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TUccarlar•mız seyabale çıklt 

Belgrad, 15 (Radyo) - Vreme ga
zetesinin bildirdiğine göre elli kadar 
Türk tüccarı, Balkan memleketlerini 
dolaşmak ilzere lstanbuldan hareket 
etmişlerdir. Belgr.ad, Sofyı, Atina, 

/J3ükreş,_~te ve Praga gideceklerdir. 

~=-- Flatl .. 5 ,, kuruftur. Cum1ıur-iyetin Ve Cumhuriyet Eserinin Bekçisi, Sabahlart Çıka-r Siyast Gasetedir Yeni Asır matbaasında basılmıtbr. 

Ha. Nazırı 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 

Türk projesinin ilk te~iki tamamlandı ID'l'il• ------liiır:lrı?..-~Z7.2!~ 

PrO jenin tetkiki - esnasınd8. ~ şiddeµt münakaşalar 
oldu, fakat hiçbır karar verilmedi 

B. lvon Delbos Paris elçimizi kabul etti 

Sancaktan avdet eden üç bitaraf müşahit dil 
meselesinde gö~üşlerini anlatmıştır. 

-------------~~~~~~~~~~-.. 
lstanbul 15 ( Yeni Asır muhabirinden ) - 1 l dudumuz ya~ınında küstahça faaliyetleri An-

Cenevreden gelen son haberlere göre statü karada asabıyet uyandırmıştır. 
ko_?ıitesi bug(ınkü toplantısında üç bitaraf . Çenevre .ı~ (~·~) - Anadolu ajansının hu-
lnuşahidi uzun uzadiye dinlemiştir. Müşahitler susı mubahın btldırıyor: 
b"lh d"l 1 • .. · d k b . Komita TUrk proJHlaln Uk tetkikini blUrdl • . ' assa ı ~ese esı uzerın e vu u ulan ıs- Bu aı hada cereyan • .,... mUzakera izah, tenvir 
bnızaçlara noktai nazarlarını bildirmişlerdir. ve ·tlklr teaU•I huduct-.nu geçmedlll için çok 

henUz karar verllmlt da Hdlr Halayda mı·ııettaşlan· mız aleyhı.nde apaçık •lddetll mUnakatalar• ... ,men hiçbir maHlede 

devam eden tazyikler T aşnak çet~lerinin hu- - SONU 3 ONc SA vİ: ADA - Müld/u Cemiyeti konseyi toplantı halinde 

-----..-----------------------------------~--..... ----.... ..-..-------------
A!~~-sızlık Kongre ·verimli olmuştur 
~sh dü,nnceıeri Bir genı- kız 

Canavarca bir · cinayet oldu 
. ' 

~etlerinden . ihracatçı . ye çiftçi msr.3.hhaslar - ·- - ~ - - • 
:::_~:;,:~~ ı.oı.11••- Ankaradan memnun olarak döndüler . Namusunu son nefesıne 
~ak için lnıaat malzeme.i• k d •• d f • 111 ucuzlablmaıına devletce . . a ar mu a aa ettı 
elıenuniyet verilmektedir. Bu ihracat encÜmeriİnde kabul edilen raporun metni . 
"-lcıatla çimento fiatleri kont· 
İ.~ •it.na ahnmıı, hatti bir ara
içi hlsıl olan buhranı anlemek 
illan • de hariçten mal getiril· 
eııne izin verilmiıtir. 

Ankarada toplanan üzüm 
kongresine iştirak ·eden çiftÇi Sonra, !<endisini · ka-çıran 

tarafından öldürüldü 
·-·-· 

adam 

lntaat ve memleket imarı 
~tvzuubahı olan yerde yalnız 

ve ihracatçı murahhaslar Pazar 
günü ıehrimize dönmüşlerdir. 
Kongre murabbaslarından aldl- r 

ğımız ma!ümata göre üz'iim mev- ı • 
zuu etrafındaki tetkikler ve 
görüşmeler çok faydah netice- · 
lere bağlanmış, kongre muvaffak · 
olmuştur. Ekonomi . bakam Bay · 

- Yazısı" Uncu sayfada -
t ••••••••••••••••••••••••••••••••• : ................................................... .. 

