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$QM, !).o lcA.J.o., 
lmtiya:ı sahibi: ŞEVKET B&LGIN 

Baımuharrir ve umumi neşriyat müdürfi: 
HAKKI OCAKOGLU 

1 • Franaadakl grevler 
Pariı 9 (A.A) - Fransada grev ya• 

pan amelenin miktarı 5800 dür. Nord 

eyaletinde grevler bitmiştir. 

ı .A. El C> 1."llııı1"E: ş:e:FLA:I: Tİ 

Devam mUddetlEürkıye içıolHariç ıçin 
&neJtk. . . . . . . 1300_ ~500 
Allı al•lık-. -.-. . . • -Wo 1300 

TELEFÖN : 2&97 

Fiatl .. 15 " kuru,tur. Cuttı1ıuriyetin Ve Oum1mriyet Yeni Asar matbaasında basılmııbr. 

ra 
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]i# sn 7 m=r ı:awa•n . .,...,. lstanbuilular, şep bekliıorlar .. 
• • ras a · s • decek.. in iliz arıcı ye az rı 

Jwau~ıs gazetclet•inin. tıesri
natnıdatı yeni bir manevra 
kat§ısnıda olduğımm2u an
lıyoı·ıız. Bir 1mmevra ki asıl 
tlaı:anıızı bit• tarafa bu·aka
t•ak Jiransuı ef J.:urı ummui
ycsiyle birlikte clıitıya ef idin 
trnıtmzi11esini de aldatmayı 
i fttilulaf ediyor. Bıı maksatla 
eski diplonırısi mc1dcbinin 
isnaıı ve yalanla 1,eslemııiş 
olan biitiitı nzelodları kulla
tnlı!JOt'. Monfro kon/cransı 

e.<masuıda ayııı yalanım· 

ortaya attlmış, dftrıisth11.·, 
sara1tat tıe dirayetle idare 
edt1en jH)lütkamuıu 1ıaklı 
olarak .,,._t1dılJ• itibar 11e 

ttimada flJpMJer tHWpilmek 
tatenm~i. Nrktıle,bu üJdi
alaruı çıirıücltiğünii nıepda

tıa koymak 1msıısımdcı mi~ -
kiüala ugranıamıştı. 

Sancağın iıtiklilini tahrik 
ettiğimir giindenberi Franmz 
sazetelerinde en çok teıadnf 
ettiğimiz şey bir revizyon id
diasıdır. Bu iddiayı bilhassa 
mücıtemleke mandalarımo bey· 
nelmilel statüsünde tadilat fik
rinden endişe edenleri kuşku
landırmak için ortaya atmış
lardır. Halbuki Fransa ile 
aramızda mevcud mukaveleleri 
bilenlerce malumdur ki bir re
vi:zy•>n iddiası ancak Fransanın 
teabhüdlerini yapmamış olma
ıından doğabilir. Hukukan tes
bit edilmiş teahbüdleri yerine 
getirmiyen Türkiye değildir, 
Franıııadır. Suriyede müstemle
keci bir ruhla çalışan, geriliği, 
taassubu himaye ederek Şarkta 
hakiki uyanıklığın düşmanı ke
silen Fransız idarecileri bura· 
da koskoca bir alemin değişti
ğini hatırlamak bile istememiş
lerdir. Şar~, oaların göaünde 
esrareogız mistikleriyle afyon
lanmış şark olmaktan bir türlü 
kurtulamamıştır. Büyük harptan 
evvel kullandıkları metodları 
Suriyede yerleştikten ıonra da 
bırakmamışlardır. Medeniyet ve 
inkılabın düşmanı ne kadar 
kötü ruhlu unsur varsa hepsini 
cenup hudutlarımıza yığmışlar-
dır. Türkiyenin dahili emniyeti 
aleyhinde çalışanlar Fransıı.la
rm kollara arasında tahminle
rinin fevkinde bir hüsnü kaLfıl 
görmüşler, himayeye mazhar 
olmuş!ardır. Ne vakıt mem
Jcketimizın şu veya bu köşe
sinde büyük inkılabımıza kar-
şı b r harekete ra'ltlamışsak 
mutfak surette bunun fu
vayeleri Suriyede olduğunu 
gördük. Sukfın içinde çahşma 
azmimizi, yabancı nüfu>:lardan 
külliyen sıyrılarak tam mana• 
siyle müstakil bir devlet kuru· 
ıumuz bir türlü hazmedemiyen
Jerin fesad inleri hep cenup 
hudutlarımızda toplandı. Dost· 

- Sonu 2 na sav/ada -
Se-vk.e1. EU.ıs•n. 

le • 
esı 

• 
1 z f ı • •• o uş u •• •• 

Ankara ile Paris . 
arasındaki gerginlik 
zail olmak üzeredir 

ransız mahafili Türkiye 
ile dostane bir şekil 
bulunacağına kanidir 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ankara, 9 (Yeni Asır - Telefonla) - Ata

türk bugün saat 16 da şehrimizden lstnnbula 
hareket elmişterdir. Büyük önder, istasyonda 
Mec'is reisi Abdülhalik Renda, Başvekilfsmet 
Inönü, Büyük Erkanıharbiye reisi Mareşal Fevzi 
Çakmak, MilJi Müdnfaa vekili Kazım Ôza1p, 
Hariciye vekili Tevfik Rüştü Aras, Dahiliye 

ederek Türkiye iJe Fransa arasında, lskenderun 
ve Antakya meselesi etrafında cereyan eden 
mü:zakeratın sun safhaları hakkında izahat ver
miştir. 

Pariı, 9 (Ö.R) - lskenderun meselesi etra
fında dün akşamdan beri şayanı kayt yeni bir 
'ey yoktur. Ankara ile Paris arasında gerginlik 
zail olmaktadır. vekili Şükrü Kaya ile vekiller, mebuslar, hükü

met erkanı ve kalabalık bir halk kütlesi tara
fından teşyi olunmuştur. Başvekil ismet lnönü 
ile, Mareşal Çal.malt ve Vekiller Atatürk'ü 

Türkiye hükümeti Kedorseye takdim edilmek 
iizere yeni bir nota haznlamnldadır. ATA-

Gazi istasyonuna ltadar n.fakat ederelt uğurla-
' mışlardır. 

TÜRK'ün Ankaraya avdetinden sonra Türk"ye
nin sulhperverane mahiyette olmak üzere çok 
mühim kararlar alm:ısı bekleniyor. 

lstanbul, 9 (Hususi Muhabirimizden) - Lon
dradan bildiriliyor: 

Fransanın Londra büyük elçisi busabah on
birde lngiliz dışbakanı Mister l=:den'i ':!J,:et >! 

Türkiye Hariciye Vekili T evfık Rüştü Arasın 
Milletler Cemiyeti konseyinin toplantısından 
birkaç gün evvel Parise gelerek Başvekil Leon 
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Zulüm 
Hürriyet azmini 

Parti Grubu dün olarak toplandı 

•••••••••••••••••••••••• 

fevkalade 

Dr. T. .. a izahat veriyor a 
D f ki =•af·~ d k boğamıyacaktır 

ost ve mütte i erimiz ransa ile aramız a İ me· Herşeye ··;;~~n Hatay 

selenin dostane bir şekilde hallini temenni ediyor b;;;:!~ e!ı:::~u dı~:.!1!..~1 
askerlerlnl Sancaktan 

Başvekilimiz lnönü, bizim muvafakatimiz olmadan Akvam Cemiyetinde çekmedi 

bir karara varılamıyacağını açıkca bildirmişlerdir. 
Bir hatip şunları söyledi: "Sovyet Rusyanın ewperyalizm ve manda aleyhindeki prensiplerinin bu 

vesile ile de tezahürlerine şahit olmak, kadim dostluğumuzun icabahnı görmek isteriz.,, 
Ankara 9 (A.A)- C.H. Par- halle varacağım tahmine mii· 

tisi kamutay grubu, Başbaka- sait maddi bir delil benllz ol-
nın daveti üzerine bugün saat mamakl .. beraber meseleyi ciddi 
11/30 da Dr. Cemal Tuncanın olarak tetkik etmek suretiyle 
başkanlığında toplanmıştır. neticeye varmak için Fransada 

Müzakere Hariciye vekili Dr. görülen temayüle işaret etmek 
Arasın sözü ile açılmıştır. Ha- istediğini ve bu itibarla temas-
riciye vekili siyasj vaziyeti par- lan sükunetle beklemelt muva· 
tiye ve efkara umumiyeye arz- fık olacağı mütalaasında bulun-
etmek için toplantı talep etti- duğunu ifade etmeyi vazife-
tini bildirmiştir. sinden saymıştır. 

Bundan ·sonra Viennot ile Bundan sonra hatiplerden 
büyük elçi Suat Davas ara- Refik ince meselenin hukuki 
sındaki mülakata tafsil etmiş ve siyasi safhalarını tahlil et· 
ve bununla Fransa başbakanı- miştir. Davanın Türkiye için 
nm meseleye bir çıkar yol Başbakammız ve ı•tkillcr Ankaıada milli mahiyetini tebarüz ettiren 
bulmak için müdahale kararı rinde mutabık olduklarını ve memleketlerindeki akislerden hatip eıaa siyasetimiz itibarile 
Fransa hariciyesinden teyid hükümetimiz namına Paris bahsetmiştir. Her tarafta Fransa meselenin sulh yollarıodan halli 
olunduiunu ve biiyük elçi Pon- konferansında serdolunan tek· ile Türkiye arasındaki mesele- aınl arzumuz olduğunu, ancak 
ıot'un bir teklif getirmemesi lifin vaki olan talep üzerine nin iyi bir anlaşma ile hitam diplomasi müeyyidesiz an.oları 
vaktin darhg-ından maddeten daha etrafla bir pro1· e halinde bulması temennisi dostane ola- h . l k e emmıyet i görmemek şiarını 
mümkiin olamadıgv ı suretinde bugünlerde: Paris hüküm etine ra izhar edilmektedir. h k b D enüz ay etmediğinden tega-
izab olunduğunu ve iki bükü- gönderileceğini bildirmiştir. ~ r. J.\ras mülihazal~rını hu- fül etmemeği zaruri saydığını 
metin Cemiyeti akvam meclisi- Dr. Aras yeni vaziyette dost- lasa ederken Fransa ıle ara-

d ve Türl milletinin dava için 
nin toplanmasının üç gün tehi- larımndan, Balkanların, Sovyet mız aki meselenin nasıl bir 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• hiçbirıey esirgemiyeceğini ilive 

D t El k 1 etmiştr. 

Os en ra ) Hatip müzakere usullerine ve 
davamn aldığı ıekle karı• bü-

Büyük önderimiz Atatürkle tanışmak 
üzere bahara memleketimize gelecek 

JSTANBUL, 9 (Yeni Aıır Muhabirinden - Telefonla) - Ankaradan bildirildiğine g&re, 
ATATÜRK'le tanışmak ilzere dost Yunan milletinin sevgili kralı Majestf' CORC'un memleketimiıi 
ziyaret edeceği anlqalmaktadır. Majeste CORC'un bu ziyaretinin bahara doiru olacağı tahmin 

olunmaktadır. 

yük önderin millet idealini te
cessüm ettiren faaliyetinden 
minnet ve tilkran hisleriyle bab· 
ıetmiştir. 

Bilhassa Atatlirke gösterilen 
ıü&uan ve tasvip hislerine bü
tün parti engin tezahüratla iı· 
tirik etmiştir. 

Hatiplerden Hikmet Bayur: 
- Sovyet Ruıyanın Emper-

- Sonu 3 DJld1 ıalıilltk--

Hatay bay10gı 
lstanbul, 9 ( Yeni Asır ) -

Antakyadan bildiriliyor: 
Bitaraf müşahitlerin Sancağa 

geldikleri gündenberi vaziyeti 
yakından tesbit edenlerin bil
dirdiklerine göre, gerek An
takyada gerek lskenderunda 
müşahitlerin geldikleri gün 
güzergahtaki bütün kahveler 
kapanmıştı. istihbarat dairesi 
hertürlü tezahürat ve temas
ların menedilt-ceğini daha çok 

- Son11 3 i;ncii sa/ıı/ede -
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Hatay için 
Halr.pn nabzı vuıur lıep A 1A

TÜRK aşkı lle 
Haykmr J ıldızı l11i11/im llıve 

islıkbaie 

A 1 A TÜRK el kodu mademkı bu 
davaya bugün 

Kavuşm 7 ÜRK gıbı rlbet llatay 
ıslikl4ie 

Nel'll Zaman .......... , ............................ .. 



Güneş 
Balçıkla sıvanmaz 

-&qtaraJı bubıa sdi/lde
Wda bbil tel!f olan1an bu 
laankellenlea ilk defa olarak 
... ,. ..... clejiliL 

81. C.eYrecle tecezzi kabtl 
..... prı•lilli1le kolleldif 

t•ı·,.a dlYaw ea banretlt.,..,fl bllliırba ...... w..et 
MtiiW Wdla ed• cl..t Wr 
...... b• tanlf ..... 
81aMYralariyle karplqmaktaa 
larbdamadak. Ba yaziyeti ba· 
luk ek C•llP laacl•n=aa 
emaiyetiae atfettijimiz bayati 
•emmiyeti anlamak için de 
kafidir. 

F raa1a ile ilk ufatmalanmızı 
)'lpbğlmıı ıaman, miaakı milli 
ndutlan içinde iatikWiai kur
t.-mak içia mllcadele eden Tür
ldfenin mllıtakbel emniyetinde 
Sancağın ne kadar mühim rol 
01oıyabilecetini pzden kaçır
mış değildik. Banan içindirki, 
birbirini tamamlayan anla,ma
larda Antakya ,.e lskenderunu 
daima Suriyenia siyasi vahde· 
tiaden ayrı tuttuk. F ranıız dost-

[ larımız o günkü teabb6dlerini 
timdi bir demagoji deryaSI 
içinde unutturmak, istiyorlar. 
Tlirkiyenin bu sahada feda
klrlak edemiyeceğini bildikleri 
halde bayle dawranıyorlar.Fakat 
hangi millet, en b&y6k fedaklr
bklar pahasına da olsa, muaz
zam bir eaeri teblDkeye dOtBr
mek tehdidini arzeden ihanet
lere karıı g6z yumabilir? 
TORK milletinin bugünkü he
yecanı yapmacak bir heyecan 
değildir. Tehlükeleıi bakkıyle 
ölçmektea doimUflur. Ha· 
tayın, diier milletler gibi hllr 
ve mOstakil bir hayata kaYUŞ· 
masını istiyoruz. Fransa hu 
bakh ta'ebe •••.& n maabki 
ıebeplerle malraltele imlrlnmı 
balamayıaca dinmaz etrafında 
bir tipile balka11 yaratmakyola
na bqYlll'IDUflur. • Anbrum 
bagla lskeaclenaaa atfettiii 
nuarlarm daha ilerİJe, Şama, 
Bafdata, Kıbr ... Ye on iki ada .. 
lara kadar uzayıp uzamadığmı. 
•oraa Fran11z pıeteleri lrallana 
kuBaaa yıpranmıı bir manema 
ile dntlanmızıa efklnnı tat· 
lite çalaııyorlar. 

