri söylerken elile 
de bir takım işaretler yapıyor
du, Maksadı, herkesin kendisi
nin istavroz çıkardığını görmesi 
ve tasdik etmesiydi. 

Dokuzuncu Sari szülümsiye
rek tahta doğru ilerledi.Kralın 
pürbaşmet alayında yeralanlar 
yavaş, yavaş binlerce mumlarm 
.ıiyası, çanların gürültüleri gü-
zel sesli mugannilerin ilahileri 
boru sesleri içinde top!anmış
lardı. 

Bununla beraber dışarıda 
söyüşmeler; korkutucu sözler, 
fırtınalar devam ediyordu.Hal
kın gürültülerinden dokuzuncu 
Şarl mosmor kesilmiş, tirtir tit
riyorrlu. 

Dışarda hemen yedi yüz ka
dar hülmo jantiyomiarı atların· 
dan yere inmişlerdi. Bunlar 
~ iliseye girecekleri yerde du
rarak muhtelif grublara ayrıl
mışlar. Halkın patırtılarmı işit· 
memezlikten gelerek, yavaş, ya
vaş kendi aralarında konuşmaya 
başlamışlardı. 

- Svnu var -

Tasarruf 
Haftası 
hazırlıkları 

12 Birinci Kanunda baş~rya

ca k o!an ı ktısat ve tasarruf 
haftası hazırhklarına devam 
edilmektedir. Bunun için geniş 
ve zengin bir program hazır
lanmış ve komite merkezine 
gönderilm:ştir. 

Programa göre, hafta içinde 
mekteplerde, balkev;nde tem
s:ller ve konferanslar ve gece 
parti ocakfarmda partinin ten
sib ve tayin edeceği hatipler 
tarafından konferanslar verile
cektir. 

Bu yıl bilhassa, kadın~arımı
zın yerli malına rağbeti için 
gevşeyen temayülleri takviye 
edilecek, hatta bir mücadele 
acılacaktır. 

ahltemelerde: 
••••••••••••••••••••••••••• 

Turkuvaz'ın müdavimi • • 
ımış .. 

m:z;::ız:;c::::m:::ıı:s:m=z=~~-------=--~--

ç ve ey e ce bede ini 
am u le ödeyo uş ... 

Dün ikinci sulbcc%11 mahke
mesinde Alberto namında bir 
yahudi gencinin muhakemesine 
baılanmıştır. J\lberto, Burla 
biraderler ticarethanesinde müs
tahdem olup bura"an çaldığı 
ampulleri Turlrnvaz barına sat• 
makJa suçludur. 

Alberto Turkuvazın müdavi
mi imiş.. içki ve eylence para
sını mağazadan aldığı ampul
lerle ödeyormuş.. Suçlu kendi
sine atfedilen hırsızlığı inkar 
ederek Turkuvaza verdiği am· 
pulleri hep komisyon mukabi
linde sattığını söylemiştir. 

Bu iddia üzerine Burla tica· 
rcthanesinin lzmir şubesi di
rektörünün dinlenmesine lüzum 
görülmüştür. Bu ticarethane di
rektörü mahkemede şunları 
söylemiştir: 

- Bu Alberlo, mağazamızda 
yirmi lira aylıkla müstahdemdir. 
Ticarethanemiz; bu suçluyu her 
hangi bir vazifede kulJanmağa 
salahiyettardır .• Mesela mağaza 
dahilinde çalışabileceği gibi, 
icabında taşra vazifelerinde de 
kullanabiliriz. Fakat müessese
miz; müdüründen tutunuz da 
en ufak bir memuruna bile 
komisyon namı altında bir para 
vermez. Çünkü usulümüzden 
değildir .• Alberto belki de bize 
müşteri bulmuş ve getirmiş 

olabilir, fakat biz kendisine 
komisyon vermiş değiliz .• 

Direktörün bu cevabına karşt 
suçlu dört dane soğukhava 
deposunun müşterilerini bizzat 
kendisi bulduğunu ve yüzde beş 
komisyona mahsuben de, mü
esseseden üç lira verilmiş ol
duğunu iddia etmiştir. 

Suçluıu.ın bu iddiasına karşı 
direktör: 

- imkanı yok.. Belki biz 
AJbertoya maaşıodan gayri iki, 
üç, hatta beş lira vermişizdir. 
Fakat bu para komisyon olarak 
verilmemiştir. Olabilir ki Alber
to bir iş zımnında taşraya gön
derilmiş ve masarifi zaruriye 
olarak kendisine birkaç para 
verilmiştir. 

- Hayır, üç liralık fişin 
üzerinde komisyon diye yazılı
d11. Menfaat ümidi olmayınca 
hariçten müşteri bulup getir
meğe lüzum var mıdır? 

HattA müşterilerimden birisi, 
benim menfaat görmekliğim 
ıçın başka müşteriler bile 
bulacağını söylemiştir. Ben bu
nu da ispat ederim, demiştir •• 

Suçlunun is:nini bildirdiği 
zatın şahid olarak celbile bu 
hususta kendisinden izahat 
alınmasına ~arar verilerek mu
hakeme başka bir güne bıra
kılmı1hr. 

Alsancak Ocak kongresi 

Kongrenin icraat raporu 
alkışlarla kabul edildi 

C. H. P. Alsancak ocak kon· 
gresi evvelki akşam hayan 
Şehime Yunusun başkanlığın
da toplanmıştır. 

Evvela ocak heyetinin bir 
senelik icraatı hakkmdaki 
raporu okundu ve kabul 
edildi. Müteakıben ocağın 
bir senelik hesap bJançosunun 
tedkiki için kongre kararı ile 
e~ki Akseki bankası müdiri 
Hasan ve hava kurumu muha
sebecisi Fahriden mürekkep 
iki kişilik bir heyet seçildi. 
Hesabın muvafık olduğuna dair 
heyetin raporu okunduktan 
sonra bu hususta gösterilen 
ha~sasiyet takdir edilerek ka
bul edildi. 