:llıento tızerinde bazı kararlar 
~ tedbirler almak, maksadın 
~~e edilmesine yetemez. in· 
~t iı'erini kili halinde mti-
ı_lla eylemek zarureti vardır. 
QLBir maddenin fiati tespit 
'"fturken diğer inşaat maJze· 

::ı•i alabildiğine yükıelir, kon· 
~ ıliz bir durumda bırakıhrsa 
\t,_tedbirden büyük bir fayda 

•ıdtnemiyıeceği aıikirdır. 
..._ Netekim bugünkü vaziyet ta
' llıen bu iddiamızın canlı de
•tıtt ti ile doludur. Demir, ke
"- e, hatti kireç, tuğla, kum 
~d fiatleri mtitemadiyen 

:~•elmektedir. Bu yGkielifler 
"'~ıt ıebeplerin 6nlenmesi müş
'-ak lınillerin tesirleri albnda 
de Ua gelse ıOphe!iz birıey 
le ~t.ınez. ' Ukin fiat terefftl-

, ~el'ik11a ıebepleri, teıkillbızhk 
• illi . ontrol noksaiıhğıdır. De-
1 )~11l tonu doksan liradan 

· Celil 8ayar,daha birinci günün
den itibaren kongrenin sonuna 

. kadar murahhasların arasından 
aynlmamıf, dai.na düşüncelerin 
hiçbir endiıeye kapılmak
sızın açıkca ifade . edilmç-

- Sonu 4 üncü sav/ada - Üzüm sergi/etinden büi • .................................................................................................................................... 

Murahhas heyetimiz Atinaya gitti 

Dört -Balka~ devleti arasında Balkan 
Tütün ofisi kurulması , mukarrerdir . . 

Türkiye - Almanya ticareti 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Heyete reis Trabzon mebuıa 

I'\ kırk liraya çıkmııhr. 
' "-. ue1air hariçten geldiji için · 

) .'Piyaıalardaki fiatlerin vazi
" ttıni bilmiyoruz. Yalnız kuv
ttı~~ t.bmin eyliyonn ki de

1 
Hasan ~aka ile H!lit N~zmi! . 
Burbaaettia, Kadri ve 8. Şaaua 
dahildir. Balkan konseyi, bal
kanlar aruı inuhtelif turizm 

b •r fiatlerinin de yükselmesi 
0~1lelmilel fiatlerin yOkselmiş 
İtlt ~•andan değil, belki ithalit 
l'-kı''nde tabaddüs eyliyen zor
k •rdandır. Prensip memle-
ttin . b 

~Otl 1ına11 olduğuna göre, u 
-ı llkları giderecek tedbirleri 
~•k çok güç olmasa gerektir. 

•o,.,u~~ bir kenara bırakarak 
de bbılıriz ki memleketimiz için-
~I talunan kereste, tuğla, ça
'tli •e kum fiatleri neden yük-

1or? 

Ne/is tütüfi/,tfimiz taı/ada • 
Iıtanbul, 15 (Yeni ·Asır) - ı antantı ekonomi konseyine iıti

Ayın on ıekizinci perpmbe rik edecek '!lan heye!imiz An· 
g&nli saat :oa birde Atinada .ka: a Jan ge'~lf ve Radina vapu
toplanmaıı k"1arlatan Balba ~yle Pir•\'• hareket etmit~ ' 

itleri hakkıJJ"• fa7dab kararlar 
alacaktır. 

lıtanbul lS ( Yeni Asır Mu
habirinden ) - Bug6n Balkaa 
ekonomi konseyine iştirik et
mek lizere hareket eden Türko
fis baş1'anı B. Burhan gazete
lere apğıdaki beyanatta bu
lunmuştur: 

- - "Balkan konseyi ruzna
meıi tespit edilmittir. Bir Bal
kan ticaret birliği yapd111a11 
henüz mevzuubahı değildir. 
Dört Balkan devleti arasında 
bir Balkan tlt6n ofiai kurul-

- Son• 3 indi saMJ«ll -

· Pruaşülçliknkn bilisi boşlukta 

l~tanbuldaki hava bayramında 

Yüz bin kişi Y eşilköyde 
Türkkuşunu aJkışladı .. 
Eğer iıµkan olsaydı bu muazzam 
· şenliğe 200 bin . iştirak edece~ti 