GlrllGyor ki, F raUt& diplo· 
maai.iaia Şarka aid dlfibalif· 
leri hiç deiifmemittir. Hldise
Jer durmadan ialripf ettiği, 
1akın Şark milletleri yepyeni 
bir ruhla Ankarama t.a,lk ıa
lalip yolundu lraelder aldak
lan halde ba kaba saba zihni
yetle hakikatleri artmek kabil 
midir? Dtlnya milletleri, Tllrld· 
yenin emperyaliat politikalara 
ne War dllflllUl oldapau bi· 
lirler. Kemalist. rejiminin mll
cadele tarihi bunun parlak 
misalleriyle dolaclv. Fnamzlar 
beyhude tellf etmuialer- Ba 
manenalan ılba glrmİJecektir. 
Bizim dAYamıza gelince o ma· 
hakkak surette yürllyecek, mu• 
zaffer olacaklar. 

$•,,ket :auat.:a. 

Meraklı ..... 
Bir ınalulle Nr 
........ b .... ~ 

1 

SaL gibıkü sayımızda 
tor Abdi Mubtar Bilp 
çok enı ..... , çok me 
bir makale serisine bqb 

M ••he be t ı b ld ıu. Sa11a doktorwa bir u ım ır op an o u f.!. ·b:~~~,.':e'.t!r1• ....... qri 
bu yeni ••kale seriaini v .. • • d 1 1 zevkle lalılp edecek! · 

Seydiköy a ının nyasetin e yapı an top an- ;::~:·ili.=:.:-.:~~. 
t k k k mi • ti A k tti İfl[al eden çok m6him 

Belediyesi hakkında ıya aza ayma a arı iŞ ra e ••rnme~~ıaa"RZltemaNmlll• ec1eee_1ı.,.tir._ 
Vilayete bir ihbar ya- K~:aların ihtivaçları sorulmuş~ umumi vaziyet görü- Bedri 
Ptldl tahkı.k ed•t• o 7 Mezunen şehrimizde bul 

' 
1 ıy r ··ı ·· k d.I · · b d d• k •fi ·ı · · k Viliyete, Seydikay belediye- ŞU muş Ve en 1 erıne IC3 e en Jre ti er Veri mıştır ma ta olan Ilgın kaymak 

Bedri bu sabah vaıifesi ba 
sinde bir suiiıtimal vukabul- d 

Bilumum Kazalar K11yma· yakından alakadar o'arak kay- faaliyet sarfediyor. önmiitt6r. ·--·· ••• 
duğu ihbar edilmittir.Bu ibbara k ı V ı F f ' ,. - ---

s am arı • ı aılı Gü eç in makamlardan malimat almııtar. Sıhhat Vekaleti, göçmenle- Emniyet sandığı 
göre eydilc6y belediye mubui- vuku bulan daveti Ozerine vll · Birçok yerlerde muhacirlerin · - l k · 1 · 1 k d 
bi k nn sag 1 11 eny e ya ID an Emniyet miidürlügu-• yard • ....... --l-- tact.t •• t merk • -· ek da..;. ----h-!I hale bile a-l..l!Llen" -l.ıt. 'L da } k d f 79P..- ye ezme 8 -er - --&a na 0 CIUllU ..... r o m-1 ta ır. zmir· vi- sandıtınm senelik toplan 
rasıada noksaalar görillerek ih- a;ledea eYYel Vali Fuh Gi· meam•iyetle anlaıılmıthr. li1etinde yerleştirilen g&çmea· yapılmışbr. Sanchjm bir 
lilis ettiği anlqtlmıı ve ken- leç'ia bqkaabi11acla bir top• Ônlmllzdeki yılda yapılacak )erin sağlık vaziyetlerini tetkik zarfında polislere yaphğı y 
diai belediye meclisi karariyle lanh ya .... n:br. milhim itler için de Vali Fazla etmek lıere Vekllet~e yiJiye- dım çok faydalı görülmüı 
işinden ihraç edilmiştir. Bunun Bu toplaabda fU esaslar üze· Gllleç kaymakamlara direk· timize bir doktor gönderilmiı- Eski heyet gıyaben ip 
üzerine Seydiköy belediye mu· rinde mUzakereler cereyan et• tifler vermiıtir. Kaymakamlar tir. edilmittir. 
baaibi vilayete madde tasrihi miıtir: toplanhdan ıonra lzmirden ay· .................. <.~ ..................................................... __ .. 
auretiyle Seydiköy belediye Her kazama ihtiyaçları ayn rdmıılardır. 
reiai hakkında hir yolıuıluk ayn izah edilmiş ve Yali yapı· 
ihbarında bulunmuıtur. lacak İfler hakkın~• kendile-

Meıelenin tahkikine mema• rine. direktifler •ermiıtir. 
Kualanmızıa, bilhusa ziraat 

ren SeydiklyOne gaaderilea itleri lzerinde ehemmiyetle 
husaıi muhasebe müdlrlBtl teYakkaf edilmit. çiftçilerimizin 
muamelit mlifettiıi Vahap tah- himaJe edilmeleri, baymcbrhk 
kikabnı bitirmit ve raporunu ifleri. mektep bulanmıyan k&y
Yillyete vermiıtir. terdeki mektep ihtiyaca, tica-........ ,. 

M. Ali Eteri 
iki hafta evvel ikbsat yeki· 

letinin vukubulan daveti &zeri· 
ne Ankaraya gitmiş olan ıeh· 

ret işleri ayn ayn mllzakere 
meyzuu olmuttar. 

Vali Faıh GiUeç .. Romanya 
ve Bulgariatandan gelip bazı 
kazalarımızda yuleımiı olan 

•*• 
lzmir viliyetiade göçmen 

iıleri b&yilk bir haııaıiyetle 
takip edilinektedir. lzmire ge
len g&çmenler, mahalli müret· 
teplerine sevkedilmit; kazalar• 
da isklnlan için gereken mu· 
ameleleri de yapılmııhr.Viliyet 
iakb midir& Taluinia bu hu
sustaki çalışmalan takdire 
ıayan girlllmüştür. 

Viliyet göçmenlere puUul 
itiyle ujraıarken diğer taraftan 
ilkbaharda baıhyacalı olan 

rimiz ticaret Ye sanayi odası 
umumi kitibi Mehmet Ali 

sr&çmenlerin yaziyetleri ile çok sriiçmen evleri ia .. ah için de ....................................................................................... 

Eten Ankaradan ıehrimize d6a· 
mOttür. ........ 
Arapça ezan meselesi 

Kupdalltlda Arapça ezaa 
okumakla suçla olarak ağtrce· 
uda......_• yapeln'-naU 
o;ıu Reıadıa muhakemesinin 
gayrı meYlraf olarak yapılma-
ııaa karar verilmif ve muba· 
keme baıka bir güne btralul
mlfbr. ........... 

Pamuk y.ağı 
Bir iki illa enet YiJAjete 

yapılan bir ilaurda, pumk ya
ğlpm geçea 1eae Jirmi bq ku
ruta aablclajl balcle bu sene 48 
kanıp çakanlclağl bildirilmit 
keyfiyetia men'i ihtiklr komis· 
yonunca tetkiki takarrür eyle
miıti. 

Komisyon evvelki gün çi
nıento itine baktığından bu 
meseleyi baıka bir güne talik 
eylemiıti. Yalnız alikadarlar, 
ihbana doiru olmadığım ve 
geçeo sene fiatlerin 25 kuruş 
değil 38-40 kU1'11f arasında te· 
meffliç eylediğini gazetemize 
bildirmiılerclir. 

Son haftanın ihracatı 

Oda bu hus1ısta bir 
rapor hazırladı 

Şehrimia Tıcaret oclall tara• 
hadan 19 Birinci kinun 936· 
daa 1 Kinunuaani 937 aksa-

Halılu Bt1lnollu 
mına kadar limaaımııdaa ya· 
banca Blkefere 1693,3 ton izim~ 
218,S ton incir, 464838 kilo 
pamalr, 3,128,275 kilo palamut, 
423, 720 kilo palamut lıullsUJ, 

1 

1,746,542 kilo me1an kiki, 
1.753,778 kilo tütOn, 62468 kilo 
yla, 2987 kilo bala, 2073 kilo 
kallukla ceYiz, 423,S34 kilo ke
pek, 168594 kilo zeytinyağı, 
15897 kilo deri, 666396 kilo arpa 
1,275,200 kilo buiday, 442800 
kilo bakla, 175270 kilo nohut, 
15,100 kilo mercemek, 50300 
kilo ç•vdar, 47,000 kilo burçak, 
369,632 kilo dan, 610 kilo cı
ğea, 15259 kilo mazı, 40569 
kilo paçavra, 10,000 kilo çak 
alpllrge, 673,250 kilo kllspe, 
79,437 kilo pirina yağı,1636 kilo 
Şamfııbk, 7140 kilo kuru elma, 
225 kilo kuruyemif, 5200 kilo 
kabukla badem, 3800 kilo kea· 
t~ne, 1020 kilo mahlep, 1189 
kilo ceviz ağaa kabuğu, 20350 
kilo ceYiı k6t6ğü, 5250 kilo 
defne yaprağı, 66315 kilo 
bathq tohumu, 14695 kilo 
hardal tohumu, 16273 kilo 
kendir, 1240 kilo rasbk tqa, 
3400 kilo muhtelif mal ve 131 
bat Bkttz ile 2 baı dana ihraç 
edilmiftir. 

CUcelerln le~anı 
/Jllda/NŞltde balunan riitdw rolt 

ıFıT/lllllü bu nümayiş yapmışlllldu. 
Cfla/aln başkanı olan. /alius Oonl 
role heyecanlı bu nululı uat e.dtıd 
dill'kleıini anlatmıştır. Altmış san/un 
boyunaa olan bu lıaiıbin anlattıkla
rına eöre cüceler kendi boylarına göre 
bir 8/mıde ,1aşamak ıstiyoılıu. Km
dileıinden üç misü büviWükie dn 
insa11lar atllSI""" Y0$1Jlllllldtuı, büw 
piıamidi anduan meıdiven/eıi l11ma11-
malıU11, boylanvle hiç le. mütenasip 
olmlron evin-de oluımaklan usan
mişltUdll'. /lllius Oolıt Budapeş# 

y"'"1lltlll6 dçder ide bir 11ffn,Mjr 
şthk ,.,,,ması• lslllor. Jjj, 'şt/111* 
bütün binalar, sokaklar, oıabalar, 

lulltl ""VWillllu' ._. boı•latıvle mü
tmtuip olaeaklu. Büıulı adamla/' 
dicder şeluiM ltasast ı •hslltive ile 
girme/idiller. 

ORJiveıin tt;e,rgüz~üıini )'tllldtn 

mi eöteatiz? 
ilen gazeteci 

Amerika matbuatının en 
meıllu simuı sa 11lao Arllaur 
BriaU.e almüflür Gazeteciler 
yıldm, tek batına, Amerika 
reUicumhuıu dahil o?daiu hal· 
de !>&tün kongre lzalannın 
birlikte kazandıklanndan daha 
çok lrazaadığn11 s6ylemekten 
hoılanırdı. 

Brisbane kırk sene miltema· 
diyen blitOn Hearst matboah 
tarafından nakledilen makale
ler neıretmiıtir. Yıllık kazana 
25 milyon dolara baliğ oluyor
du. 

Ôl&münden birkaç gti• ev
vel logilterede baffhteren 
kanunuesasi buhranını biraz 
insafsızca olan p s6zlerle hu· 
lisa etmiıti : 

San F ransiako eelari çapla 
kraUçeaini seçmiftir. llias G 
bitt kraliçe .pdi~tea so• 
Kaliforniya sahiHerine hlyy 
ile bir gezinti yapmqhr. Ç.,
laklar kraHçesi tayyarede• in 
ken bile biraz çıplakhğnn gir 
termeic çalıııyor. 
Kazanılan iddia, pahalır• 

m.al olmuf •• 
Darmatadt'ın Saalbaa kur 

baılnda bir müsamere esna• 
sında davetliler aasaua ka 
nın fiddetle açıldığuu ve 
loaa çırılçıplak bir delikanh 
girdiğini hayretle g6rmütl 
dir. Bu arsız adam salon 
bulunan bir çok kadmlann .
genç kızlann haykarlflanaa 
ehemmiyet ~ermiyerek sal 

TAYYARE Sineması 
•••••••••••••••••••••••••• 
i TELEFON i • • : •.•. : 

"Kral Edvardın tahtan çe· 
kilmesi hiç şüphesiz mftkemmel 
bir jesttir. Fakat b-=lki de bey
hudedir. Göıleri daima yliksek
lerde olan Amerikanın ihtiraıh 
genç kızlan Mn. Simpsonun 
atk hikiyesini iyice düıünsün· 

bir bqtan bir bqa dola 
sonra çalot kapmadan çıkaralf 
otomobiliae atlalDlf •e .., •• .
laımıthr. Çıplak adam sıale
terkeclince poBM mal6mat Y 
rilmiıtir. Zabıta bu clreti gir 
teren delikanhyı teftife mr 
vaffak olmuştur. Suçla arka• 
daılan arasında wakubulan ~ 
iddia üzerine bu harekette b• 
lunduğunu itiraf etmiştir. S 
mahkemeli, ciiretklr genci 
hafta hapse mabkOm etmittir• 

Bugünden itibaren sinemacılığın 

iki devre hepsi 
bir harikası 

birden 

.......................... 

sayılan 

KAPTAN BLOOD 
• i i ZLbWWWJHZit& 

Akdeniıia cotkan dalgalarında zafer teraneleri yaratan Kahraman güzel bir sevgilinin aıkı 
ile aık serenatlara terennümündea kendini alamıyordu 

AYRIC:A : Paramunt •onnva haberleri" Miki •canlı lrarikatilrfer" · ............................................................................. , ............................................................................................. . 
Ba filim çok uzan olduğundan seanslar şu ıekiJde tertip edilmiıtir: 

•• 0 : 2-4-6.30-9 Cumartesi ve 11.30 başlar 

ler ... ,. 
Uzun llmUr 

Patagonya 'hlarm meşhur ıefi 
Vara &lmüstllr. Ba adam Ge· 
aeral Roca ile Patagoayaya 
yapılan ilk sefere iıtirik et
mişti. Vara 158 yaıında olup 
dOnyanın en yafla insanı sayı

hyorda. Charles Lejonconrt'un 
hazırladığı bir iıtatistiğe g&re, 
bitin medeai düDyada 120-200 
sene ya11yanlarm sayısı yüz 
yirmi kitiJİ ı~mez. Bu ilimi• 
hanrladığı statistik en eski 
çağlara kadRr uzanmaktadır. 
Fakat o zamanlarda bugilnkO 
nufus kayıtlan olmadığma g6re 
ba iatatiatiğin de inanılacak ta• 
rafı pekizdar. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • i Fikir lurıntlları : 
• • • • • • • • • • 

Sükut 
Eski bir atalar ıözil " 

ıümitH ıüküt albndır. -
der. 