Bundan sonra dileklerin 
serdioe geçildi ve pek samimi 
münakaşalarla mahallenin ihti· 
yaçlarından bahsedildi. Dilek
lerin başında ikinci Kordon'un 
tamiri ve ulabr, otobüs sefer-

lcrinin tanzimi, Kordon' da elek· 
trikli tramvay yapılması ve buna 
benzer birtakım esaslı işlerin 
yüksek kongrelere arz.edilmesi 
kabul edildi. Serbest olarak 
Ocak heyeti intihabına geçildi. 
Ve gizli reyle yapılan intihap 
neticesinde ocak heyetine dok
tor Sadık Ahmet, doktor Os

man Yunus, vilayet encümeni 
başkatibi Mitat, tütün fabrika 
müdürü Kemal, iş bankasından 
Arif seçildiler. 

Ayrıca murahhashklar için 
yapılan intihapta bayan Şehime 
Yunus, tütün fabrikası müdürü 
Kemal, eczacı Lütfü, doktor 
Osman Yunus, vilayet encü
meni başkatibi Mitat, Iı ban
kasından Arif olmak üzere altı 
murahhas intihap edildi ve 
başka görüşülecek birşey ol
madığından kongreye son ve
rildi. 

........ 4k 

Şık hırsız Ticaret odasx! 
Mühim bir rapor 

Kurnazca bir faa- hazırlıyor 
ı • t } •• b J Şehrimiz ticaret odası, Baş-
ı ye usu u u muş bakan ismet lnönününün lzmir-

Osman oğlu Ali Rıza adında deki pamuk tedkikleri hakkın-
şık giyinmiş bir adam Karataş 

da bir rapor hazırlamağa baş-
ve Salhane taraflarında bazı Jamıştır. 
hmnzlıklar yapmıştır. Kurnaz 
hırsız kapısı açık bulunan ev- Bu raporda Ege pamuk böl-
lere giriyor ve gesinin son seneler vaziyeti 

- Af edersiniz ! Binbaşı F e- tebari1z ettirilecektir. 
ridunun evi ne taraftadır? •••••••••••••••••••••11•••u••••••••••••••• 

Diye soruyormuş. Eğer gir
diği evde kimseye rastlamazsa, 
gozune görünen yükde hafif 
eşyayı alıp gidiyormuş. 

Rıza Salhanede Rabekanın 

evine girmiş, bir seccade almış, 
Kobenin evine girmiş bir şap· 
kayı başına geçirmiştir. Cür
etkar hırsızın bu faaliyetine 
dün nihayet verilmiştir.Taharri 
memurları koltuğu altında bir 
seccade ile şüpheli şüpheli do
laşan bu açıkgözil ele S?eçir-

mişler, cürmü meşhut kanunu

na tevfikan mahkemeye ver

mişlerdir. 

Hakim Naci Erol suç?uya 
sordu : 

- Hakikaten aç kaldın da 
mı bu işi yaptın ? 

- Vallahi aç kaldım .• 

Hakim, şahidleri dinledi ve 

!_Uçlunun alh ay yirmi gün 

müddetle hapsine ve derhal 
tevkifine karar verdi-

ik maç arı başhyo 

Li heye i, 
•• •• ur n 

Dün akşam futbol ajanının 

başkanhğı aJtmda mutad haf
talık toplantısını yapan spor 
bölge.!İ lik heyeti, Jik maç
larının fiküstürünü tanzim et
miştir. 

Yalnız maçların ne gün baş
lıyacağı kat'iyyctle tesbit edi
lememiştir. Vazıyete göre, eğer 

yarın Alsancak stadyumunun 
açılış töreni yapıJırsa maçlara 

öbür hafta yani 29 teşrinisa
nide, aksi takdirde tören 29 da 
yapılacağına göre tikler 6 Ka
nunuevvel Pazar günü başlıya-

caktır. Ve her hafta dört m:ı.ç 
yapılacaktır. Maçlar bir devre-

lik olacaktır. Ve neticede bi
rinci ve ikinci çıkacak takımlar 
14 Martta başlıyacak olan MiUi 
küme maçlarına dahil olacak-

lardır. lzmirin diğer yedi ta
kımı arasında hususi veya kupa 
maçları ve milli küme maçları
nın lzmirde olmıyacağı Mayıs 
ayı içinde de ş,ild şampiyonası 
yaptırılacaktır. Herhangi bir 
sebep yüzünden yapıJamıyan 

maçlar fikistür nihayetine bıra
kılacaktır. 

Yalnız, Şeker bayramı ile yıl
başına düşen pazarlarda harici 
temaslar yapılacağı için bu 
haftalar yok farz edilerek lik
lere ona göre sıra ile devam 
edilecektir. 

Birinci takımlar ma;ları Al
sancak stadyumunda, (B) takım· 
ların maçları Hatk stadında 
olacaktır. 

Maçların saatleri sırasile 9, 
11, 13 ve 15 dir. Yalnız (B) 

aç 
ta • 

zı 

takımların saatleri birincilerin 
aksinedir ve maçlar iki devr-, 
olacaktır. 

Göztepe-Egespor 
Demirspor - Buca 
lzmirspor - Burnova 
Altay - K.S.K. 
K.S.K. - Dcmirspor 
Egespor - Burnova 
Göz.tepe - Bula 
Altınordu - Altay 

Buca - Egespor 
Göztepe - Demirspor 
Altınordu - K.S.K. 
lzmirspor " Altay 

Buca - Altay 
Göztepe - Burnova 
Demirspor - Altınordu 

lzmirspor - K. S. K. 

K. S. K. - Burnova · 
Altmordu - Buca 
lzmirspor - Egespor 
Altay - Demirspor 

Demirspor - Burnova 
Altay - Egespor 
K. S. K. - Buca 
Altınordu - Göztepe 

lzmirspor - Demirspor 
Albnordu - Egespor 
Altay - Burnova 
Göztepe • K. S. K. 