- Yazıeı UçUncU eeylada -



SahHe 2 

Alakasızlık 
Esaslı düşünceleri 
hedeflerinden 
uzaklaştırıyor 

- Baştara/ı I i11ct Sav/ada -
Acaba bunun sebepleri arao

brılmıt mıdır? 
T ereddütaüz ııöyliyebiliriz ki 

bayu'. 
ç· ü bir miiDasebetle de 

tekrar eylediğimiz gibi teşilatı
mız devletçe konulan, kabul edi
len ana prensipleri gözönünde 
bulundurarak hasasiyetle çalış
mağa müsait değildir. Yanidevlet 
inşaat malzemesini ucuzlatmak 
için devlet biltçesinden feda
karlığı bile göze aldırırken 
ayni maksatla alakalı her han
gi mahalli bir işin aksi istika· 
mette yol almasının sebeplerini 
araştırmağı düşünecek bir ıı>a• 

kam yoktur. 
Yükselişler daima kayıtsız 

nazarlann altında kıılmıyor. 
Belki bunun sebebi bu işlerin 

bir vazife olarak sarahatle şu 
veya bu makama verilmiş bu· 
lunmamasıdır. 

Kereste işi oldukça geniş bir 
mevzudur. Biz misalimizi en 
basitinden alacağız. Kum ve 
çakıl fiatleri berglin yükseliyor. 
Birkaç ay evvel metre mikibı 
yüz, yüı: on kurup temin edi
len kum ve çakıl bugün yüz 
elli kuruş olmuştur. Yarın yüz 
ıeksen, hatta iki yüz kuruı ol· 
ması da bekleniyor. Neden?. 

Bay Kemal 
Pazar günü 
Şehrimizden ayrıldı 
Muğla Müddeiumumi mua· 

violiğ i ne tayin olunan şehrimiz 
Sulh ceza Hakimlerinden B. 
Kemal yeni vazifesine başla

mak üıere Pazar günü şehri· 

mizden ayrılmışbr. istasyonda 
Baro mediıinin karariyle bir 
heyet, Polis müdür muavini B. 
İsmail, Zabıta kısım amirleri, 
Hakim arkadaşları, Avukatlar 
ve yüzü mütecaviz tahsi dost· 
lan tarafından hararetle uğur• 
lanmıştır. 

Uzun yıllar lzmir adliye kad· 
rosunda vazife gören ve he· 
mc :ı herkese kendisini sevdi· 
re ı Bay Kemal sohbet kayna· 
ğı olan lzmirden ayrılmaktan 
duyduğu teessürlerini çok sa· 

t'tiNI A&fR 

ı Keçecilerde cipayet oldu 

Evvelki gece yarısına doğ· şarak içki içtikten sonra ra yapacağım demişti r. Bundan 
ru Keçecilerde bir cinayet sarhoş olmuşlar ve hep bir· korkan ve Duranın kendisine 
olmuş ve bir genç eniştesinin likte Keçeciler caddesine gel· bir fenalık yapıcağını zanne· 
intikamını almak ve kendi ha· mişlerdir. Bunlardan Duran den Hamdullah biçağını çek· 
yahoı da gliya korumak mak· vaktile Hamdullahın eoı·ştesini · D k d sadiyle bir genci yaralayarak mış ve uranı arnın an ve 
öldürmüştnr. yaralamıştı. Onun için Ham· omuzundan ağır surette yara· 

Cinayet hakkında aldığımız dullıh ti Durandan korkuyor· lamışhr. Yaralı az sonra aldığı 
tafsilatı yazıyoruz: do. Nihayet Duran sarhoşlu- yaraların tesiriyle ölmüştür. 

Hamdullah, Duran ve daha ğun da tesirile lüzumsuz yere Katil doğruca karakola gide-
üç arkadaşları birlikte olarak elini beline atmış V'C : rek teslim olmuş ve dün sor-
muhtelif meyhaneleri dola- - Ben şimdi polise numa• godan sonra tevkif edilmiştir. 

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

bayramı vardır Vali dôndü 
Üç gün evvel vilayet umumi 

meclisi azalarından bazılariyle 

birlikte Bergamaya gitmiş olan 
vali B. Fazlı Güleç evvelki ak
şam şehrimize dönmüştür. •.....• ,. 

mimi ve heyecınlı ifadelerle 
tetyİ eden arkadaşlarına ifade Halkevi köycüler şubesi ta- ziraat işleri üzerine tavsiyeler 

•erilecek ve müessese gezdi
rilecektir. 