Meıhur 
" Lacorclaire ,. ayni fikri 
suretle iyuh ediyor : 

i .. Sük6t, s&zden 80Dra 

§ yüz6nde ikinci kudrettir. " 
1 ................................ . 
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ıo ll8nunuaanl ıea7 

Dil bahlslerl: ........................ 

Diller 
lllm llglsl ile bir asla 

irca edlleblllr mi? 

- ıı -
Yazan: Avni Ulusay 

YENi A51R 

Türkçe, iJk konuşan insan· 
ların dili olduğu içindir ki, in
sanlar en füsü ifade eden harf 
grubundan ilk harf olan (B) 
ile ilk ilgilenen enfüs olan 
kendi nefsini ifade edebilmiş
lerdir. Beşer, kendi nefsi üze
rinde yavaş yavaş daha ziyade 
ilim ve bilim sahibi olunca 

Istanbullular Şefi bekliyorlar 
Dr. Aras Parise gidecek .. lngiliz hariciye nazırı Fransız 

sefiriyle Sancak meselesi hakkında görüştü. 

Zulüm 
•••••••••••••••••••••••• 

Hürriyet azmini 
boğamıyacaktır 

' yani kendi vasıflarını ve mahi-
yetini biraz daha fazla tanı
mağa başlayınca ( B ) yerine 
(M) harfmı kullanmıştır. 

Hkönce B ile M tebadül et
miş, daha Ronralan en yerine 
de diğer sezim veya febimler 
girmiştir. Böylelikle "ben,, sözü 
Men, Miyo, mua, moy, may 
gibi şekiller almıştır. 

Dudak harflerinin dördüncü
sü olan " F ,, i.se artık kıvam 

ve kudret ilgisinden :=iyade 
enfüste "vasıfm idrakine baş
ladığının ifadesidir. 

Af, ef, efe, uf, fin, fen fül 
' ' farfara, fark, fikir, fehim . söz 

ve kelimelerinde olduğu gibi. .. 
Dudak harflarının beşincisi 

olan ( V ) harfı ise, enfüste 
vasf ile kıvamın bir arada mü
rekkep olarak ve "tam varlık,, 
haJincie idrak edildiğinin ifa-
desidir: 

Va, ve, vu, vü, vi, ev, av, 
var, vücut, vee:it, veled, ver, 
verim,. vicdan, vuku, vakıt söz 

ve kelimelerinde olduğu gibi.. 
BiR MÜLAHAZA 

Seslerin zümrevi vazifelerini 
tahkik uğrunda harcadığımız 
emek ve vardığımız netice üze. 
rine biraz daha nur, biraz 

daha vuzuh serpmek için, mü
lahazalaomak lazımgeJdiğini 
anlıyorum. DüşUnüyorum ki, bu 
yazıların okuyucuları, ileri sür

dü~üm ilmi dava ile tam olarak 
ilgilenebilmek için birtalnm 
sualJer sormak ihtiyacını duya
caklar ve diyecekler: 

- Nerdcn bildin? ispat ede" 
bilir misin? 
Davamıza bir hüküm vere

bilmek ve onu tahkik edebil
mek için böyle bir suale Jüıum 
vardır. 

Evet, nutuk ilmi olarak, al
fabe, sarf, nahiv, bedi ve ede
biyat adına birçok şeyler bil
diğimiz halde, nutkun mayası 
ve özü olan ses ve .sözün hü
viyeti ile uzunboylu ilgilen

miş değiJiı.. IJk atalarımı· 
zın ilk konuşmalarına yar
dım eden, tarihten evveJki 
bir ilim, bugün, 14 tahteşşuur ., 
bir mahiyet aimış olan bir bil
gi hakkında, neredeu bildin? 
sorusu kadar tabii bir şey ola
maz. Fakat ispatı imkansız bir 
şey değildir .. 

Bir az yukar~ki yazılarda, 
mihrak noktası olarak, aşağı 
yukarı, şöyle bir cümle kullan
mıştım: 

[ insiyaki bilgi; beşer tab'ın
da, fiıiye - pisikolojik bir fıt
ret kanunu ile uyanır. ] de
miştim .. 

Bu manhkın, yine tam ofa
ıak, anlaşılabilmesi için, önce: 

insiyaki bilgi ne demek ol· 
duğuou şerh etmeniz, sonra da: 

fiziyo - pisikolojik tabiri ile 
ne kastettiğinizi söylemek ge
rektir. 

- So11u ı1tv --Uzak şarkta oJup 
bitenler 

- Başfata/t bırinci salu/ede - hakkındaki ümitlerini kaybetmemiştir. 
Blum ve lvon Delbosla iki memleket münase- Ankara 9 (Yeni Asır Muhabirinden) - Ata-
batını alakadar eden çok mühim meseleler üze- türkün birkaç güne kadıu Istanbulu tekrar şe· 
rinde konuşması çok muhtemeldir. reflendirmeleri muhtemeldir. 

Paris 9 (Ö.R)- lstanbuldan gelen bir habere lstanbul 9 ( Yeni Asır ) - lstanbul ve An-
göre Atatürk'ün bu akşam lstanbula avdet et- kara radyolarında arapça neşriyata ehemmiyet-
meleri muhtemeldir. Fransa iJe doğrudan doğ- le devam edilecektir. Bu neşriyatta bilhassa 
ruya müzakerelerirı yeniden başlamış bulunması yeni Türkiyenin Arap alemine clostluğu bildi-
ve aym on sekizinde içtimaı beklenen Milletler rilı!cektir. Dün geceki neşriyatta bazı ecnebi 
cemiyeti konseyinde Sancak meselesi müzake· kaynakların Türkiyenin Suriyenin vahdetini 
resinin tehiri vaziyetteki gerginliği izale ettiği parçalamak istediği hakkında betbahane şayia-
kanaati vardır. Fransız siyasi mahafili, Türkiye ları tekzip edilmiş; Başvekilin bu meseleyi ala· 
ile dostane bir anlaşmanm elde edilebileceği kadar eden bir nutku okunmuştur. ........ 

Fransız gazetelerinin neşriyatı 

Hariciye müs eşarı Viennot Suriye · 
kumandanı genercille neler konuştu? --................ __ ~-----~--,__ ____ __ 

Fransız gazeteleri Türklerle iyi geçinelim, diyor 
lstanbul 9 ( Yeni Asır - Te- Halbuki general bu iş için yahatinden bahsetmektedirler. 

lefonla ) - Paristen bi!diri- Parise davet ediJmemiştir. T e- Bu gazeteler, Italyadan kor· 
Jiyor · d""f b d b d · .. sa u en ura a ulunmakta kumuz ol uğu için Fransı:ılar-

Bugun ~ıkan gazetelerin baş· olup yal<ında Suriyeye döne- la iyi geçinmek mecburiyetin· 
makalelerı ve tefsirleri Sancak cektir. de olduğumuzu da utanmadaa 
meselesi hakkındaki dünkü he- lstanbul, 9 ( Yeni Asır mu- yazmaktadırlar. 
yecan ve t~la , ın yahştığmı habirinden ) - Havas ajansı Maten gazetesi bir yazısında 
göstermektedır. Bu gazeteler, dünkü telgrafmda Sancakta Sancak meselesinden bahsedev 
neşriyatların<la, müzakerelerin . . . k T" k' 'I k• ı•v• 
. k t • amad v d ıkı fırka asker tabşıt ettiğimizi re ur ıye ı e ger ın ıgın 
ın ı aa ugr ıgmı. ve e- Faşistlik yolunda yapılan hata7 
vam etmelde olduğunu yn- bildiriyordu. Bugünkü haber- lar<lan biri olduğunu yazmakta 
zarak Sancaktaki heyecanı fere göre, tahşit edilen asker F h 

ve ransanın arici siyasetin .. 
teskin etmeye çalışmaktadır. mikdarı iki fırka olmayıp on den şikayet etmektedir. 

lstanbul, 9 (Yeni Asır mu· fırkadan mürekkepmiş.. Mateu. Türk dostluğuna 
ha birinden) - F ransıt hariciye Istantul, 9 (Yeni Asır) - ehemmiyet veren bu ;yaıısıoda 
müsteşau Viennot bugün Su- 1-Iaric:ye müsteşarı Viennot ile Türklerle dost geçinmeğe da-
riye kumandanı ~eneral Elçimiz Suat Davasın müla- vet etmelHedir. 
Cosin~'yi ka::rnl elm"ştir. katları, faydab ve memnuniyetle Petit Parisicn, Türk dostlu-

Hariciye müsteşarı ile gene- karşılanmıştır. Bu mülakatın ğunun ananevi ehemmiyetinden 
ralin bu görüşmelerini bazı'arı, şayana memnuniyet · netice bahsetmekte ve hakikate rücu 
Sancakta ahnncnk teı:!birler'e, vereceği umulmaktadır. ederek Türklerle dostluk pakh 
bazıları da Sancağın askeri Fransız gazeteleri, matbua- imza edelim demektedir. 
ehemmiyeti hakkında te~akki tımızın son neşriyatından şi· Ekonomik de Franse, işi 
ediyorlar. kayet etmekte, Atatürkün se· dostça halledelim demektedir. 

rarti grubu dün 
Fevkalade olarak toplandı 

- /Jaş tma/t 1 mcı sa/tirede -
yalizm ve manda a 'eyhindeki 

prensiplerinin bu vesile ile de 

tezahürler.ne şahit olmak ve 

hali hazırda iki tarafın dostu 
olmakla beraber bu milli dava~ 

mızda bizim kadilll dostluğu
muzun icabatıoı görmek iste

diğini ;fade etmiştir. 
Başbakan Inönü m\lli mese

lenin ciddi ve itimat olunur bir 

müzakere usulünegirmekte ol
duğu hakkında arkadaşı Dr. 

Arasın tahminine iştirak etti
ğini ve cemiyeti akvamda bizim 

muvafakatimiz olmadan bir ka
rara varılmayacağı cihetle me-

sele hakkında Türkiye ve 
Fransa arasında bir anlaşma 
hasıl of masının yegane ınüsbet 
bal yolu sayılabileceğini ve ge· 

~ek partiden gerek efkarı 
umumiyeden sabır ve sükünetle 
önümüzdeki onbeş günü takip 
etmesini dilemiştir. 

Başbakan vaziyetin müsbet 
ve menfi her tebeddülü süratle 
bildirmek için parti gurubunu 

icabettikçe toplantıya çağır· 
maktan geri kalmıyacağuıı 
ilave etmiştir. 

Bun@n sonra Başbakan 
Reisicumhurun milli heyecan 
ve iradeyi daima en iyi teces
süm ettiren görüş, hassasiyet 
ve faaliyetinden şükran ile 
bahsederek vaziyetin icabatı 
üzerine fasıla vermek mecbu
riyetini gördüğü lstanbuldaki 
ikametine avdet etmesi için 
bükümet yeni vaziyetin müsait 
olduğu mütafauıoda bulundu
ğunu söylemiştir. 

Yeni vapurlar satın alıyoruz 

lzmir körfezine iki vapur 
müzakere • • var 

Atatürk 
••• 

Nuri Conker'in 
hastalığile alaka

dar oldular 
f\.nkara, 9 ( Yeni Asır ) -

Büyük Millet Meclisi ikinci 
Reisi Nuri Conker, anjin dö 
puatrinden ağır bir buhran 
geçirdi. Dr. Neş'et Ömer vu· 
kubulan davet üzerine tayyare 
ile Ankaraya hareket etti. Nuri 
Conker'in hastalığı Ankarada 
büyük teessür uyandırdı. Ata
türk hasta ile alakadar olarak 
vaziyeti sordurdular. 

Atinada 
ltalyan elçisi Mav

ridisle görüştü 
Atina, 9 (Yeni Asır) - Bu

radaki Italyan elçisi, hariciye 
müsteşarı Mavridisi ziyaret 
ederek iki memleketi alakadar 
eden mühim meseleler üzerin
de uzun bir mülakatta bulun
muştur. 

Tokyo, 9 (Ö.R) - Bazı ha
~erlere göre Mançukoda Sov
~et askerleri iki defa hududa 
lecavüz etmişler ve Mançuko 

-~ 

ıçın 
Bu mülakattan sonra Mav

ridis başvekilin nezdine gitmiş 
ve Jta)yan elçisile görüşülen 
meseleleri bildirmiştir. 

f udut muhafızlarına taarruz 
hnişlerdir. Mançuko askerleri 

Au taarruzu püskürtmüşlerdir. 
, .,,,, - ~ r 

lstanbuJ, 9 (Yeni Asır Muhabirinden - Telefonla) - Deniz 

yollarının Krop müessesesine ısmarladığı vapurların 938 yılı 
zarfında üçer aylık fasılalarla teslim edileceği ~nlaşılmıştır. Bu 

Bu vapurlardan üçü üçer bin, diğer üçü bin yediyüzer tonluktur. 

Bundan başka Akay için iki, Jzmir körfezi için de iki vapur 

iDıas• için müıakereler yapılmaktadır. ., " , ..,, .,, """,,. ,.,.,,. ...,, .,,.. ·' 

Loudra, 9 (Ö.R) - Royter 
ajansına göre Akdenizde In
giliz milli müdafaasını kuv· 
vetlendirmek için hazırlanan 
planda hiçbir tadilat yapılına
yacaktır. 

r ., ' 

•••••••••••• 
- Baştaıa/ı l i11cı sa/ıi/ede -

evelden halk mümessillerine 
bildirmişti. 

Türk halkı sakin olmakla 
beraber, içten gelen bir heye-
canla herşeye hazu olduğunu 
göstermiştir. Bütün memnui-
yete rağmen her tezahürde 
halk Hatay bayraklarmı bir-
likte taşımaktan çekinme
miştir. 

MahaUi hükümet birkaç gün
den beri daha mülayim bir va
ziyet aldı. Devriyeler azaldı. 
Fakat ihtiyati tedbirler abn
makta devam ediliyor. 
Şam isyamm cebrü şiddetle 

bastıran kolonP.l Kobe şimdi 
burada bulunuyor. Antakyada 
ve Iskenderunda, batta bütün 
Sancakta A.-aphk iddiasında 
bulunanlar birkaç kişiden iba
rettir. 

lstanbul 9 ( Yeni Asır) -
Müşahitlerin Sancakta sadece 
mandater memurlar ve mahalli 
hükümetle temas etmeleri için 
başvurulan tedbirlere rağmen 
halk her yerde büyük tezahü· 
rat yapmakt~ devam ediyor. 
Şam, 9 ( Ö.R ) - Müşahit

lere Şam istihbarat dairesi 
reisi kumandanı Bono refakat 
ediyor. Müşahitlerin tercüman
ları da bir Ermenidir. 