Egespor - Demirspor 
lzmirspor - Buca 
Altınordu - Burnova 
Altay - Gör.tepe 

Egespor - Altay 
hmirspor - Altınordu 

Buca - Burnova 
lzmirspor - Göztepe 

••••• 
ltalya - Almanya maçı 

Berlin stadındaki maç 
nasıl cereyan etti? 
Almanya ağır basarak Italyan 
takımını dakikalarca terletti 

ltalya ile Almanya milli ta· 
kamları maçının Almanyada 
uyandırc!ığı alaka çok büyük 
oldu. Almanlar herhalde dünya 
şampiyonunu yenmek istiyor
lardı. 

Maça b:ış'amadan evvel meş
hur stadın kapılarını kapamak 
icabetmişlir. Çünkü stat dol
duğu lialde halk hala stada akın 
etmekte idi. 

Stadtan içeri baktığını7 va
kıt müthiş bir kalabaltkla kar
şılaşıyorsunuz. Stadda yüz bin 
ki,i var.. Höparlörler maçm 
safbatını müternadiyen haber 
verıyor. 

Oyuna lsveçli hakem Eltenin 
riyasetinde başlandı. Stada 
Alman ve ltalyan bayrak
larının yanına lsveç bay
rakları da çekilmişti. Takım
lar sahaya çıktıktan sonra 
milli marşlar ça'.ındı ve oyuna 
bc:ş'andı. 

ilk hücum illman!arındı. ltal
yan sağ müdafii Almandi bu 
hücumu keserek açığa ~ön

derdi. lkirıcİ dakikada Fer
rari'nin bir kafa vuruşayle 

ilk gollerini kazanan ltalyan
lar manevi kuvvetlerini arhr· 
dalar. 

Fakat Almanlar şiddetli bir 
akınla ltalyan kalesine indiler. 
ltalyan lrnlecisi S?Üzel Jrnrtarış-

lar yapıyor. Bu hücum avutla 
neticelendi. Almanlar lta'yao· 
Jardan biraz daha sert, ve 
ağır basıyorlar. işte bir korner 
oldu. Bunu diğer bir korner 
takibetti. Bu defa muvat:ene 
biraz ltnlyanlar lehine bir 
fark göstermeğe basladı. Af .. 
manlar mütekabil hl\cumların· 

da ltalyan!ann lrnlesini sarsıyor• 
larsa da ltalyan müdafaası 
bunları kesiyor. ltalyan kale
cisi ve sag müdafii güzel oy· 
nuyorlar. 

Nihayet merkez mübac·m 
Alman Gelleş'in bir yan pa ı, 
sol iç tarafından ltalyan ağla
rina takılıyor. Bu gol sürekli 
alkışlarla karşılanıyor. 

Vaziyet bir - birdir. ikinci 
bir serbest vuruşta hakL·m 
Alm.ın~ar lehine bir firikik \ ~
riyor. 

Birinci devrenin bitmesi.1e 
iki dakika var. Alman Sifl . ıık 
enfes bir gol daha yapıyor. 

Dünya şampiyen•ı ltalyan'ar 
mağlup o'acak mı? Herke.- te 
şüphe var •. ltalyan takımı ncv
midane denecek kadar dikka tlı 
bir oyun oynıyor. F alcat buı ·:n 

şütler kaleci Jakob'un elillll • .. 
Oyun ikinci haftayımdn a ,ı 

alakayla devam cdiyor. ltalya ·ı !aı 
bu devrede zorlukla berah r
lik golünü atıyorlar. 



:>ahne e 

.tz2#3tL2'27.~~fZZZ/.7.7YZJ ~ Huriyenin ölümü eceliyle 
1 

Borsa flaherleri ~ vaki oldu 
Dün Borsada 

" 
Menemen kazasının Aliağa 

nahiyesine bağlı Samurlu kö
yünde bir ay evvel Mustafa 
oğlu Bekir tarafından dövülen 
ve hamile bu!unan Veli karlSl 
Huriyenin çocuğunu düşürdü~ü 
ve kendisi de öldüğü ihbar 
edilmiştir. Yapıian otopside 
Huriyenin dayak neticesi değil 
kendi eceliyle öldüğü anlaşıl

mıştır. 

Yapllan Sat.şiar N 
~ 

UzUm 
Çu. Alıcı Fi at 
204 inhisar ;da. 11 25 12 50 
200 M J Taranto 15 625 21 
152 F Solari 15 75 17 
132 Vitel 12 50 16 50 
120 K Kazım 15 25 17 75 
105 D Arditi 14 14 
88 H Alyoti 12 17 25 
70 S Gomel 12 50 19 
40 S Sül~ymano12 25 13 25 
38 S Emin 15 22 
27 L Galemidi 17 18 50 

9 J Taran o M 10 50 10 50 
1185 Yekun 

339627 Eski satış 
340812 Umumi satış 

ZeyUnyağı 

Kilo Alıcı Fiat 

çüncü Sorgaı Hah~m iği 
ikinci müstantik iken sala

hiyet' e müddeiumumi muavin
liği vazifesini görmekte olan 
Mümtaz Yılmaz'ın Gürün ka
::asma tayininden sonra üçüncü 
istintak dairesi lağvedilmiş ve 
yalnız birinci ve ikinci sorgu 
hakimlikleri bırakılmıştır. 

eir hırsızlık 

110000 Turan Yağ34 50 .35 
20000 M Mikalef 35 50 35 50 
20000 Sipahi bi. 33 50 33 50 
10000 Ö Muhar 33 50 33 50 

Ödemiş kazasından Yusuf 
oğlu Abidin ve damadı Ali oğ-
lu Ahmed ve Erzurum1u Mus
tafa oğ u Mahmud adındaki 

şahıslarda birçok husızlık hay
van yakalanmıştır. Ödemişli İs
mail Efenin ~alınan iki kısrak, 

10000 Anadolu İ 35 35 
170000 Y ekim 

Zahire 
Çu. Alıcı Fiat 

bir tay, bir katır sıpası ile iki 
öküzü de bu hayvanlar arasın-

120 Buğday 5 375 
240 ba. Pamuk 47 

5 375 
47 

da bulunmuştur. Hayvanlar sa
hibine teslim edilmiş ve hırsız
lar yakalanmışlardır. 747 ke. Pala. 255 470 

GÜNÜN 24 SAA Ti DE HASTA 

Baş ağrılarına karşı 

GRiPi 
kaşelerini kullanınız ! 