Ticaret lisesini bitirenler 
Ticaret mektebini bitirenler 

derneğinin kongresi pazar günü 
şehrimiz ticaret lisesinde top

eylemiştir. Muğla muhitinde de rafından 21 Mı;rt Pazar giinü 
ayni ıamimiyet ve sevgiyi bu· Burnavada Ziraat mektebinde 
lacağına şiiplıe etmediğimiz B. toprak bayramı münaıebetiyle 
Kemal'e yeni vazifesinde mu· yapılıcak törenin programıdır: 

5 - Muhtelif oyunlar ve 
eğlenceler yapılacaktır. 

lanmıştır. 

Bu münasebetle bir de çay 

,, 
Zabıta haberleri: 

Slllh ara,llrması 
· de Kemer merkezi çevresıo 

yapılan silah arattırmaıınd• 
lbr1bim oğlu Kenanın üzerinde 
bir bıçak bulunarak alı11nııştır. 

§ Hililda Sökeli Adeın oğhı 
Kerim ile Ali oğlu Atımet ~e 

su· Ramazan og-lu Şaban ve ••• leyman aralarında çıkan nıuP 
zaada bunlardan Kerim ve Ab· 
met silah attıklarından yak•· 
!anmışlardır. 

Zavalh yavru 
İkiçeşmelik Namazgah cadde· 

sinde ikinci çıkmazda beze s~· 
rılmış ve sokakta terkediloı't 
tahminen 20 günlük bir çocV 
ayni caddede oturan Ismail lj' 
rafından görülerek karak0 • 

getirilerek Yuvaya teslim edil'. 
miştir. Çocuğu bırakan araO 
mağa başlanmıştır. 

Otel hırsızları 
Kemeraltı Sümer oteliııd~ 

yatan otel hırsızı Mehmet R•~1 oğlu lbrahim Nezihi ve Sa• 
oğlu Mehmet Necati, otel ıııiil' 
teciri Yusuf oğlu Abdullab•~ 
odasında asılı bulunan ceketı 
cebinden 300 lira parasını ç~· 
tarak kaçtıkları şikayet edifdı' 
ğinden tahkikat ve takibat• 
başlanmıştır. 

Kumar oynıyanıar 

lkiçeşmelik Maldere sok•· 
ğında bulunan metrük kabri! 
tanda Şerif oğlu jandarOI~ 
Mehmet, Süleyman oğlu Al~ 
Şakir oğlu Niyazi ve aıııele 
Cemal zar ile kumar oynadı:Ô 
ları sırada üç çift ur ve , 
kuruş para ile suçüstü yak• 
!anmışlardır. 

Çünkü memlekette mevsim 
icabı biraz geniş inşaat başla· 
mıştır. Fuar için hazırlıklar 

vardır. Buna mukabil limandaki 

vaffakıyetler dileriz. 1 - Toprak bayramı ile köy 
kanununun kabulü yıldönümü· 

Çapa makineleri nün ilk Pazar günü Burnava 

6 - Bayrama iştirak ede· 
cek köylülere Halkevi tarafın· 
dan mektepte bir çay veri
lecektir. 

ziyafeti verilmiştir. V 
Yapılan yeni idare heyeti ilayet meclisi 

Ziraat Vekaletince, pamuk Ziraat mektebinde merkeıı: ka-
müstahsillerine dağıtılmak üze• zası köylüleriyle umumi bir 

bu i şi yapan salapurya ve yel- re Avrupadan getirtilen çapa bayram yapılacaktır. 
kenlileri liman işletmeıi satın makinelerinden 200 ü lzmire 2 - Her köy en aşağı bi· 
a lmış, tersanesine çekip bağla- gönderilmiştir. Bu makineler, rer otobüslük köylü ile iştirak 
mıştır. Şimdi limanda mevcut Nazilli mıntakası pamuk müs- edecektir. 
üç beş yelkenli ıebrin kum ve tahsillerine dağıtılauktır. 3 - Köylülere okulda biri 
çakıl ihtiyacını karşılamağa Bir takrir Halkevi köycüler kolu başkanı, 
uğraşıyor. Arz ve talep kaidesi diğeri Ziraat mektebi direktörll, 