Antakyada bir çok Türkler 
müddeiumumiliğe sevkedildiJer. 

Halep, 9 (Ö.R) - Müşahit
ler lskenderundan Antakyaya 
giderken yol üzerindeki bazı 
kasabalard~ durmadıklarandan, 
Sancağın istiklalini istiyen halk 
bundan mütee"sir olmuş ve 
telgraflarla arz~lanoı bildir• 
miştir. 
. Roma 9 (Ö.R)- Bitaraf mü
şahitlerin Sancağa muvasalat
leriode askeri kuvvetlerini geri 
çekeceğini vadetmiş olan Fran
sa sözünü tutmamıştır. Suriyt· 
den son zamanlarda buraya 
gönderilen kuvvetleri geriye 
çekmek şöyle dursun, Suriye
deki Çerkes kuvvetleri de San
caga gönderilmiştir. 

Anlara 9 (Yeni Asır) - Bi
taraf müşahitler Antakyada 
bazı vesikalar toplamaktadırlar. 

lstanbul 9 (Yeni Asır muha
birinden Telefonla)- Müşahitler 
lskenderunda tetkiklerine de
vam etmektedirler. Antakyada 
Sancaktan seçilen on sekiz 
kişilik bir heyet, bugün müşa
hitler tarafından kabul edil
miştir. Bu heyet, müşahitlere 
Sancaktaki vaziyeti şifahen 
anlattıkları gibi, heyete de 
aynca 36 vesika ve tahriri 
bir de muhtıra vermişlerdir. 

Suriyenin Türk hududuna 
yakm mıntakalar köylerinde 
Türkler aleyhine tahrikat de-
vam etmektec!ir. Bu teşekküller 
buralarda bazı tahrik merkez-
leri vücuda getirmişlerdir. 
lskenderuna gönderilen çer

kes bölükleri efradına birer de 
yedek silah verilmiştir. Bu si
lahlar, bunlara dahil olacak 
çetelere dağıhlacakbr. 

Ankara, 9 (Ô.R) - Antak
yadan şimdi alınan haberler 
şehir dahilinde bütün Türkle
rin umumi bir grev hareketine 
tevessül ettiklerini ve bunda 
tamamen muvaffak olduklarını 

göstermektedir . . 
MahalJi tazyiklere karşı bir 

protesto olarak bütün çarşı 
kapanmıştır. Hükümetin teş
v\kiyle mektep çocuklarından 
mürekkep bir kalabalık Suriye 
bayrağı çekerek bitaraflann 
ikam~tgahı önünde bir muka
bil nümayiş teşebbfisünde bu
lunmuşlarsa da gülünç bir su-
rette ve hiçbir netice almadan 
dağılmışlardır. 

8ahlıe 3 

~~~~İMJ 
Deli 

O bedbaht adamı daima Hi
sar camii yanmdat tabela ya
zıcılarımn etrafında dolaşır 
görürüm. Sık sık yumruklarını 
havaya kaldmr, söylenir, kı:zar, 
bağırır tükürür durur. Kimbilir 
ne söyler? Kime söyler, ki· 
minle kavga eder. 

Yaşça genç, ahlakça iyi bir 
adam olduğu nasiyesinden an
laşılan bu zavallının kimsesi 
yok mudur bilmiyorum. Her 
halde henüz saJdırmadığı, za
rarlı bir bale gelmediği için 
olacak bu deli ile belediye de, 
zabıta da alakadar değildir. 

Anlaşılıyor ki bu biçarenin 
insanlara layık bir muamele 
görmesi, tedavi altına alınabil
mesi, Cemiyete bir insan olarak 
iade ediıebilmesi için, birisinin 
boğazına sarılması, boğması 
veya boğuşması bekleniyor. 

Bunu idrak edebilecek kadar 
aklı olsa biJa tereddüt yapaca
ğına eminim. Kulağına da fı
sıldamağa gelmez kit.ister mi
siniz bir an için akıllılığı tu
tar da bu tecrübeyi tavsiye 
edenlere tatbik eder. 

O zavallıyı her gördükçe 
acıyarak bakar ve sonra dü
şünürüm. Biz akılhlarda içimiz
den neler, neler kurar, kendi 
kendimize neler konuşuruz ! 
Demek aramızdaki fark, onun 
bağırarak, bizim içimizden ko
nuşmamızdan ibarettir. 

Tevekkeli : 
Deme likilsen tifer sadece mecnuna 

deli 
Eylesen halka nazar hnbiıi bit gune 

deli 
Dememişler!. 

N. Özeren 

Fransız ziraat nazırı 
Paris, 9 (A.A) - Ziraat na

zırı Bonnet'te .şimdi bir çok 
Frasız nazırlarının bulunduk
ları Coted'ayure gelmiştir. 

RayştaS? 
Yakında toplanacak 

Viyana 9 ( Ö.R ) - Yaptlan 
tekzip~ere • rağmen Nasyonal 
Sosyahst ınkılabanın yıldönü· 
müne müsadif olan 30 ikinci 
kanun tarihinde Rayştag mec• 
lisi merasimle küşat edilecek 
ve bu m:inasebetle Alman Şan-
sölyesi Adolf Hitler bir nutuk 
söy~ üyecektir. 

Bn. Kmran 

Akhisar 
liakim muavinliğine 

tayin edildi 

Btı. 1<.ômıan Awal 
Akhisar, 9 (Hususi muhabi

rimizden) - Karamtzda adliye 
işlerinin çokluğunu nazarı iti· 
bara alan Adliye vekaleti, ka
zamnda bir hakim muavinliği 

ihda.s etmiştir. Hakim muavin· 
fiğine lzmir Kız lisesi 933 yıla 
meıunlaı mdao ve Istanbul Üni
versitesinden mezun bayan 
Kamran Ayral tayin edilmiştir. 

Bayan Kamran Ayral gelerek 
vazifesine başlamışhr. Bayan 
Kimrana ilk vaıif esinde mu
vaffakıyet dileriz. 

I 
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Tramvaya kavuşmamız mukadderse Maarif vekaletinin bir tamimi . 

Hattın bir kısnaı ikinci Vekil et, fay dalı eserler-' 
kordondan geçecek den bazısını satın alacak 

Nafıa vekaleti emir verdi. Belediye 
de bir formül hazırlamıştır 

Nafıa Vekaletinin verdiği son 
bir emirde Kordon ve Basma
hane tramvayları işinin halle
dilmesini ve bunun i~io şirketle 
temasa geçilmesini emrettiği
ni yazmııtık. 

Belediye tramvay i§İDİD halli 
için şirkete bazı şartlar der
meyan eylemiş ve öğrend~
mize göre şirket te buna ce· 
vabını vermiştir. 

Hususi surette öğrenaiğimize 
göre belediye şirketten asrın 
icaplarına göre elektrik tenvi
rat işinin iyi bir şekle sokul
masını ve yolcu nakliyatı için 
iycap eden yerlere hat dö
şeyerek bu işi temin etme-

sini, evvelce de yazdığımız 
veçhile Konaktan Alsancağa 

ve Konaktan Basmahaneye gi
decek olan tramvayın Konak
tan Gümrük önüne kadar bi
rinci kordondan ve oradan iti
baren Alsancak spor sahasına 
kadar ikinci kordonu takiben 
gidecek ve Basmahaneye tram
vay Gazibulvarından ayrıla
cal<tır. 

Bir tasavvura göre de tram
vay Gümrük önünden Comhu-

riyet Meydamna kadar ikinci 
Kordonda gidecek, oradan Al
sancağa kadar Birinci Kordonu 
talribedecektir. Bir ihtimale 
göre de Şerafettinbey cadde
~ioden geçerek • Alıancağa 
gidecektir. 

Hatların geçeceği yerlerde 
icabedecek istimlakat beledi
yece yapılacak, fakat bedeli 
şirket tarafmdan ödenecek ve 
bu para bilahare belediyeni'! 
temettü hissesinden şirkete 
ödenecektir. 

Yolcu biletlerinde ve tenvi
r.at jçin kullanılao elektrik ki-
lovat ücretlerinde tenzilat · ya
pılacak, talebe ve amele bilet-
ieri ihdas olunacakbr. Tramvay 
hatlarının geçeceği caddelere 
şirket büyük elektrik lamba
ları koyacak ve hunlar için 
elektrik ücreti almcyacaktar. 

Belediyenin kullanacağı elek
trik ücretinde tenzilat yapıla
caktır. 

Şirketin bu tekliflerden bir 
ço~uuu kabule yanaşmadığı 
ve bilhassa Alsancağa gidecek 
olaa tramvay hattının ikinci 
Kordondan geçmesini ıisteme
mektedir. 

Bir soygun hadisesi 

Kızılçullu yolundaki ha
disenin muhakenıesi 

Ancak 
bazı 

eserlerin 
'kayıtlar 

seçilmesi için 
konmuştur. 

Maarif vekaleti alakadarlara tesbit edecek ve alakadarlara 
gönderdiği bir tamynde diyor biJdirecektir. 
ki: C - Kültür bakanlığından 

Bazı müeJJif, tabi veya naıir- yardım istiyen eserlerin sahip-
ler telif ı,eya tercüme edilerek leri kitaplarının bakanlıkça 
neşrolunan eserlerle çıkardık- satın alınma fiatinin tesbiti 
Jarı dergiler için bakanlığımıza hakkını Kültür bakanlığına bı-
müracaat ederek bir kısmın rakmayı ka ... ul ~e bunu dilek-
satın alınması suretiyle kendi- çelerinde zikredeceklerdir. Ar-
lerine yardımda bulunulmasını zu edenler dilekçelerine bir 
istemektedirler. mal olma hesabı da ekliyebi· 

Kültür bakanlığı blit~eainde ılirJer. 
özel yayınlara yardım içio ay- D - Kültür bakanlığınca 
rılabiJmiş tahsisat her kitap ve bir dergiye yardım yapılabil-
dergiye yardıma yetecek ka- mesi için derginin genel ve 
dar geniş olmadığından bakan- ulusal Kültüre hizmet r.ttiğinin 
lığımız bundan sonra yardım Kültür bakanhğınca kabul edil-
işlerini şu yolda tanzim etmeyi mesi ve en az on sayısının 
daha faydalı görmüştür: muntazam olarak neşredilmiş 

A - Yardım istenen eser· bulunması lazımdır. 
Jerio basıldıktan sonra üzer- Yardım her nüsha çıktıkça 
lerine beşer kuruşluk damga o sayıy..a ayrılan para verilmek 
pulu yapıştırılmış ikişer sayısı· suretiyle yapılır. Yardım gören 
nıa (eğer eser tercüme ise ki- dergi bakanhkça uygun görül-
tabıu aslı da beraber olmak miyecek şekilde neşriyatta bu-
üzere) kültür bakanlığıoa bir lunduğu takdirde bu yardım 
dilekçe ile gönderilmesi tazım• derhal kesileceği gibi çıkışı 
dır. intizamını kaybeden dergilerin 

8 - Bakanlık bu suretle de yardımı kesilir. 
kendisine 1\'erilen eserleri tet- E - Neşriyata yardım için 
kik ettirerek uygun gördükte- kültür bakanlığına yapılacak 
rine yapacağı yardım şekil ve müracaatJerin bundan böyle ta-
miktarın eld~ki tahsisata göre rif edilen şekilde yapılması 
her yıl Temmuz ayı başında alakadarlardan rica olunur. 
,. • _,, •::z Z'$12.2Y..zT,.LZL.7.LZZ7J.Zll 
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If-lTISAP AGALARI 
- Ve karakuşi hUkUr. ler ~ 

Belediye teşkilatı §imdiki no'ksanmış .. 
gibi yoluna girmeden enel es- - Bir hafta. 
kiden ihtisap ağaları bulunurdu, - Kayıkla falanCJ s:uay 
ihtisap ağafarı bulundukları kınından. 
şehrin esnafları, satıcıları ile - On gün ... 
uğraşır, ortahğı haraca .keser- • * • 
lerdi, zira bir ihtisap ağasının • • • • '" 
çarşıda gezmesi, adeta bir sul- Artık lstanbul bu karak 
tanın har vurup harman savu- hükümlerden dad bir 
ran idaresine benzer, iyi tara- iki hale gelmişler. 
fını görmez, kötülükleri seçerdi. Bu ihtisap ağasının 

O da, kendi çıkarları oldu- yerine başkası getirilme 
~ · · A 1 t b"ld' ·7 evvel, Eyipte bir vak'ası var gu ıçın... n a a ı ım mı •.. 

Abdülazizin Hüseyin bey adlı ki hakikaten gülünçtür. 
Bir gün "Hüseyin bey,, E bökerekli bir ihtisap ağası vardı. 

Hüseyin bey atına atlayıp ta be geçmiş, bakmış ki bir e 
mekçi merkebinin sırtına ko 

şöyle bir lstanbulu gezdi mi, 
amanın AIJah yakalatmadığı duğu küfelerle ekmek sab 
kimsecikler kalmazdı. hemen durdurmuş, arkasınd 

Falancı dükkanmın önünü gelen uşaklardaki terazi 
alarak rastgele bir ekme 

süpürmemiş, yakala!, Öteki 
ayarı bozuk altın satmış yaka- tartmış, ]Bi7!imkilerin kulakla 

çınlasın] o da vezinden ek ' 
la!.. Beriki narktan aşagı, bir gelmiş... Hüseyin bey hiç 
başkaşı narktan yukarı meta 
satmış yakala! Arşıoı bir 
parmak noksanmış yakala!.. 
kayıkla memnu yerden geçmiş 
yakala 1. •• 

Bu bütün yakalananlar ağa
nın Eminönündeki meşhur lhti-
sap dairesine soku!urmuş ve 
her gelen hakkında katip birer 
yazı hazırlarmış, .• 

Hüseyin bey dairesine gelip 
de, makamına oturduktan sonra 
katip safbeste divan durur, 
günlük notları okurmuş: Katip: 

- Saraf Alako kalp para •.• 
Demeden Hasau bey; 
- Bir ay ... 
Hükmünü bastırır, herifi bir 

ay haps~ atarlarmış, 
- Ahmet. ağanın dükkanı 

pismiş .• 
- iki gün .• 

sini çıkarmadan cebinden 
para verip: 

- Al şunu bir demet sam 
al, gell Diye arkasından gel 
ferden birisine emretmiş •. 
denıet saman gelince hem 
eşeğin önüne bu bir yığın ,. 
manı döktürmüş ... 

- Alın şu eşeğin sırtınd 
ekmek köf elerini •.. Ekmekçi 
sırbna yükleyin! 

Bu emrin de yerine geldiğ° 
görünce: 

- Bu eşek samanı yeJİ 
bitirinceye kadar, ha bakalı 
şu semtte ve ben de bera 
ekmek gezdir de satl 

Deyip biçare ekmekçiyi 1 
rinden kıpırdanamaz hal 
hayli sıkıştırmış. 

lzmir posta idaresi memur
forından hacı Mustafa Kızılçul
luda Amerıkan kollejinde otu
ran bir zah ziyaret maksadiyle 
giderken Kızılçullu köprüsü 
yanında yolda oturmuş, bu sı
rada ansızın gelerek yüzüne 
birkaç tokat vurup sersem bir 
hale getirdikten sonra kırk 
lira değerinde olan bir altın 
kösteği ve kırk lira değerinde 
de iki kapaklı bir altın 
saatini almağa teşebbüs eden 
lkiçeşmelikte kabakçı soka
ğında 48 numaralı evde oturur 
Mehmet oğlu 20 yaşlarında 
Raşit hakkındaki duruşmaya 
ağırceza mahkemesinde baş
lanmıştır. 

Sabih çağırıldı: 

NEF'll ZAMAN müstear adıyle yazdığı ciddi ve 
mizahi şiirleriyle matbuat alemimizde büyük bir alaka 
ve sempati yaratan kudretli şairimiz ve kıymetli hem
şehrimiz Adana sulh hakimi Ali Hadi Okanın bu isim 

• altındaki şiir kitabı yakında intişar sahasına çıkacaktır. 
- Mehmet efendinin arşmı ........................................................... , •.••.••..•.••.......... 

Hadise şudur: 
Suçlunun ilk ifadesi okundu. 

Keyfiyeti evveli inkar ettiği, 
saatin kendisinde olmadığını 
söylediği anJaşıldı. Kendisine 
bu ifadeye ne diyeceği soruldu: 

- Gerek çocuğun ve gerek 
hacı Mustafanm şeref ve hay
siyetlerini kıracak olan bu va
ziyeti ifşa etmekten çekindim 
de onun için böyle söyledim, 
dedi. 

- Kat'iyyen böyle birşey 
vaTit değildir, bacı Mu!tafa, 
Bosnadan daha babamın hem
şerisi ve arkadaşıdır. Babamın 
hastalıgında evimize ,gelir, ba
bamı ziyaret ederdi, baba dos
tumuzdur. Fransızcaya merakh 
olduğum için bana bir ki-

tap verecekti, fakat henüz ver
medi. 

R~şadın sözlerine ne diye
ceği sornldu ; 

- Kat'iyyen yalandır ceva· 
bım verdi. 

Şahit Ahmet Rıza dinlendi: 
Sabfüin Hacı Mustafa ile 

birlikte gitti~leıfoi ve orada bo· 
ğuşma o1duğunu ve saati de 
Hacı Mustafamn Reşada bırak
tığını Sabibten işittiğini söy
ledi. 

Sabih bunun da yalan olda
iunu söyledi. 

Sur;.lunun hemşiresi 12 yaşın
da Mükerrem dinlendi. 

- Akşamdan bir bekçi gel
di. Ağabeyin bir saat çalmış, 
kendisini karak'>la aldılar, 
dedi .. 
Ağabecim bu saati saklamış 

AŞK. MACERA ve ESRAR TEFRiKA No: 42 
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4••····················································· .. ·· .......................... . 
lngillzceden çeviren : ZIYA NEBi 

.&evglll DUfmanın ı·UrUyUşU ve •tığın altlnda bir selo
~t hallne g2len vUcudu, Bob.erte blrlhl hatırlatıyordu 