Grlpin : Bütün ağrı, sızı ve 
sancıları keser. 

Grfpin : En şiddetli baş ve 
diş ağrılarını sür
atle dindirir. 

Gripin : Nezle, grip ve ro-
matizmaya karşı 

çok müessirdir. 
kaşelerinin 10 tanelik ycnı amba'ajl:ırım tercih 

! ~~----..-..·-

En Parlr k 

BEVOGLU!'JDA 

ı 

OTEL t 
··········•••il• 

Bu her iki otelın müsteciri 
Türl<iyenin en eski ote!cisi 

BAY OMER LUTFiOtR 
••••••••••••••• 

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

Otellerinde misafir kalanlar, 
kendi evlerindeki rahatı bu· 
lurlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten 
fiatlar müthiş ucuzdur. 

Kudreti 

Daimon elektrik pilleri dünyada tanınmış pillerdir. Daimon 
pili kullanan hiç başka pil kullanmaz. .. 
Umum deposu : Sulu han cıvarında 28 • 9 Hüsnü Oz 
Ödemisli. 

lzmlr Belediyesinden: 
1 = Senelik kirası üç yüz 

lira bedeli muhammenli Hur
davatçılarda Demir hanı kar-

şısındaki 8 sayılı mağazanın 
bir senelik kirası başkatiblik-

teki şartname veçhile 27-11-936 
Cuma günü saat 16 da açık 

arttırma ile ihale edilecektir. 
lşHrak için yirmi iki buçuk ı 

liralık muvakkat teminat mak· 
buzu ile söylenen gün ve sa
atte encümene gelinir. 

2 - 61 adanın 4 sayılı ar
sasının beher metre murabbaı 

iki yüz yirmi beş kuruştan 7 
sayılı arsasının beher metre 

murabbaı iki yüz elli !;uruştan 
62 adanın 9 sayılı arsasının 

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

sayılı arsalarının Leher metre 
murabbaı iki yüz elli kuruştan 
ve 63 sayılı adanın ~ sayılı 

arsasının beher metre murab
baı yüz yetmiş beş ve 61 sa
yılı arsasının beher metre mu-

rabbaı iki yüz yirmi beş ku

ruştan sekiz bin üç yüz otuz 
yedi lira seksen dokuz kuruş 

bedeli muhammcnlc başka

tiplikteki şartname veçhile 

27-11-936 Cuma günü saat 
on altıda kapalı zarflı arttırma 
ile ihale edilecektir. Tek lifler 
mezkur arsaların beher metre 

marnbbaına konulmuş olan mu
hammen bedelleri ayrı ayn 
<lrltırmak suretile yapılcıcaktır. 

iştirak için 626 r ralık muvak
kat teminDt makbuıu veya 
banka teminat mektubu ile 

2490 sayılı kanunun tarifi da
iresinde hazırlanmış teklifler 
ihale rriinü saat on beşe kadar 
encümen reisliğine verilir. 
12-17-21-24 1161 (2170) 

1 - Beher metre murabbaı 
üçyüz kuruştan bin aitıyüz elli 
lira bedeli muhnmmenle 61 

sayılı adanın 27 sayılı arsası 

başkatiblil{teki ~nrf name v~ç
h1le 1-12-936 -:;:ılı "ünü saat o 

onaaıda açı.c arttsrma ile ihale 
c<lilecektir.!ştirak içın yüz yirmi 
dört lirniı!t muvakkat tcminı:ıt 
rnakbuzu veya banka teminat 
mektubu ile söylenen gün ve 
c:ıntle encümene ge!inir. 

2 - Beher metre murabbaı 
üçyüz kuruştan dörtbin dokuz 
yüz altmışbeş lira bedeli mu
hammenlc 61 sayılı adanın 2", 
25, 26 sayılı arsrı'arı başkatib
likteki şarlnauıe veçhile 1-12-
936 salı günü saat onaltıda 
açık arttırma ile ihale edile· 
cekt;r. iştirak iç"n üçyüz yetmiş 
üç Jiralık mllvakkat teminat 
makbuzu veya banka teminat 
mektubu ile söylenen gün ve 
saatte encümene gelinir. 
14-17-21-25 (2185) 1191 ' 

lzmir Idhaliit 
Kaplarm 

Adet Nevi Markası 

18 D 
1 s 
4 s 

10 ç 

50 adet 
1 s 

2 K 
1 s 
1 B 
1 s 

1 s 

1 s 

1 s 

CBC 
TZHC 

M .J B 
SBD 

ML 

.. 
1 c 1 

YN 
bila 
PE 

1 c 1 

JMT 

U SV A 

HT 

No. 
1605-20 

29-30 
310 

1-10 

" 53 

777-78 
35 

54 

165768 

719 

484 

IZMİR SULH MAHKEME- ı 
SiNDEN: 

lzmirde Kemeraltında Baştu
rak hamamı namiyle maruf 

es\..i 88 ve 88/1 ve 88/2 ve yeni 
96 ve 98 numaralı bir dükkan 
ile bir odayı müştemil hamam 

izalei şuyu suretiyle satılığa çı· ' 
karılmıştır. Tamamına on bin 

lira kıymet takdir edilen hu 
hamam Y. Asır gazetesinin 

3 Haziran 936 tarih ve 9258 
sayılı nüshasında yapılan ilan 

mucibince 18 Temmuz 936 
Cumartesi saat 11 de yapılan 

son arttırmasında en ziyade pey 
süren hissedar Methiye Üzt!rine 

ihalesi yapılmış ise de ihale 
bedelini vermediğinden ve ala-

mıyacağını da söylediğinden ve 
vaki taleb üzerine bundan sonra 

gelen yüksek teklifte bulunan 
hissedar Vedat dahi arzettiği 

bedelle almaya razı olmadığını 
bildirdiğinden icra kanununun 
133 üncü madddesi mucibince 
15 gün müddetle artırmaya ko
nulduğundan mezkur gayrimen
kul 7-12-936 tarihine müsadif 
Pazartesi günü saat 15 de lzmir 
sulh hukuk mahkemesinde ya
pılc:cak açık artırma sonunda 
en çok pey sürene lcat'i ola
rak ihalesi yapılacağı ve talip
lerin muayyen günde kıymetin 
yü-ıde yedi tahsil nisbetinde 
teminat akçesi ile daireye mü
racaatları ilan olunur. 