Eski lzmir hafriyahna yar• 
hükmünü icra ediyor. Pek tabii üçüncüsü de bir köylü tarafın· 

dım edilmesi hakkında, vilayet d ü ö ı iJ kı· olarak ihtiyacı karşılayacak an ç ı y ev ver ece ır. 
daimi encümeni azasından Dr. 4 Ok t h kum ve çakıl şehre taıınama- - u un milta assıs pro· 
B.Kamran Örs tarafından vi· 

7-Her köyde köy kanunu
nun kabulü günü hatırası olmak 
üzere gelecek yıllarda da ço
ğaltılm11ğa elverişli bir yerde 
o gün on ağaç dikilecek ve 
muallim olan köylerde mual
limler köylüleri bir meydana 
toplıyarak bayramı tes'it ede· 
ceklerdir. 

8 - Köy bayramı her yer
de saat 14 te başlayıp 17 de 
bitecektir. dığından fiatler yükseliyor. fesörleri tarafından köylülere 

liyet umumi meclisine bir tak· -------------------
Yarın inşaat biraz daha ge· rir verilmiştir. J b J davası nişletilmek istenilirse - ki ge- • .. .. • .. ne o u vapuru 

:~~i;a::~~:- b::.mim~=n ~::::~ Şehrimi~de ~~!=akta olan ou·· n Istanbuldan gelen 
namıyacak fiatler alabildiğine Muı saylavı bay Şükrü dün 

yükselecektir. Görülüyor lr.i lzmir vapuruyle Istanlıula git· ı•stı•nabeler okunmuştur 
devletin üzerine parmak koy· miştir. 
doğu en mühim bir dava bu 
kadar baıit bir mesele yüzün- Avusturya elçisi Inebolu faciası muhakeme· detli rüzgarla gemi yattı. Der· 
den hedefinden uzaklaııyor llr.i gün evvel ıehrimize gel- sine dün de ağırcezada devam hal yükleri boşalttık; Bu defa 
ve hedr olup gidiyor. mit olan Avusturya büyük el· edilmiştir. su alarak aksi tarafa meyletti. 

Buna karşı ne yapılabilir mi çisi, maiyeti erkılnile bir· Dünkü celsede, lnebolu va· Bu karışıklık esnasında !üs· 
d• k Jikle Efeı:e gitıni• ve tetkı·kat- puru ateşçisi B.Rizanın, lstın· · tromanın " Can kurtaranları 
ıyece siniz ?. Y b ı - hk · dağıtın!" diye bag" ırdıg-mı duy-y la k . ba tan sonra tehrimize do"nmüştu"r. u agırceza ma emesınce B 

apı ca ış te sittir. Der- 1 •f d • k B dum. en de bir yelek alarak •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• a ınan ı a esı o unmuştur. . 
hal liman idaresinin elindeki onların da tereffü sebeplerinin Riza, faciayı şöyle ınlatlyordu: denize atladım. Ve istikbal va· 
kayıklan harek t t• k · ı· -· · t b k puronun sandalına bindim. e e ge ırme , yersız ıgını es itte güçlük çe - - "Finike, Anam ardan son· G · d 
ihtiyacı kar•ıhyacak tedbirleri . • . . A 1 ld"k d d emı ol ukça yüklü idi. 

Y mıyecegımızi muhakkak sayı· ra nta yaya ge ı , ora an a ikinci mevki kamaralarla yu· 
almaktır. yoruz.. yük aldık, gemi lzmire hareket karı salon ve güverte, malla 

Herhangi bir derdin teşhisi işin hüli.sası şudur: Devlet ederken fazla yüklü idi. Hadi- doldurulmuştu. 
yapıldıktan sonra tedavisi ba· makanizmasına, de.lelin ana se mahalline gelinceye kadar Geminin karaya oturtulma-
ıitletir. prensiplerine, ana düşüncelerine yolcul~r ve °;1üret~e.bat, muva· sı ~eselesine gelince; benim 

Kum çakıl mevzuu gözümüz uygun çalışma h1S1Siyetini ver· z~neyı temın._ ıçın yükleri b_u . ışe aklım ermez. ~~n ateş· 
önünde olduğu için onu ele k I" d y k lı f bır larafdan dıger tarafa nakl çayım. Onu kaftan bılır. ,. 