~~~~----·---.----~~·------~~~-Bunua farkına varan Hakkı Hakkı Sabri sordu : 
Sabri: - Acaba bu mu? 

- Çocuk olma, dedi .. Şimdi Robert 'kendinden emin ota-
aglamanm sırası değil.. rak cevap verdi : 

Daha sözünü bitirmemişti ki, - Evet ta · kendisi.. Bertin 
birdenbire karşı taraftan üzer- ote!inde arkasından koştuğt:m 
lerine doğru tut-ulan mavi bir zaman da, üzerinde bu elbise-
ışık ~andı söndü. ler vardı .. 

Robert tammıştı: Sev_gili düşman, yavaı ya va§ 
- Sevgili düşman! Diye Morg sokağı İ&tikameline doğ-

fısılcladı. Dün geceki mavi ışık.. ru ilerlemeğc başladı. Büyük 
İkisi de başlarını çevirt:rek bir heyecan içinde .arka· 

ışığın geldiği tarafa doğru sına takıldılar. Bilhassa Ro-
baktılar.. llerdeki duvarın di- bert pek ıbeyecanlıydı ve 
binde siyah bir lcaraltı aya\ta adeta tıtrcyordu.. işte, uzun 

~eli{ 1fir~llyöraü~ ·· · nııı11"flrır isn:Jı:-·Lk'KV!ilr"ut" .. ~• •• 

Adanada Türk sözü matbaasında basılmakta olan bu 
nefis kitabı şimdiden okuyucularımıza tavsiye eder ve 
fiati elli kuruş olan bu kıymetli eserin matbaamız vası
tasiyle tedariki mümkün bulunduğunu da ilave eyleriz. 
Okurlarımız iki kitapta üstadın en güzel ulusal ve içsel 
1iirlerini, en incf\ nüktelerini, yurdumuzun tanınmış 
yüksek şahsiyetlerinin karikatürle~ini kaside v.e medbi
yelerini bUlacaklardır. Bu kıymetlı eserden bırer tane 
edinmek istiyenter şimdiden idare müdürlüğümüze mü
racaat etmelidirler. 1-8 (44) S.4 ............................................................................ ~ 
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olmasın diye aradım. Camekan 
içinde buldum. Bu sırada po
lisler de evimizi nramağa gel
diler. Saati kendil~rine verdim. 

Polis Nihat dinlendi. 
- Saati bu kız almış evden 

dışarıya çıkbğını gÖrdük. Evde 
saati bulamayınca polis arka
daşımız Cavit kızın arkasını 
takip etti. Bahribaba parkında 
yetiımiı ve saati cebinden al· 
mış. Suçlu Reşat karakolda 
evveli inkar etti ve sonra ifa
desi gibi ikrar etti, dedi. 

Davacı bacı Mustafa: 
- Ben saatimi aldım, artık 

dım eden meçhul adam önle• 
rinde gidiyordu. Onun bürün
düğü esrar perdesi hiç çözül
miyecek miydi? Bu kadar bü
yük ve akıl erdirilmeyen işleri 
başaran &"gili Düşman kimdi 
ve kim olabilirdi? 

Robert karanhğı yırtmağa 
çalışarak, Sevgili Düşmanı; en 
ufak bir hareketio e kadar 
kıritik etmcğe başladı. Yürü
yüşü ve karıı taraftan gelen 
ışığın altında bir siloet haline 
gelen vücudu birine çok ben
zeyordu .. 

Robertin -kalbi bu sefer daha 
hızlı atmağa başladı. Evet, bu 
yürüyüş ve bu si'oet ona birini 
hatırlatıyordu. Fakat bu kim
di? Bütün kuvvetini sarfede
rek maziyi dü;ündü ve hatıra
larını yokladı .. ~mkanı <yok bu· 
Jamıyacaktı.. Sanki bir isim, 
hem de kendine çok yakın 
gibi görünen bir isim hemen 
dilinin ucuna geliverecek gibi 
oluyor ve sonra yine meçhul-
1~.:e.. kJU'.JS\n aidivnrd.u .• 

bir davam yoktur fakat bana 
suçlu böyle bir iddiada bulu· 
nuyor. Suçluyu saatimi alıp ka
çarken Bucada gazete satan 
20 yaşlarında bir çocuk geçi· 
yordu. Ona anlattım. Bu ço
cuk da suçluyu kaçarken gör-
müştür. Hatta merkepli bir 
suçlu da geçiyordu. Keyfiyeti 
ona da orada söyledim. Bun
lar bulunursa suçlunun inkar 
yolunda bana iftira ettiği mey
dana çıkacaktır. 

Sütçü ile gazetecinin bul-
durulması için müzekkere ya
zılmak üzere mahkeme tatik 
edilmiştir. 

• 
Hiç bir kelime konuşmadan 

büyük bir endişe ve merak 
İçinde arkasından meçhullere 
doğru yürüdüler. Nereye gidi
yorlardı? rNe olacaktı? 

Semalara kadar yükselip ,.gi
den binalar ve karanlıklarda 
kaybolan sokaklar, gecenio'ses· 
tizliği içinde cir kat daha lrnr
kunç bir manzara halini alıyordu. 

Sevgili Düşman küçük bir 
kapının önünde durdu, birkaç 
defa etrafıoa ba1aodı ve sonra 
ani bir hareket yaparak bir
denbire gözden kayboluverdi. 

Robcrt1e Hakkı Sabri bu va· 
:ziyet karşısında, bir adım daha 
atmağa cesaret edemiyerek ol
dukları )'erde duraklamak mec• 
huriyetinde kaldılar. Bu sırada 
karşı taraftan doğru, birçok 
karaltılar belirdi. Şimdi -ne ya
pacaklardı? Bu sokakta acemi 
bir tavır ta~ınmak herhangi 
bir şüpbeyı "Uyandırabilirdi .• 
Karaltılar git gide yaklaştı .• 
Bunlar gece yarısı herhangi 
bir kabaradan dönen birkaç 

Ak isarda faa iyet vardır 

khisarda açılan nakı 
yurdu rağbet g ·· rüyor 

Nakış aosine iştirak ede11lcıden bir g1Up 

Akhisar, 9 (Hususi) - Sin- şubesi bir yurd açarak 
ger dilciş kumpanyası Akhisar leket kızlarmın dikiş ve n 

Gangesterdi. Sallanışlarında ve 
birbirlerine küfürler savurarak 
şakalaşmalanndan, hep!İnia de 
sarhoş olduğu anlaşılıyordu • 

Hakkı: 

- Yürüyelim, dedi. Buolar 
şimdi baoka alemlerde dolaşı
yor, bizimle alakadar olacak 
vaziyette değiller bile .• 

.Sevgili Düşmaoın önünde 
durduğu ve sonra birdenbire 
gözden eilindiii kapımn önüne 
kadar geldi!er. O vakte kadar 
yabancılar çoktan uzaklaşmış 
ve sokağa yine derin bir ses
sizlik çökınüştü .. 
Kapı aralık duruyordu .• 

içeri girip girmemek hususunda 
tereddüde düştüler. 

Hakln Sabri tekrar sordu : 
- Bunda bir yanlışlık olma

sın Robert? 
Sonra başımıza bir ıiş açm1- • 

yalım •.. 
Robert: 
- imkanı yok, diye cevap 

verdi.. Yanılmıyorum, sevgili 
düşman odur .• 

- 8itmtdi-

öğrenmelerini temin etme 
başlamıştır. Yurdda 68 he• 
kar vardır. Bayan Nefise ta 
fından yeni örnekler üzer 

dersler verilmektedir. Yak,o 
Halkcvi salonunda yapılan • 
işleri umuma teşhir edilecekti'' 

§ Kazamız hükümet doktO~ 
Rifat Basut terfian 45 lira 

maaş ile Manisa hükümet do 
torluğuna tayin edilerek 

hisardan ayrılmıştır. (Rıfat 
sut) Manisa sıhhiye müdürl 

vekaletini de yapacaktır. IA 
bitte sevilen bu zata muvaf 
kıyetler dileriz. ,. 

Satılık ev 
Doktor Mustafa E11vef 

caddesine çıkan Voroş~' 
Bulvarı ü:ı.erinde yeui bir 
satılıktır. 

Müracaat yerj Büyük 1( 
dıçalı hanı 68 numara. 

T e!efon 3854 
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General Fran 

Dün Madrid yine cehennemden bir gün ya~adı. Yangın bombaları birçok tahribat yaptı 
ngiliz sefarethaııesine bonı >a isabet ederek ~~aşemilterle üç memur daha yaralandı 
Madrid, 9 ( Ö.R ) - Havas 

Ajansı muhabiri telefonla bil
diriyor: 

Geçen gece asiler Mad· 
ridin muhtelif cephelerinde 
müthiş hücumlar yaptılar. Muh
kem mevkiler arkasıoda tahas
sün etmiş bulunnn milisler asi· 
Jerin kendi hatlarına sokulma• 
larma imkan veroıediler. 

Bugünkü vaziyet aşağı yu
karı biray evvelki taarruzda 
Franko'nun karşılaştığı vazi· 

yetin aynıdır. Bununla beraber 
lspnnyol resmi mahafilinde va· 
ziyetin vahim olduğu da giz
lenmiyor. 

Harp en kanlı şekliyle de
vam ediyor. Asiler çok kuvvet 
israf ediyorlar. Dar bir cephe 
üzerinde yüzlerce ceset sayı• 

la bilir. 
Asi kuvvetleri idare edenler, 

ne pahnsıoa olursa olsun, müs
pet bir netice elde etmeğe ka
rar vermişlerdir. Diğer taraf· 
tan Cumhuriyetçiler bugünkü 
şartlar içinde, geçilmesi imkan
sız sc.yılan istihkiirn hatları vü
cuda getirmişlerdir. General 
Fr~nko erkiinı harbiyesinin ye
ni planına göre, asi kuvvetler 
şimalden bir ihata hareketi 
yapm&ğa çalışıyorlar. Bu ha
reket ancak şehri müdafaa 
eden garp i tibkamlarmın ge
çilmesi takditinde netice ve
rebilir. 

Madrid müdafaa komitesi, 
garp istihkamlarımn 
olduquna kanidir. 

sarsılmaz 

• ORDUYU YAKTILAR 
Barsc-lon, 9 (Ô.R)-Asilerin 

elinde bulunan Knnarya kruva
zörü, dün Kordu limanını bom
bardıman ederek şehirde bü
yük tahribat yapmıştır. 

MADRIDIN HAVA 
B0MBARDIMANI 

Madrid, 9 (Ö.R) - Bugün 
Madrid şehri üzerinde asi tay
yare filolarının yeni bir faaliyeti 
başlamıştır. Tayyareler şehrin 
h:çbir noktasını saldmşların
dan hariç bırakmak istememiş
lerdir. Kadınlar ve çocukların 
sığındıkları giiya bitaraf mın
takaya da yangın bombaları 

Madıid kapı/a11nda ası suı•ll11lrı ve a keılrr 

atılmıştır. Birçok binalar yıkıl

mış, yangınlar başlamıştır. Nu
fusca zayiat oldukça mühimdir. 