1288 (2234) 

KREM BALSAMİN 

Kumral, sarışın, esmer her tene tevafuk eden yegane sıhhi 
kremlerdir. Cildi besler, çil, Jel<e ve sivilceleri kamilen izale 
eder. Yarım asırdanberi kibar mahfellerin takdir ile kullandıkları 
sıhhi güzellik kremleridir. 

Krem B alsamin dört şekilde ta\tdim edilir: 
1 - Krem Balsamin yağlı gece için penbc renkli 
2 - Krem Balsamin yağsız gündüz için beyaz renkli 
3 - Krem balsamin acı badem gece için penhe renkli 
4 - Krem Ba!samin acı badem gündüz için beyaz renkli 

lngiliz Kanzuk eczanesı • Beyoğlu Istanbul 

F~u lüks ve sağlaın nıobilyc eri IJA AÇÇI iT Al,i)AŞLARda 
hulahilirsiniz. 1937 n1od<~ !<~ri ile evlt~rinizi, vazılıane]erinizi 

ol 

si'.is1eyiniz. 1\ft:.ınurlara ayrıca 
ınohil)Te verilir. 

koJayhkJar gösterHir. 6 taksitte 

Gümrüğü 
Sıklet 

K. G. 

910 00 
108 00 
446 500 
517 00 

2550 00 
181 500 

79 200 
43 00 

115 00 
168 00 

155 00 

55 500 
34 00 

214 00 

Müdür üğün en • • 
Kıymet 

L. K. Eşyanın cınsı 

45 00 
216 00 

20 00 
20 00 

50 00 
460 00 

10 00 
10 00 
10 00 

450 00 

Adi çelikten ynssı demir 
Arişi pamuk ynn mensucat 
Kı:silmili defter kağıdı 
Gayri saf sulfat dösüt sanayide 
müstamel 
Galvanizli boş demir varil 
Nitro selluslu deri taklidi mu-
şamb:ı 

Demir boyalı sehpa 
Adi şişe sofra takımı 
Adi kanaviçe buş çuval 
Nitro sel.uslu deri taklidi mu
şamba 

Tesbit 
No. 
377 
356 

Satış günleri 

mülahazat 

275 23-11-936 pazartesi günü 
443 

457 
433 

287 25-11-936 
307 
435 
438 

27-11-936 

çarşamba günu 

CUt:lU günü 

50 00 Kurulmamış sade demir vanti- 427 

56 00 
34 00 

200 00 

latörlü oc11k 
272 Pirinçten musluk (adi) 

Porselenle mürettep nikel yal
dızlı pirinç musluk 
Top halinde boyah pamuk 297 30-11-936 pazartesi günü 

mensucat 
1 S N D C 2927 155 400 150 00 MerserizeJi boyalı pamuk men- 446 

J N C sucat 
Yukarıda yazılı eşyalar 23-25-27-30 - 11 - 936 günlerine rastlıyan pazartesi, çarşamba, cuma günleri saat ondörtte açık 

arthrma suretile dahile satılamadığı takdirde ayni günde de ecnebi memlekete götürülmek üzere satılacağından işine gelenleriıı 
idhalat ~ümrüğü satış komisyonuna müracaatlara ilan olunur. ~ 13-21 1120 (2181) 
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Fratelli Sperco 
Vapur Acentası 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
AGAMEMNON vapuru el· 

yevm limanımı:r.da olub 10 ikinci 
teşrine kadar Amsterdam,Rot· 
terdam ve Hamburg limanlan 
için yük alacaktır. 

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

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

SVENSKA ORIENT Lınıen 
VIKINGLAND motörü el· 

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

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

Servici Maritim Roumain 
Kumpanyast 

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

ZEGLUGA POLSKA 
Kumpanyası 

LEV ANT motörü elyevm li· 
manımızda olub Anvers(doğru) 
Dantzig ve Gdynia limanlan 
için yük alacakbr. 

Daha Fazla tafsilat için ikinci 
kordonda Tahmil ve Tabliye 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acentahğına 
müracaat edilmesi rica olunur. 
Navlunlardaki ve hareket ta
rihlerindeki değişikliklerden 
acenta mesuliyet kabul etmez. 

Telefon: 2004-2005-2663 
-r7.z7..zz7...7JJ.7J.7J7...72ZZ71ZZZ'J ' 

' Sinir hekimi ~ 
DOKTOR 

ABDÜLKADİR 
TAŞTAN 

MERKEZ hastanesi 
asabiye mütahassısı 

.. Hergün ikiden sonra basta
t\ larını kabule başlamıştır. 

Muayenehane: ikinci Beyler 
sokağı, şerbetçinin karşısın

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

U.Z.1!'7ZZ7..777J7.ZZT./ZZ7Y..727'1V-"/J. 

Diş hekimi 

A. Naci 
Hortaçsu 

Muayenehanesini Birinci 

N V. 
W. F. H. Van Der 

Zee & Co. 
DEUTCHE LEV ANTE LINIE 

G. m. b. H. 
BOCHUM v&puru 11 son 

teşrinde bekleniyor. 15 son teş· 
rine kadar ı:Rotterdam, Ham
burg ve Bremen limanlarına 
yük aJacaktır. 

AKKA vapuru 11 ikinci teş· 
rinde beklenilmekte ve 15 
ikinci teşrine kadar Rotterdam 
Hamburg ve Bremen limanla· 
r1na yük alacaktır. 