Tayyarelerin bu hava taar
ruzu, bütün insani kayıtlar ha· 
ricinde en vah iyane bir te-

kilde icra edilmiştir. Ahlan 
yangın bombalarından biri in· 
giliz büyük elçiliği binasına 
düşmüştür. Binanın bir kısmı 
yıkılmıştır. lngiliz ataşemiliteri 
Ösifand sefaret başkfitibi ve 
daha iki memur olmak üzere 

············~~~··:····~·~~····~~~~~····~~~~~············· 

Mişigan bölgesinde yüz 
hin amele ~rev halindedir 

yaralanmıştır. Hükümetçi tay
yareler asi tayyarelerin talcibine 
çıkmışlardır. Şehrin garp istih
kômları üzerinde bir hava mu-
barebcsi olmuş, iki asi tayyare 
alevler içinde düşürülmüştür. 

Milislerin kahramanca muka
vemetlerine karşı şehrin insaf· 
sız bir şekilde tahribine çalı
şıldığı anlaşılmaktadır. 

JNGIL TERENiN 
PROTESTOSU 

Londra, 9 (Ö.R) - Madrid 
lngiliz sefııretbnnesinin bom-

Londra, 9 (Ô.R) - Ford otomobil fabr:kaları da dahil olmak bardımanı, ataşemilterin dahil 
üzere Amerikada daha beş otomobil fabrikasında teavün grevi olduğu halde dört lngilizin ya-
iliin. e~ilmiştir. Böylece otomobil sanayii tamamen greve iştirak ralanması burada teessür ve 
etmışhr. infialle karşılandı. lngiliz hükü-

Nevyork, 9 (Ö.R) - Grev ilan eden otomobil fabrikaları metinin Burgos asi hükümet 
ameleleri il~ sanayi müeueseleriodeki ibtilifa hakem olmak makamah nezdinde şiddetli bir 
üzere t&yio edilen Simitson, Miıigan ahali ine hitaben bir be- ihtarda bulunacağı z.annedili-
yanname neşretmiş, general Motora Corporation ile federasyon- yor. 
larının murabhaslanoı kendi başkanlığı altında bir toplantıya FRANKO ESKİ ESERLERi 
çağırmıştır. Yalnız bu mmtakada otomobil san yiinde grev ya- UÜ~ÜNÜYOR (!) 
panlann sayısı yüzbin kişiyi bulmuştur. Burgos, 9 (Ö.R) _ General 

Ingilteı~e, spanya işleri için bir Franko, Londrn ve Paris hü-

k f 
kümctlerine müracat ederek, 

on erans toplan ası 1 istiyor paytahtan bombardımanı yüzün-

L~ndra, 9 (_ Ö.~ . ) --:. ~e~an e.d~ldiğine göre, lngiltere bük~- den harap olmak tehlükesine 
met~ ~spanya ışlerımn goruşulmesmı ve seri bir karara raptcdıl- maruz bulunan ve büyük sa-
mesını ~emin için alakadar devletlerin Londra büyük elçileri ara· nayi eserlerinin şe! irden çıka-
sınd&,. bır .konferans yapılmasmı teklif etmiştir. Konferans Mister rılması için tedbirler almalarını 
Eden an rıyasetinde olacak ve Italya, Almanya, Fransa, Portekiz istemiştir. Londra ve Parisin 
ve Sovyet Ru ya hüyük elçileri iştirak edecektir. --~u teşebbüse cevabı bilinmiyor. 

kurşunlar vızlamıştı, soluk so· 
luğa kendimi darattım arka· 
daşımm bulunduğu yere .. 

Efcnrlilioğlu daha da anlata-
caktı. Fakat Katırcı ayağa 

- Acele etme Katırcı! Bu
lunduğumuz yer fena bir yer, 
üzerlerine yürürsek, ovada 
mahvoluruz. 

Yazan : Tok Dil Tefrika No: et 
kalktı. Haydaroğluna bakıp: 

- Üzerlerine varalım! dedi. 

- Ben de sana ovada Üzer
lerine hücum et demedim ya! 

- Ee? 

- Hangi değirmen? 
Diye Katırcı cfendilinin yü

:zünt haykırdı,efendili, şaşırıp: 

- Ne bileyim ben, kavakla
rın yanında bir değirmen var
dı, değirınene sokulmadım, 
değirmenden uz.ak bir yere 
atımı bağladım. 

- E? 
- H'ç oralı olmadan so-

kuldum. Demin dedim ya, bir 

çok üpheli adam meydanda 
çadırların etrafmda dolaşıp 
duruyorlardı. 

- Sonra? 
- Sonrası efem.... Kötü!.., 

ilerledim. Değirmenin arkasın
dan gizli gizli yürürken bir 
adamla hapahap karşılaştım. 

- E? 
- Herif beni gorunce, bir-

denbire geri dönüp: Eşkıya 
var, diye dört nala koşmağa 
koyuldu. Arkasından ben de 
koştum.Herifi yakaladım, bağı

rırken alaşağı edip bağrı bu
dur diye bir tekme attım. 

- Sonra? 

- Onun f eryadma koşan 
birkaç kişiyi görünce geri dö
nüp, atıma atladım, 

- Kaçtın, geldin emme ar-
kandakiler ne oldu? 

- Geliyorlar ... 
- Ne dedin 1 
- Geliyorlar yahu ! Arkamı 

takip için ayaklandılar. Ben 
atımla ileri atılırken arknmdan 

- Nasıl olur? 
- Neden olmasın. 
Haydaroğlu Efendilioğluna 

döndü: 
- EfendilioğJu bunlar ne 

kadardı farkedebildin mi? 
Ef endilioğlu, ~tini sallı yarak: 
- Ooooo! Kıyamet kadarı 

şöyle, böyle bin, iki bin kişi ... 
Haydaroğlu Katırcıya bakıp: 
- Duydun yal Dedi, biz 

kaç kişiyiz ki, karşıların çıka
lım, şurada, topu topu bir kaç 
yüz efemiz var. 

- Fena mı? 
- Canım! Padişahın iki bin 

çapulcusu He nasıl başa çıka
rız. 

- Haydaroğlul Sen korkak
laşmaga başlamışsın. Evvelallab 
hemen yola çıkalım. 

-Efendili oğlu başından ge-
çeni anlatırken şöyle bir plan 
kurdum : Bakın hepiniz de din
leyin de bu yolda işimizi gö
relim. Şimdi hep birden hücum 
edip kendimizi göstermiyelim, 
içimizden elli, altmış kişi ka
darı ayrılsın, bunlarla beraber 
ben ve sen Haydaroğlu, öne 
at.tıp kendimizi koruyarak aşa
ğıda bir gösteriş yapalım, bir 
iki tak, tuktan sonra onlar bi
zi az görüp olanca kuvvetle
rile ürerimize atılırlarken bir· 
denbire hep birden sanki ka
çıyormuşuz gibi geri dönüp, 
bakın şu kayanın arkasındaki 
yola bakan geniş yere, işte 

oraya saklanalım, bizimle birlik 
gelmeyen kız.anların hepsi de 
silahları tetikte oraya evvelce 

Eden'de İzahat istendi 

/laldvm ı·t Con Suno11 
Ayni ga?.ete Faslıların hissi

yatına tercüman olarak Fas 
yerlilerinin, genemi Frankouun 
kendilerine muhtariyet verile
ceği hakkındaki vadına ina
narak fahiş rurctile aldatıl
dıklarını anladıklarını, Fa
sın Almanyaya peşl,eş çekilme
sinin Fas rüesası arasında hoş
uutsuzluk doğurduğunu yazıyor. 

Ôvr gazetesi, yazısını şu şa
yani dikkat cümlelerle bitiri-
yor: 

-Almıınların Fasta bir ihti
lii.I çıkararak, güya bu ihtilali 
yatıştırmak gayesile işe el ata
cakları ve bu suretle Fası 
istila edecekleri bir hakikattir. 
Bu endişe bugün Faslıların yü· 
reklerinde yec yapmışt:r. 

ütavaat devam ediyor 

ltalyan mütahassısları 
Habeşistana gidiyor 

Roma 9 ( Ö.R ) - lstcfani Ajansımn bildirdiğine göre ara
larında Habeşistanın sabık ziraat ve posta nazırlarile Akvam 
cemiyeti murahhası Valde Maryakın da bulunduğu bir Habeş 
heyeti General Graıyani tarafından kabul edilmiştir . 
Habeş ileri gelenleri Grazynninin önünde ltalya imparatorlu

ğuna arzı mütavaat ettiklerini bildirmişleı dir. General Graz.yani 
bu münasebetle bir nutuk söylemiştir. 

Roma 9 ( Ö.R ) - Birçok ltalyan eksperlcrınden ve müta
hassıslanndan müteşekkil heyetler Habeşistana hareket etmiş
lerdir. Ayni zamanda bir coğrafya heyeti de Tsana gölü mmta· 
kasına gitmek üzere hareket etmişlerdir. Bu heyetler Habeşis
tanın tabii kaynaldarının işletilmesi hususunda projelerini ha
zırlayacaklardır. 

Hava Vekaleti değil, Hava 
Kumandanlığı ihdası düşünülüyor 
lstanbul, 9 ( Yeni Asır Muhabirinden - Telefonla ) - Ba~ı 

gazetelerin bir Hava Vekaleti ihdas edileceği hakl<ındaki haber· 
leri teeyyüt etmemektedir. Bu haberin, tas vvur halinde olan 
Hava Kumandanlığı ihda ından galat olduğu anlaşılıyor. 

solculmu bulun unlar, anladı· 
nız mı ? Herifler arkllmızı ta
kip ederken, uçurumlu dar 
yoldan teker, teker, yahut iki
şer, iltişer geçecekler, aha o 
ısınan onları birer birer avla· 
ması kolay olur. iyi mi Hay

daroğlul Anlndmız. mı kızanlar? 
Hadi bakalım Bıralc Ali! Kız.an-

larını al ! Sen de Bayındırlı 
oğlu!. Atlayın atJar. !. Geride 
kalanlar da dediğime uysunlar .. 

Haydaroğlu bu son sözler 
arasında atına atlamış, şahlan

dırıp yoln atılmıştı. Katırcı
oğlu da atına atlayacağı sırada 
bağırdı: 

- Kızanlar, biz gelmeden 
evvel dediğim yere geçin, ;,t
Jarmızı da burada bağlayın, 
hepiniz yaya olun! Hadi ba
kalım .• 

Küçük Çavuş paşanın 
adıımları, paşayı palas pan
dıras ayaklandırıp bir tek 
eşkıyanın (?) rkasmdan da-

ğın yamacına doğru ablmış

lardı. Paşanın ndamlarında in
tizam yoktu. Karmakarışık hay
huy içinde koşturuyorla~dı. 

Arkasından takip ettikleri 
ise çoktan yıldırım gibi atılıp 
yollarda kaybolmuştu. Fakat 
onun gittiği i tiknmette ilerler
ken birdenbire bir çatırtı oldra, 

önden koşan bir iki kişi atla
rından tepesi üstü yuvarlandı

lar. Arkadakiler bir lahza du
raklayıp silah seslerinin ve du-

manlarının çıktığı yeri fark
cdince dağılarak atıldılar, at

tan üstiinde ilah sesi gelen 
tarafa, boyuna kurşun yağdır
dılar. 

Fakat bir an geldi ki elli 
altmış kişilik bir ntlı takımı 

karşılarına nara atarak, silah 
sıkarak ~ıkmışlardı. 

- Heyyy! Savulun! 
Bre, Köpek oğulları! Açı 

lınl 

. . . . 
/Jtfmrdi -
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Davamızın akisleri ••• 

Iran heyecanımızı 
teveccühle kar ıyor 

ltfilaal diyor ki : " Şarlfhlar kendi işleriyle 
oynanmasını garphlara müsaade edemezler." 
Tahran, 8 (Özel) - Türki· ı 

yenin Hatay davası müuasebe
tile gösterdiği büyük heyecan 
Iranda akissiz ka1mamışbr. 
Türkiye ile h\':rhususta mukad
deratını müşterek telakki eden 
Iran efkarı umumiyesi Türk 
noktai ntl1mrının 2af erini büyük 
atak ile beklemektedir. lran 
gazeteleri Ankaradon ve lstan
buldan Hatay hakkında gelen 
haberleri adım adım takibedi
yorlar. Tahranın ençok okunan 
gazetelerinden ittilaat bu me· 
seleye tnhsis elliği ba§maka
lesinde diyor ki: 

"Ekseriyet halkını Türkler 
teşkil eden Sancağın mukad
derahnn dair Türkiye hüküme• 
tinin gösterdiği alaka yerinde· 
dir ve Türk hükümeti bunda 
haklıdır.. Esasen tarihi deliller 
ve siyasi vesaik de Türklerin 
bu hakkını teyit etmektedir. 
Başında büyük önderi Atatürk 
bulunan bugünkü Türkiye yal
nız dahilde değil, hariçteki 
yurddaşlarının milli ve içtimai 
dertleriyle, onların menfaat ve 
haysiyetlerinin muhafaza ınt 
gözetmektedir. Türkiye bu gi
bi hususatta daima sulh yoliyle 
hareket etmiştir. Bunun en 
büyük mi ali ve en parlak 
neticesi birkaç ay evvelki 
Montrö konferansıdır. Türk hü
kümeti muahede ve vesikalara 
istinadtn hak iddia ediyorsa. 

Muahedelerin değiştirilmeme
sini ve yapılan anlaşmalara 

hürmet ve riayeti dileyen dev
letler Türklerin böyle bir ha· 
reketini iyilikle memnuniyet ve 
hatta sevinçle karşılamalıdu lar 
ve taahhütlerinin icrasını hugü
oe yarma atmam ladarlar. Ka
.rarlaştırılan maddelere uygun 
olarak birbirleriyle iyi münase
betlerde bulunmak istiyen Av· 
rupadaki devletler dünyanın 
başka kısımlarındaki milletler 
hakkında da böyle hareket 
etmelidirler. Hatta bizim fikri
mizce taahhüt, sözleşme ve 
kararlnşma olmasaydı bile Türk 
bükümeti kendi efradından yüz 
binlerce insanın mukadderatına 
susamaz ve seyirci kalamazdı. 
Eğer Fransa hükümeti mesela 
Hindiçini veya sair müstemle
kelerinde bir Fransn~ın oralarda 
fena muamele görmesine, bir 
baksızlıtda karşılaşmasına na-
ıl razı olmazsa Türkiyenio de 

Türk hududunun yanıbaşmda 
binlerce Türkün can ve malla-

lraız ve/iiilıdı 

dıktıın sonra bütün bu sözler 
ortadan lcalkar, dostluk perdesi 

arkasından düşman kesilirler, 
zulmü ve tecavüzü esirgemez• 

ler, en fena muameleyi layık 
görfirler. On! r bilmiş olsunlar 

ki her ukutun bir zevali var• 
dır. Zaman olmuştur ki garp-

hlarm tazyiki altında Şark sus
muş: flÖylenenleri cevapsız ve 
yapılanları karşıhksı7. bırak
mıştır. Zaman oldu iri işte kaç 

senedir meydandalAcı ve knnlı 
tecrübelerinden ders alarak 

Şark dirilmeğe, yüksclmeğe 
kalkışmış ve geçmişte olup bi

tenleri telafi içln nyakJanmağa 
başlamıştır. Bu vaziyet Garp-

lıların ister hoşuna gitsin ister 
gitmesin. Son söz kısa o1arak 
şudur: 

Şarklılar kendi milli işleriyle 
oynanmasını Garplılara müsa
ade edemezler. 

Ana aliçenin 
yıdö .. m .. 

Belgrad, 9 (Ö.R) - Kraliçe 
Mari'nin 59 zuncu dönüm yılı 
bugün Yugoslavya'da tes'it 
edildi. Dini merasim yapıldı. 
Kraliçe Mari Londrada bulun
duğu için hükümet namma 
kendisine bir tebrik telgrafı 
çekildi. 

•••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
riyle tazyik altında kalmama- ( 

1 lan için vesatatte bulanmasını 
hüsnütelakki etmelidir. ;,_ ____ ...._ _____ __. 

Şimdiye kad:ır şarklılan emir
lerine riimeden garp cievletleri 
şark milletlerinin bu ~bi te
şebbüs ve isteklerine yeni şa-
hit oluyorlar ve böyle itiraz
ları işitmek istemiyorlar. Şar"k
lılara bugün düşen vazife şu
dur: Kendi işlerinde ba§ka
larmın yer iz. müdahalelerine 
meydan vermemek. Garphfar 
bilmiyorl:ır veya anlamak iste
miyorlar ki kendHerini beğen· 
menin, kendılerinden başka 

kımseyi istememelerinin ve'bak-
·a el uzalmanm da bir dere

cesi vardır. Tarih seyrıni mun
tazaman talt\p eder. Erken 
veya geç tt! olsa o tarih; .be
şer tabiatının mukteziyatı-
na j.!Öre scyrını değişti-

rir. Gar p'ılar tehlüke ıile kar
şılaştıklan vakıt sulh ister
ler "Elele verelim., derler. lrka 
hürmetten dem vururlar, 
dostluktan bahsederler. Ekalli
yet haklarının müdafii kesHir· 
ler ve milli arzulara saygt gös- , 
•erirle:r Fakat teblük.-. ~tıl- '' 

Uz Um 
Çu. Alıcı Fiat 

120 K Kazım 
69 J Kolıen 
37 Jiro ve Şü. 
30 H Alyoli 
30 Vıtel 
26 P Klark 
16 F Solari 
9 S Emin 
6 D Arditi 
343 Yekün 

14 
13 25 
13 50 
15 25 
15 25 
14 75 
13 50 
16 50 
15 

388781 Eski yekü:ı 
389124 Umumi yekün 

incir 
Çu. Atıcı Fi at 
511 j Taranto M 4 50 

Zahire 

14 75 
14 
13 50 
15 25 
15 25 
15 25 
13 50 
17 
16 

4 50 

Çu. Cinsi fiat 
3733 Buğday 6 375 6 375 

81 Susam 18 50 18 50 
65 M dan 4 75 · 4 75 
85 Burçak 4 875 4 875 
20 Çavdar 5 625 5 695 
20 Bakla S 5 
74 ba. Pamuk 50 50 

141 ton P. çekir. 3 3 

ren -
Umumi müfettişler toplantısı 

Vekiletteki toplantıda 
mali işler görüşü dü 
Ankara 9 (Yeni Asır)- Dahiliye, lktısat ve Nafıa vekaletle· 

rinde ayrı ayrı toplantılar yapan umumi müfettişler Maliye •eka
letinde de bir toplantı yapblar. Saat ondan on üçe kadar devam 
eden bu toplanbda mtntakalartoa ait mali i leri görü tüler. 

Gizli nufus!arclan alınacak para 
cezaları memı1rla ·a verilmiyecek 

Ankara 9 (Yeni Asır) - Gizli nufusların y zımı hakkında
ki kanun mucibince, kanunun mer'iyete girdiğinden üç ay sonrn 
mektum nufusları ihbar edenlere, alınacak cczalarJn yansınm 
verilme i lazımdır. Dahiliye Vehaleti, nufu memurlanna bu mü
kafatların verilmemesi lüzumunu vil4yet!ere bildirmiştir. 

Türkiye limıınları inşası 

p 1 • 
rı 

lstanbul, 9 (Yeni Asır muhabirinden} - Türkiye Jimanlarının 
in a nı deruhte etmek i tiyen lngiliı grup müme silJeri, bugün 
bir toplantı yaptılar. Teknik meseleler görüşüldii. Mümessiller 
bu toplantıdan sonra Londraya hareket etliler. 

:ıtı• • ....o:;ı:, 

aladiye 

ra sız Fas' 
askeri şiira o r 

Fransız donanması ınan~v 
Pari , 9 ( Ö.R ) - Harbiye 

11aıın Daladie'nin Fas'a yap
mak niyetinde olduğu seyahate 
büyük ehemn:iyet veriliyor. 
Daladie, Fas'ın tedafüi vaziye
tini yerinde tetkik edecektir. 

Paris mabafilinde söylendi
ğine göre, Daladieye, birçok si
yasi e askeri müşavirler refa

kat edeceklerdir. Fransıı bah
riye nazın Cassnier de Cezair 
ve Tunus'ta bahri üssü hare
keler etrafında tetkikler yap
maktadır • 

l.JaıUtJlLI 

sularında bulunuyor. Bunun 

Fas'a Alman askerlerinin çıka

nlmıısı işiyle alakadar olduğu

na dair çıkarılan haberJeri 
Havas tekzip etmiştir. 

Paris, 9 (Ö.R) - Mntin ga
zetesi Fransız harbiye nazırı 

Daladie'rin riyasetinde f ran ız 
Fas'mda bir askeri şüranın 
toplanacağını, yüksek erkanı 
harbiyenin bu içtima hazırlık· 
lariyle meşgul olduğunu yazı-

Havas ajansına göre Fransız 
yor. 

Londra, 9 (Ö.R) - Royter donnnması, Fas sularında mu-
ajansının öğrendiğine göre tat ilkbahar manevralarını yap-
Fransa'oın Akdeniz filosu Fas mağa çıkmıştır. ... ~; 
Fransada beden 

terbj yesi işi 
Londra, 9 (A.A) - Maarif 

nazırı Olivye Stanley Glaskov

da döylediği bir nutukta hü

kümetin parlamentonun top

lanmasını müteakip milletin be

deni terbiyesine ait bir proje 

vereceğini bildirmiştir. 

Dominyonlarla 
Birleşmeğe davet ediyor 

Londra 9 ( A . A ) - Eski 

Kanada başbakanı Bennett rad

yoda bir nutuk söy)üy.erek ln
giltere ahalisini dominyonlarla 

birleşmeğe davet etmiştir. 

Varşova'da 
Nasyonalistler 

yakalandı 

Stalin 
A5man muharrf rinl 

ı~abu etti 
Moskova, 9 (A.A) - Stalin 

Alman muharriri F enchtvangcri 
kabul etmiş· v~ aralanndaki 
konuşma üç saat sürmüştür. 

Sovyetler kongres · 
Mosko9a, 9 (A.A) - 17 nci 

Pacrius SovyetJer fevkalade 
kongresi 15 lkincikanunda açı
lacaktır. Kongre ruz.namesinde 
Sovyetler birliği yeni kanunu· 
esasisi vardır. Raportör KaJe
nindir. 

]'okyoda öldiiriilen 
bir kız 

Londra, 9 (Ö.Rt - Eski ln
giliz konsolosunun kızı 19 vaş
lannda Venol Tokyoda öldü· 
rülmüı;tür. 

Doktor 

emal 
1 

a ır 

Fotojenik bir y11ldız daha 
"'!!1!!1"'1 ..... ----....... --------------..-

Ana Le o etli 
sayılıyor • 

ır e ye 

Sinema a' eminde eviıiıli bir etricb' e rel<ebct ettiği iddia 
yddız daha belirdi. Anne Lee ediliyor. 
adını taşıyan bu lugiliz rli ti Şurası muha kak ki, lngi-
bilbassa büyük hir kom dyen liEI r çok genç yıldızl rı Anna 
olarak şöhret a ıya başlamış- Lee'den, bütün diğer yıldızlar-
tır. lngiliz nrtistleri içinde en 1 dan daha çok ho"'lamyorlar ve 
foz1a fotojenik o 1snıdır Bacak- kendisinin padak bir istikbali 
farının güzell ~i ile Mar1en Di- olriu$!unu ile.ri sürüyor1ar. 

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

ular · 

• 

Mau:r/Je (l.t.ı ral 

Fransız an'nt :.lem'nin en kudretli sinıalanndan biri o u 

MarceHe Chnntnl lngiliz stüdyo••mnda btiyUk muvaffakıyetlerini 
kazanmakta devam ediyor. Niçevo fıfmindcn sonra· Dullar adası • 
filmi, Marcelle Cbanta!'ı lngifü:lere çolc iyi tanıtmış ve evdirmiştır. 

arceJfe Ch ntnfın çehıe i çok güıcJ olma ın rağmen, vücu•lu 
hakkında f zfn bir ııot yerHmcmeldedır. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••• 

• • 
ıçıns -F a 

v v 

n na a Varşova, 9 ( Ô.R ~ - Polis, 
Nasyonalist teşkilatının merke

zinde onbir kiıiyi tevkif etmiş
tir. Evlerde yapılan bir araş

tırmada mühim evrak bulun

muştur. 

u raşacagız 
ARAÇOGLU Moskova, 9 (Ô.R) - Yüz altmış sandık mandalini hamil 

Memleket hastanesi lspnnyol gemisi bugün Odesa Jimanına gelm ştir. 

Vnrşova 9 {Ô.R) - Ta1ebe 

ile yahudi tatebe arasında bir 

ihtilaf cıkmıştır. 

Dahiliye Mütehassısı Gemi. bir Sovyet heyeti tarafından karşıfanmış ve harpsız sağ 
Muayenehane: ikinci Bey- sal m Odesa limanına geldiğinden tebrik olunmu~tur. 

fer sokağı 65. Tel. 3956 Gemi l aptanı cevabında: 
Evi: Köprü Tapur iskelesi 

- "Jspanyn Hhammı ve manevi yardımı Sovyet Rusyadan 
Berat apartımanı No. 6 

alıyor. Faşistleri boğmak için kanımızın son damlasına kadar Ev, l~efefon No. 2545 .. =-------.. ••••- ~ _!!lÜcadele edeceğiz.,, Demiştir. 



........ 
ızın•r alclll ticaret 

memurıuıundan : 
lzmirde Birinci tordond.ı 

146 numarada ihracat, ithalat 
ve komisyonculuk Kırkağaçlı 
oğlu Kazım Ismail unvanı al-

Diş hekimi 

A. Naci 
Hortaçsu 

tında yapmakta iken bu l<erre 
[ Kizım 'l=aner ) unvanını almış 
olduğundan •tbu yeni ticaret 
unvanı ticaret kanun•ı hülcüm
Jerine göre sicilin 1901 numa
rasına kayt ve tescil edildiği 
ilan olunur. 

Muayenehane!ini Birinci 

lzmir sicilli ticaret memurlu
ğu resmi mühürü ve F. Tenik 

Beyler sokağı 36 numaraya 
nakletmiştir. Hastalarını müs
takil o!arak kabul ve tedavi 
eder. 

Türkiye 
Kızılay K uruınu 

Tele fon 2946 
1-26 (2101) 

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

şifalı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

.--- mulıabntnde bOyDk bır- tOb PER:. 
LOOENT chf macunu atabılfrsınfı: 
PERLOOENT fenni bır tarzda ha.ıırf•n
tnıf. iyi, idareli ve co• hot lezzete malik 
' .. ub. nefesi serinletir ve dltlert .mo-
ke1nmel surette temizler. -·-

TELEFON: 2067 
' 1 .. · .. "·':"• . . . 

TURAN Fabrikaları mamulAtıd1r. Aynı zamanda Turan 
tuvalet aabuolarmı, traş sabunu ve kremi ile gilzellik krem
lerini llullanıoız . Her yerde t1ahfmaktadır. Yalnız toptea u
tıılar için lzmirde Gazi Bulvarında 25 numarada umum acen
tehk Nef'i Akyazılı ve j. C. Hemsiye mliracaat ediniz. 

Posta Kut. 22• Telefon a4&• 

IEIU AlllR-

·osranı mJ anıpullerinin di

biiide cıyd11ılık._kuvveti De

kaliinıen ile ve elektrik sai- ' 

.ffatı_ Vat ile gösterilrniştir. 

Bıı a. suretle ... lıer .. kullanana .. 
ucuza nuıl.olan bir aydınhk 

lenıinatı verilnıiş oluyor. 

Dikiş dilrerlren lOO(DLm) li 

bir ampul kullanılırsa göz

ler nıulıafaza edilnıiş olur. 

oa•a 
tmıpulleri 15, 25, 40, 65, 100, 125 

ve 150 Deluılunıenliktir • 

D ..... .., ... 
Bağcılar!. Tütüncüler!. 

Ötedenberi erişilmez ün Kazanmış kimyevi Avrupa güb
relerimizin geldiğini sayın abalarımıza bildiririz. 

Hacıdavut zade 
RAHMi KARADAVUT 

Sun'i gübreler Anadolu Merkez Deposu 
Yemiş çarşısı, Cezair Han 

IZMIR 
Pa. Cu. Ça. 1 - 13 (23) 

= .. 3 

NAS1ı2 ilACJ 
KANZUK 

Doktor 

Cems'in 
Nasır 
iLACI 

ın 
ÖZAQ.. 

MSiH 
En eski nasırları bile pek kııa bir zamanda tamamen ve 

k6künden çıkarır. 

Umumi depoıu: lngiliz Kanzuk ecıaneıi her eczanede buJunur. 

Ciddi ve mile11ir bir naaır ilicıdır. 

iZ MiR 
Pamuk Mensucatı Tür 
Şrketin 1~ ~!!!b~m : Ş!,~ ~~a~ardamr. 
Yerll Pamuğundan At, Tayrare, Köpek~, 

Dejilrmen, Geyik va Leylek markalarını havi hernevi 
Kabot bezi imal eylemekte olup mallan Avıupanın ayni tip 
mensucabna faiktir. 

Telefon o. 2211 v~ 3067 
Tel raf adresi : Ba rak lzmir 

Çünkü ASPjRiN senef 
denberi her tü rlü soğuk 

gıntıklarına ve ağrılara kar 
tesiri şaşmaz bir ilaç olduğuf1 

isbat etmişfir. 