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

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

•&ııa• 
American Export Lines 

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

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

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

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

EXAMELf A vapuru 26 ilk 
teşrinde bekleniyor. Nevyork 
için yük alacakbr. 
~ 

Pire Aktarması Seri Seferler 
EXCAMBION transatlantik 

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

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

•• C8J-4• 

Den Norske Middelhavslinje 
SARDINIA m'>törli 16 son 

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

Armement H.Schuldt-Hamburg 
MARITZA vapuru 20 son 

teşrinde bekleniyor. Rotterdam 
Ham~urg ve Bremen limanları 
için yük alacakbr. . ..... 
S. A. Royale Hongroise de Na· 
vigation DanuLienne· Maritime 

Budapest 
BUDAPEŞTE motörii 29 son 

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

•lr=®-4• 
Johnston Varren Line Ltd 

Liverpool 
JESMORE vapuru 15 son 

teşrinde bekleniyor. Anvers ve 
Liverpool limanlarından yük 
yük boşaltıp Burgaz, Varoa, 
Köstence, Sulina, GaJatz ve 
Braila limanları için yük ala· 
cakbr. 

Beyler sokağı 36 numaraya 
nakletmiştir. Hastalarını müs· 

---~ll!JBa:ll•• .. ·~
Service Maritime Roumain 

Bükreş 

DUROSTOR vapuru 25 2 ci 
teşrinde bekleniyor. Köstence, 

~ Sulina,Galatz ve Galatı aktar-

takil olarak kabul ve tedavi 
eder. 

Tele fon 2946 
8-26 (2101) •==========• ması olarak Belgrat, Novisad, 

j[fi~SlöfiD ::;~f~~;B:~~~s~~~;; 
hakkında hiç bir taahhüde gi· 

Diş tabibi 
Muayenehanesini 2 inci 

Keyfer So. Hamam karıı•m· 
da 37 No. ya nakletmiştir. 

Telefon: 3774 
(1924) ,. 

Dr. Mitat Baran 
Operatör 

Muayenehanesini Gazi Bul· 
Varında Basmahane istasyo
nuna giderken Yeni Asır 

ınatbaasma varmadi\n Sağhk 
sokak başındaki yeni bit:aya 
nakletmiştir. Hastalarını her• 
gün 11 den 17 ye kadar 
kabul eder. 

Telefon: •070 

3-26 (2166) 

rişilmez. 
N. V. W. F. Hanri Van Der 

Zee & Co. 
Birinei Kordon Telefon No. 

2007 • 2008 . .................. .. 

KINAKOL Kma 
Kına 

cevheridir. lştihasızlıkta,zaif
likte, sıracada, eski sıtmada 
bire birdir. 
• • . . 
~· .. 1 azım hapları 

Bir tanesi inkıbazlarda lint 
verir. Üç tanesi müshildir. 
Hazım bozukluğunda hazmı 
tashih eder. Her eczaneden 
isteyiniz. 

n!'.NI ASIR 

kullanınız ! 

...... ···································~ Ciğerler için bava ne ise diş- : 
ler için de RADYOLİN odur. E 
Hasta ciğerler kadar sağlam E 
ciğerlere de hava Jiizım oldu
ğu gibi, bakımsız dişler kadar 
temiz ve beyaz dişlere de 

.. RADYOLİN lazımdır. Hava 1 
kanı, RADYOLIN ağzı temiz· f 
ler. Havasız kalan en sağlam .1 
vücud nasıl zehirlenirse, RAD- :f 
YOLİN ile fırçalanmJyan te- E~ 
miz ve be~az dişler .. d.~ ö~lece al 

sararmaga ve çurumege : 
mahkumdurlar. : 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ----,. 

Krep Jorjet, Nergis Nuvar 
Revdor Ferit, Leylak Blan 

4 ayrı ayrı koku bankası 
ve S. Ferit ec:r.acı baiının son 
yaptığı şaheserler. 

Sabit, latif hakiki çiçek ko· 
kuları. 

Benzeri yapılamaz. 

Um. Depo 

S. Ferit 
• 

1 
ECZANESi 

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

ARTl kumaş bo
yalarını, firmamızı 

taşıyan çeşitlerimizi 

Karşıyakada ( Bin· 
birt Çeşit ) magaza
sında da bulabilir
siniz. 

Karpit, çivit, al· 
kol, çiçek, saç, sa· 
bun, tahta boyalan, 
traş bıçakları, dit 
macunları, krem, 
podra V.s 

Tele fon 3882 

1936 -1937 
Taze bir asitli 

ekistra ekistra 

Balık 
Yağı 

ECZACI 
Kemal 

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

Hilal 
Eczanesi bu yağı 
hiçbir yere ver· 
miş değildir. 

Kendi sat 
maktadır 

• • 
senesının 

Olivier Ve Şii. 
LIMİTET 

Vapur Acentası 
İRİNCİ KORDON REES 

BiNASI TEL. 24 43 
ADJUTANT vapuru 28 bi· 

rinciteşrinde gelip 29 birinci 
teşrine kadar Londra için yük 
alacaktır. 

ANDALUSIAN vapuru 2 
ikinci teşrinde gelip 5 il<inci 
teşrine kadar Londra ve Hull 
için yük alacaktır. 

Liverpool Hattı 
ALGERIAN vapuru 30 birinci 

teşrinde gelip 4 ikinci teşrine 
kadar Lh•erpool ve Glasgov 
için yiik alacaktır. 

FLAMJNIAN vapuru ikinci 
teşrin iptidasında Liverpool 
ve Svanscadan gelip yük çıka· 
racaktır. 

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

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

8ahlte • 
41 ı 

Paris fakültesinden diplomalı 

Diş tabipleri 

1\1 uzaffer Eroğul 
Keına1 Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan başhyarak 

Beyler • Numan :ıade S. 21 
numralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 1 O a 

kadar memleket hastanesinde 

Doktor 

Kemal Şa~ir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane: ikinci Bey
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Evi: Köprü 'apur iskelesi 
Berat aparhmanı No. 6 

Ev, Telefon No. 2545 

:······································································ . . 
: SIHHA"f BALIKYAGI : .. : 
~ Norveçya balıkyağlarının en haJisidir. Ş~rbet gibi 
: içilir. iki defa süzülmüştür. 

· Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞ DURAK 

Büyük Salebç.ioğlu hanı karşısında 

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

ı ~Jatmazden evvel PERLOOENT diJ 
ç 
:macununu kullanmak &urotile aöızınızı 

~tkamayı kendtnıze bir vazife biliniz. r. . 
.PERLOOEN1 kıyas kabul tttmez bl.• 

TURAN Fabrikaları mamulatıdır. Aynı zamanda Turan 

tuvalet sabunlarını, traş sabunu ve kremi ile gü:r.ellik krem

lerini kullanınız. Her yerde satılmaktadır. Yaloız toptan sa· 

bşlar için lzmirde Gazi Bulvarında 25 numarada umum .acen· 

telik Nef'i Akyazılı ve j. C. Hemeiye müracaat ediniz . 
Posta Kut. 224 Telefon 3489 

Müdürlüğünden : Milli Emlak 

S.No. Ura K. 

lsmetpaşa Bardakçı çıkmazı S.No. 8/23 ve 8124 18 · 75 

taj 53,50 metre arsa. 

588 

587 Memduhiye mahallesinin Mumcuzade caddesinde 45 68 

46 yeni 58 taj 65,25 metre arsa. 

Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri peıin para ile onbeş gün 

müddetle artırmaya konulmuştur. ihalesi 3-12·936 perşembe günü 

saat 12 dedir. Taliplerin Milli emlak müdüıiyetine müracaaUan. 
1251 (2233) 
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San Sebastiyen açıklarında bir deniz muharebesi oldu 

Asiler bir ozguna mı uğradılar? 
Valansiyanın resmi bir tebliği üniversite mahallesinin 
istirdat edildiğini Faslıların kaçtıklarını bildiriyor 

Roma 20 (Ö.R) - Salaman
gue' den bildiriliyor: N asyona
listler Hueska mıntakasında 
milislerin bazı hücumlarmı püs
kürtmüşlerdir. Eskuryol mınta· 
kasında Fraokonun kıtaatı ol
dukça ilerlemişlerdir. Madrid 
cebhe9inde nasyonalistler ileri 
yürümeğe devam etmekle be· 

iki güodenberi yaptıkları mü
temadi taarruzJara rağmen nü
mune hapishanesi ve Montama 
kışlarsı henüz düşmemiş, fakat 
bu iki binada ateş zuhur et· 
mişdir. 

BOMBARDIMAN 
KURBANLARI 

Madrid, 20 (A.A) -Resmen 
~ mr·-ıR'!I!'~~,,,.~ ........,.,.....,.....,__.._,.........,..,,,...~"""~--. 

Kadın etımlıuriyefçi askC1/er 

abloka etmeğe niyetli olduğu 
· hakkındaki haberler burada 
yalanlanmaktadır. Fakat lüzu
mu takdirinde ltalyan tebaası 

menfaatlerinin korunması için 
şiddetli tedbirler alınabileceği 
de ayrıca kaydolunmaktadır, 

ltalyan harp gemileri Barse· 
lon limanı ve diğer lspanyol li-

mitesinden ç1kmıyacak ve 

Grandi de komitenin gelecek 

Pazartesi yapacağı içtimada ha· 

zır bulunacaktır. . 
BiR DENiZ MUHAREBESI 

OLUYOR 

Lizbon, 20 (A.A) - San 

Sebastien açıklarında bir deniz 

Madnd kapı/awıda bır lıaıp sc.lınesi Haftanın başfangıcındanheri Puerta Del Sol mahalJesi 
raber mevkilerini tahkim edi- bildirildiğine göre, salı günkü ölenlerin mikdarı 500, yaralan- hakiki bir yanardağ haline 

Madrıde kaışı lıarekdtı idate eden Oenera/ Vaıe/anın 
ve erkanı lıarbiyesinin kaıargô.hı 

yorlar. Madridin geniş mikyasta bombardıman 250 kişinin ölü· ların mikdarı 1200 dür. Bun- gelmiştir. manları 
bombardımanı devam ediyor. müne ve 800 kişinin yaralan· ların ekserisi kadın ve çocuk- Roma 20 (A.A) - ltalyanın dır. 

civaranda bulunmakta- muharebesi cereyan etmekte• 
dir. 

Altmış bombardıman ve avcı masına sebebiyet vermiştir. tur. lspanyol hükümet limanlarını ltalya ademi müdahale ko· 

;:::~E:ı.~:~~::~:~~;!~~:!~ ·······sıl'enos····:····xir·e·s···u··suıii····ı<onr ·eransi········ 
Madride 49000 kilogram bom-
ba atılmış, harbiye nezareti de 
hasara uğramıştır. 
YÜZLERi KIZARMIYOR MU? 

Roma 20 ( Ö.R ) - Asi ge· 
neral de Llano Sevil radosun· 
da Franko hükumetini tasdik 
eden ltalya ve Almanyanın Is
panyol milli ihtilalinin hedefle
rini anlamış olduklarını göster
diklerini söylemiştir. General 
bombardım~m devam eden 
Madridde kalp parçalayıcı sah
neler olduğunu, sekiz günden
beri şehire erzak gelmediğini, 
ahalinin açlıktan telef olduğu
nu, şehirde bulunan az mıkdar-
da erzakın muhariblere saklan
dığmı bildirmiştir. General de 
Llano milhcilerin ellerine düşen 
Başvekil Caballeronun oğlunu 
idama mahkum ettiklerini de 
ilave etmiştir. 

BARSELON BOMBARDI· 
M AN EDiLiRSE 

Roma, 20 (Ö.R)-Londradan 
bildiriliğine göre logilterenin 
lspany:t sefiri lrun şehrinden 
hüsusi posta ile general Fran
koya bir mektup göndermiştir. 
Bunda, Barselonun bombardı· 
manı halinde, orada bulunan 
lngiliz tab'asının himayesi için 
teminat istenilmektedir. lngil
tere sefiri general Franlrnnun 
harp gemilerile Barselonu ab
lokaya teşebbüa etmemesini de 
istemektedir. 