A S P İ R İ N in tesirinde 

emin olmak için lütfen 
kasına dikkat ediniz. 

İKTISA T VEKALETİ İŞ DA
İRESİ 4 ÜNCÜ BÖLGE 

AMİRLiGi 

iŞ VERENLERiN NA 
ZARI DiKKA TiNE 
GUnde enaz beş işçi çalaştıranlardan başlamak üzere her 

uürlü işyeri sahiplerinin doldurmakla mftkellef olduklan be• 
yannamelerin, 11/1/937 tarihiıte raıtlayan pazartesi günün• 
den itibaren polis merkcıleriıa,ce a:akadarlara dagı tacağı, 

iş yerlerine eq yakın zabıta merkezlerinden bizzat iş vr 
renler ıyeya vekilleri tarafından ahoacak, temiz ve hakikate 

uygun bir şekilde dolduru1acak olan ( IŞYERl BE
Y ANNAMELERI ) oin yukarda yazılı tarihten itibaren 
oobeş günlük müddet içinde ve makbuz mukabilinde zabıta 
ta karakoluna teslim edilmiş bulunacağı ve 

lşyeri beyannamesini muayyen müddet içinde doğru ola
rak doldurup teslim etmeyenler hakkında iş kanununun bu· 
na ait hükümleri mucibince derhal cezai takibata geçileceği 
ehemmiyetle Hin olunur. 

lhhsal Vekaleti iş Dairesi 4 üncü Bölge Amirliği 

( Birinci Kordonda Cendeli hanının birinci 
katındadır } TELEFON : 4108 - 4104 

8-9-10 53 

• 

..................................................................... 

SIHHAT BALIKYAGI 
Norvcçya balıkyağlarının en baliıidir. Şerbet gibi 

içilir. iki defa anznlmüıtilr. 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞDURAK 

BOyük Salebçioğlu hanı karş11ında ' 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

UCUZ SATILIK FİDANLAR .. ................................... . 
En eyi damızlıkJardan aıılaamış meyve fidanları ( 15 - 10) 

çok eyi bakılmıt aıısız ve gilrbüz fidanlar ( 5 ) kuruşdall 
satılmaktadır. Topdan mübayaa olunduğu takdirde ayrıca 
% 10 tenzilit yapılacaktır. lıtiyenlerin lzmirde Baıdurakta 
imam hanında SEBZE ve MEYVA satıı k~operatifine 

Yazı makine ,eridi 
Y uı makineleriniz için AL

P AD markah ıeritleri kullanmı.z. 

Kop)'ah teıitleri bir .taraftan 
mlrt:kkepli olduiu için huru-

H 2 Ça. Pa. 

fatı pislemez. 

• Satış mahalli: J. KALOM~ 
yazı ve hesap makineleri at-
yeai Gazi Bulvarı KOç 
Kardiçah Han No. 7 Jzaair. 
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1937 A M E R i K A N O T O M O B i L L E R i 

AYNI NUHi MESEHHETCI Oğlu Ma~azalann~a T eş~ir E~ilmette~ir 
' 

Posta kutusu 24·2 rfEI~EF<)N 3513 - 3813 Telgraf IZMIR - V • 
J ikinci Kordon Kardıçalı han 

Sperco 
Vapur Acentası 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 

f .,- "( '~ .. :~.-... • ·.,' ~ • .., .. ·-:• wj ·.; ... "• -:-' 'ıı~ •': ,·"·-~_:.,: ... ~""' .... : .:.· ~.--: .... , 
Olivier Ve Şü. N. v.. (iki tehlike işareti: Nezle ve baş ağrısı( Salihli asliye hukuk hikim-

w. F. il. Van Der liğinden: UMITET 

Zee & Co. Dosya No: 936-353 
DEUTCHE LEV ANTE LINIE Salihli posta ve telgraf 

ar• CAL YPSO vapuru 10 kinu- HERAKrEA. ~~:u~u 6 son idaresile lzmir eski posta sey-
kaounda beklenilmektedir. 9 yar memurlarından olup lstan-

Vapur Acentası 
IRfNCİ KORDON REES 

BiNASI TEL. 2443 
Lllerman Unes Ltd. nusanide gelip yükünn tabliye

en sonra Burgas, Varna ve 
östence için yük alacaktır. 

TJBERIUS vapuru 14 kanu
.4Usaniye kadar Rotterdam, 

Amsterdam ve Hamburg liman
ları için yük alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LINIEN 
AASNE vapuru 8 ikinci ki-

nunda gelip Rotterdam, Ham

burg, Gdynia ve Iskandinavya 

son kanunda Rotterdam, Ham· bul Küçülcayasofya Hamam so-

l burg ve Bremen için yük ala- kak No. 42 hanede ikamet 
caktır. 

AKKA vapuru 13 son ki- etmekte iken ikametgahı meç-
nunda Hamburg ve Anversten hul kalan Kemahlı Mehmed 
gelerek yük çıkaracaktir. oğlu Halil Rifat hakkında 830 

ANDROS vapuru 20 son 
kanunda beklenilmektedir. 23 
son kanuna kad11r Rotterdam, 
Hamburg ve Bremen için yük 
kabul eder. 

= ••n•• 

lira 50 kuruş alacak davasmın 

bozma üzerine yapılan muha
kemede: Dava edilenin dave-

Londra hattı 
ADJUTANT vapuru 22 jkin

ci l<iinunda gelip Londra için 
yük alacaktır. 

LESBIAN vapuru ikinci ka
nun iptidasında Londra ve 
Hullden gelip yük çıkarıp ayni 
zamanda Londra ve Hnll için 
yülc alacal<tır. 

• limanları için yük alacaktır. 
American Export Lines 

Tbe Export Steamship Corpo
ration - Nevyork 

EXMOOR vapuru 17 ikinci 
kanunda bekleniyor. Nevyork 
için yük alacaktır. 

vetiyesi lzmirde Yeni Asır ve 

lstanbulda Cumhuriyet gazete

Jerile ilanen tebligat ifa edil

diği halde gelmediği ve kanuni 

bir vekil de göndermediğinden 
hakkında gıyap kararı ittihaz 

edilmiş ve muhakeme 23-1-937 

GRODNO vapuru 15 ikinci 
kanunda Londra, Hull ve An
versttn geJip yük çıkaracak ve 
ayni zamanda Londra ve Hull 
için yük alacaktır. 

e 

D 

ERLAND motörü 21 ikinci 
kanuna kadar Rotterdam,Ham-

burg, Gdynia ve lskandioavya 
limanları için yük alacaktır. 

SERVJCE MARITIME 
ROUMAIN 

ALBA JULIA vapuru 9 ikin

ı:i kanunda Pire - Malta ve 
Marsilya limanları için yük 
alacaktır. 

SUCEA VA vapuru 27 ikinci 

"anunda Pire-Malta ve Marsil

ıa Jimanları için yük atacaktır. 

Yolcu ve yük kabul eder. 
Daha Faıla tafsilat için ikinci 

kordonda Tahmil ve Tabliye 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acentalığına 
müracaat edilmesi rica olunur. 

NavJunlardaki ve hareket ta
rihlerindeki değifikliklcrdcn 
acenta mesu1iyct kabul etmez. 

Telefon: 

1 LAN 
lbrahim oğlu FeyzuHaba 115 

lira ve masraf vermeğe borçlu 
Kemalpaşadan Yanyah lbrahim 
oğlu Tabirin Kayacık pınarın
da vaki ve teşrinievvel 93 ta
rih ve 114 numaralı tapu sene
diyle mutasarrıf bulunduğu bu 
borca birinci d erece ipotek 
şarknn kuru dereli Mehmet 
garben Yanyah Şemsi, şimalen 
Hasan cenuben çay ve muha
cir Recep karısı ve yörük 
Fatma bağlariyle mahdut ve 
SOO lira muhammen kıymetli 
ve 9190 metre murabbaı çe
kirdeksiz üzüm bağmdaki üçte 
bir hissesi satılmak üzere mü
ıayedeye çıkarılmıştır. 11 - 2 -
937 perşembe günü saat 11 -
12 de Kemalpaşa icra daire-
sinde yapılacak birİ!lcİ artır
masındn teklif edilecek en son 
bedel muhammen kıymetinin 
yüzde yetmiş beşini bulduğu 
takdirde ihale edilecektir. 
Noksan bir bedel teklifi halin-
de müşte r: nio mülzemiyeti baki 
ltalmak şartiyle arhrma on beş 
gün uzatılır. 26 - 2 - 937 cuma 
~ünü ayni saatte yapılacak 
ikinci artırmada teklif edilecek 
en son ve en fazla bedel mu· 
kabilinde ihale edilecektir. 
Almak istiyenlcrin ihale vakıt
larında muhammen kıymetinin 
yüzde yedi buçuğu nisbetinde 
teminat akçesiyle hazır bulun
maları ve fazla izahat istiyen-
Jerin bugünden itibaren açık 
bulunan şartnameyi 2örüp tet-

EXT A VIA vapuru ayın şo
nunda beklenilmektedir. Nev
york için yükliyecektir. 

EXMINISTER vapuru ikinci 
kanun sonnnda beklenilmek
tedir. Nevyork için yükliye
cektir. 

- ........ &:UJDI ... •~-

American Export Lines - The 
Export Steamsbip Corporation 

Pireden ı.ktarmah 
EXCAMBION vapuru 15 ikinci 
kanunda Pireden Boston ve 
Nevyorka hareket edecektir. 
EXCHORDA vapuru 29 ikinci 
kanunda Pireden Boslon ve 
Nevyorka hareket edecektir. 

EXCALIBUR vapur 12 şu
batta PJreden Boston ve Ncv
yorka hareket edecektir. 

41 181 •• 

Johnston Warren Linen Ltd. 
Livcrpool 

DROMORE vapuru, 10 ikin
ci kanun, Liverpool ve Anvers
ten bekleniyor. Burgas, Varna 
ve Köstence için yük kabul 
eder. 

--•-1---®--fı.-•--
Armemeot H. Schuldt - Hamhurg 
TROYBURG vapuru yirmi se
kiz ikinci kanunda bekleniyor. 
Rotterdam, Hamburg ve Bre
men için yük kabul eder. 
~ 

Service Maritime Roumain 
Bükreş 

DUROSTOR vapnru 16 ikin-
ci kanunda Köstence için yük 
kabul eder. 
~ 

Den Norske Middelbavslinje 
Oslo 

BANDEROS vapuru 16 ikin
ci kanunda beklenilmektedir. 
Pire, [skenderiye, Diyep ve 
Norveç limanları için yükliye
cektir. 

'! apu.rJann isimleri, gelme 
tarıblcn ve navlun tarifeleri 
hakkında hiç bir taahhüde gi
rişilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

kik eylemeleri ve bu mülk 
üzerinde bir güna hak ve ala
cak iddiasında bulunanların 

20 gün zarfmda müracaatle 
hak ve alacaklarını bildirmeleri 
aksi halde tapuda müseccel 
olmıyan bu gibi bak ve alacak 
sahiplerinin paylaşmadan hariç 
tutulacağı ve delJiiliye resminin 
müşteriye ait bulunduğu ilin 
olunur. Dosya numaraSt 35- 580 
dir. 76 (46) 

1936 -1937 
Taze bir aaliti 

ekistra ckistra 

Balık 
Yağı 

ECZACI 
Kemal 

Kamil 
Aktaşba
lıkyağıdır 
Gıda kuvveti yük 
sek, içmesi hafif """"'L'""'~..., 
bir şerbettir. 

Hilal 
Eczanesi bu yağı 
hiçbir yere ver
miş değildir. 

Kendi sat 
maktadır 

• 
ı arayınız. 

• • 
senesının 

Ferit Kuvvet Şurubu 
KUVVl~T KUDllE1, J l'AII 

Gençlik 
Verem, romatizma, ade
mi iktidarı tedavi eder. 
emsalsiz devadır. 

Büyük şişesi 

60 
K uı·uşt.ur 

M. Depo S. Ferit Şifa eczanesi 
Hükümet sırası 

Salı saat 11 bırakılmıştır. Bu 

muhakeme celsesine gelmediği 
ve kanuni bir vekil de gön

dermediği takdirde gıyabında 

devam edileceği tebliğ maka-

mına kaim olmak üzere ilin 

olunur. 77 (47) 

Liverpool hath 
EGYPTIAN vapuru 26 bi

rine; kanunda Liverpool ve 
Svanseadan gelip yük çıkara
caktır. 

ALGERIAN vapuru on ikinc: 
kanunda gelip Liverpool ve 
Svanseadan yük çıkacacaktır. 

Deutscbe Levante-Linie 
ANGORA vapuru limanı

mızda olup yüklerini çıkarmak
tadır. 

NOT : Vürut tarihleri, ~•
purlarm isimleri ve navlun üc
retlerinin değifiklilderinden me 
suliyct kabul edilmez. 

RADYOLi-N 

Yaşama~ için diş!i, ha.tt? hem _güzel hem sa~lam dişli 
olmak lazımdır. Gunde ıkı defa dısleriniıi R DYOLIN'le 

fırçafayınız. Muvaffakıyet l<at'idir. 

Türk Kardif Kömürü 
Zonguldaktan sobalar için mahsus getirildi. 

Müracaat yeri : Kestane pazarında Bardakçılar sokak 
No. 10 - 12 J. Perpinyanl 

TELEFON : 3937 

Kalorifer, silindir ve her istenilen kömür vardır. 

"'-. • r' • , • • ·~ ·• •• ı. 
(2299) 

Emlaki Mil iye Müdüriyetinden : 
D. 
858 

Lira K. 
Darağaç demirhane So. 29 csld 23 taj numaralı 30 
evin üst katta iki odası. 

4"l2 Yol Bedesteninde 18 No. lu Dlikkan 32 de 25 
hissesi 

46 Tepecik Sakızlar So. 4 - 3 Numaralı Ahır 
472 Darağaç Tramvay caddesi 101 - 103 No. lu 

Depo 
11955 Burnova Bayraklı caddesi 14 l''umnralı evin 

üçte bir hissesi. 

92 

20 
150 

166 67 

Yukarıda yazılı Yunan emvalinin bir senelilc icara verilme 
üzere 10 gün müddetle artırmaya konulmuttur. ihalesi 21 - 1 la 
937 Perşembe günü saat 15 te alıcıların MılJi Emlik müdüriye-
tine müracaatlar&. 73 ( 40 ) 

. - ----- --



ş; ™- • ·" Band• -
TENi A51R 

-
Almanlar lspanyol Fasını işgal mi ediyorlar? 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .. ~~~~~~~~~~--~~~---~~~ 
Ceutayı tahkime bile başlamışla 
Bu haber Pariste ve Londrada bir bomba tesiri yap 

•••• 

til 
dl 