100 TON BOMBA 
ATMIŞLAR 

!..izbon, 20 (A.A)- Resmen 
l:ildirildiğine göre son 48 saat 
zarfında Madride 100 tondan 
fazla bomba ve patlayıcı mad
deler atılmışdır. 

Madrid cebhesinde asiler:n 

D~nya sulhu ~için örnek olacakmış. Amerika 
dış bakanı ) ·) Cordel Hull bunu temin ediyor 
Vaşington 20 (A.A) - Har· ' 

biye bakanlığı yeniden 120 ke
şif tayyaresi ısmarlamıştır. 

Vaşington 20 (A.A) -Ame
rika birleşik dcv!et:eri dıs iş

leri bakanlığı bütün Amerikan 
elçi!erine nezdleriode bulun
dukları hükümetleri 1939 da 
Nevyork ve San Fransi~koda 
yapılacak olan beynelmilel ser-
gilere iştirake davet etmelerini 
bildirmiştir. 

Rio de Janiro, 20 (Ö.R\ -
Reisicumhur, Buenos Ayres 
Pan-Amerikan sulh konferan
sına gelen Amerikan delegas· 
yonunu dün akşam kabul et-
miştir. Bu heyetin başında ha· 
riciye nazırı Cordel Hull var· 
dır. Akşam Amerikan delega:;
yonu şerefine bir ziyafet veril-
miştir. Bunda siyasal aleme 
ve kor diplomatiğe mensub bir 
çok şahsiyetler hazır bulun
muşlardır . Brezilya hariciye 
nazarı söz a!arak Hu!J'e ho~
ge!diniz demiş ve şunu ilave 
etmiştir: 

- Buenos Ayres konferansı 
sulh kelimesi hakkmda yeni 
bir te'akkiyi kökleştirecek ve 
bütün sulhsever memleketler 
arasında dost:uk, kardeş lik ve 
tesanüt kurarak aralarında tam 
bir karşılıkla itimada ve tesa
nüde mani olan bütün engelleri 
ortadan kaldıracaktır. Bu kon
feransın takibettiği gaye sul· 
hun tahkimidir. 

Hatib beynelm'lel Lahey ada· 

• 

B11e110s Afl(Si ?.irarct etmesi beklenen Ammka Cumlumeisi Ruzvelt karısı ve oğla 
Jet d : vanını medhetmiş ve şun· - Bu içtimaın gayesi emni· ceklerdir. 
lan söy!enıiştir : yet ve dostluklarımızı teyid Hull sulh idealini inkişaf et-

- iki Amerika milletlerinin ederek beynelmilel münase1>et· '" tirmek ve takviye etmek isti· 
sulh fikrini kök!eştirmek üzere lerde sulhun hakim olacağı yen demokratik hükümetleri 
bu konferansa iştirakleriı de kanaatını göstermek, milletleri methetmiş ve demiştir ki: 
diğer lı:ıtalara karşı hiçbir ha- ihtilaflara sürükliyebilecek ma- - Sulhün bütün dünyada 
reket yoklur. Maksadımız Ame· hiyette siyasi felsefeleri red- hükümran olması Amerikada 
rika mi!Jet!eri arasında müşte· deylemektir. Sonu gelmiyen ve heryerde demokrasilerin 
rek menfaatların vikayesidir. harplere rağmen öyle ümid hakiki menfeatidir. Hull bu 

Amerika hariciye nazırı Cor- ediyoruz ki; bütün kıt'alardaki konferansın bütün milletlere 
del Hull söz alarak sulh halk yığınları beynelmilel mü-
ve demokrasi davasını müda- nasebetlerde sulhun hakim ol-

. faa etmiş ve şuaları söyle· ması ve sulhun emniyet altına 
miştir: alınması hususunda ısrar ede· 

bir misal o!acağını ve Amerika 
cumhuriyetlerinin su!h arzusuna 
kimsenin lakayd kalamıyaca
i• kanaatini izhar etmiştir. 

CUMHURiYETÇiLERiN 
MUV AFF AKlYETI 

Barselon, 20 (A.A) - Res• 
mi bir tebliğ Cumhuriyet kuv• 
vetlerinin diin Huesca cephe• 
sinin çimal ve cenubunda iler• 
lemiş olduklarını ve Purverel 
kasabasını işgal ve Saragosse• 
den gelen aslleri nakleden bir 
tren ile 8 kamyonu tahrib et• 
tiklerini bildirmektedir. 

Balchite şehri şimdiden ta• 
mamiyle ihata edilmişdir. Largo 
Kaballero'ya suikasd yapılmış 

olduğu haberi tekzib edilmek• 
tedir. 

Paris, 20 . (A.A) - Havas 
ajansının Barselondaki muha
biri Barselon şehrinin bombar• 
dıman edilmiş olduğu haberini 
kat'i surette tekzib etmektedir. 

ASİLER BİR BASKINA 
UGRADILAR 

Paris, 20 (Ô.R) - Dün ak"' 
· şam saat 19 da Valans rad• 

yosu şu tebliği neşretmiş~ırJ 

Hükümetçi kuvvetler asileriıı 
ayak bastıkları Üniversite ma
halJesinde hücuma geçerek 
felsefe ve tıb fakülteleri bina• 
larile Caza V elaskezi Faslılar

dan geri almağa muvaffak ol"' 
muşlardır. 

Havas Ajansına Madriddeıl 
bildirildiğine göre; asiler şeh
rin merkezini bombardıman et .. 
mişlerdir. Yollarda bir çok ölil .. 
Jer vardır. Bir mahzene iltic• 
eden kimseler bir bomba isa
betiy1e diri diri gömülmüşler .. 
dir. Sivil ahali arasında kut" 
banlar çoktur. Bir çok evlerde 
yangmlar vardır. 

Barselon 20 (Ö.R) - Dahi
liye komiserliği gece şebrill 
bombardımanı ihtimaline karşı 
alınan bütün tedbirleri ilall 
ederek ahaliyi sükuneti muba• 
fazaya ve veril.en talimata bal"" 
fiyen riayete davet etmiştir. 