me .. zım ır. o sa esas e· d" ı d 1 · ki t - M h k "kb ı aldık. Ayni tekilde tetkik· d k 1 ki b. . " " e ıyor ar ı. zmıre ya aş ıgımız " u. ~ ~me, stı a vapuru 
1 • k t d . _ 11 ar 1 ar ır hiç yuzunden sırada tehlüke arttı. Ben de suvarısı ıle ikinci kaptaoının 
trı t'res .f yetti .. eı;nıre, tug• hedrolmağa mahkümdur. dışarı çıkarak güvertede ı;alış· da dinlenmeleri için 19 nisana 
.~~ ..... ~~!!'! .... ~ ... !~!!~~ ... ~ı:ıan, ~a.k..kı C>cak.oA-ıu. mağa başladım. Bir aralık şid- bırakılmıştır. ........................................................................ iki .. 8üY:ii'k' ... Fi'ii'; .. 0·i;J~~· .. , 

TAYYARE ŞJNEMASJ 1 TELa~:.ON: 1 
FEVKALADE BiR PROGRAM 

VOLGA VOL·GA 
STENKA RAZIN 

Ka:::!~::~ ~:n Chletton ile Vera Engelsin temsil ettikleri Alexandre Volkaffun idare eylediği bu filimde Rimiski-Konakov 
Caykoveskinin musikisi ve Don kazakları korosu tarafından "Volga mahkumları,, terennüm edilmektedir 

~~~-.;;;....,,~ ---~!!!!!!!!!~=:::=:ıs:;;;;==:;;~~~;13...-liiil;o;;iiiiiii,.._ __ ~ 
cz.ı;ax-./7L.;Vk7~ .n: 

Tino Ros~i ve İvette Lebon beraber çevirdikleri senenin en nefis muzikal filmi 

Ayrıca : TURKUŞU filosunun lzmiri ziyaret için Ankaradan hareketi ve Paramuot dü=-l:vadiıleri filmi 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

3,45 - 7,30 Volga Volga " Stenka Ruin ., Seans Saatleri : Her gün 2-5,25-9,15- MARİNELLA 

• 

seçiminde bay Nail, Faika, Vilayet umumi meclisi bug~• 
Refia, Salaheddin, Sait, Rahmi saat 15 de vali bay Fazlı Gu' 
ve Huni yeni heyete seçilmiş- leçin başkanlığında toplanacak' 
!erdir. tır. ~ 

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

Ku,ıar konuturlar 
Bu başlığı saçma zannetme

yin... Bir Alman alimi uzun 
ve sabır tüketen tetkiklerden 
sonra öten kuşların aynı za· 
manda kendi aralarında konuş· 
tuklarını ve hatta bir diyalekt· 
leri olduğunu keşfetmiştir.Kuş
lar da tıpkı insanlar gibi dert
leşmeye, meramlarını anlatma• 
ğa muktedirler. 

Bu alimin keşfi bu kadarla 
kalmıyor. O her cins kuşun 
yaşadıkları muhitte, ıklime gö
re diyalektleri değiştiğine ka
nidir. Meseli bir Bavyera bül
bülll bir Avusturya bülbütnnü 
anlamaz. Bir Fransız bülbülü 
de bir Ingiliz bülbülü gibi ko· 
nutmaz. 

Pamuktan yollar 
Dllnyanın biitün büyük şe

hirlerinde parke döşeli ve hat· 
ta çimentolu yollar asfalt yol· 
!ara çevrilmiştir. 88zı ıehirler· 
C:e kauçuk şoseler yapmağa te-
0ebbüs etmişlerdir. Cenubi Ka
rolinada çok dıha ileriye gi· 
dilmiştir. Buradaki mühendisler 
pamuk tuvalden bir yol yap
mışlardır. Bu yolun diğer yol
lardan daha dayaoıklı olduğu 

iddia ediliyor. Biz asfalt, kau
çuk veya pamuk yollardan vaz
geçtik, burnumuzun dibindeki 
şoseler ne vakit yürünebilecek 
bir hale konulacak? •. 

Asi ka,ı,ıar 
Bir Fransız aazetesine göre, 

baılarının Kahireye gitmeıin
den istifade eden bir kupt ma
nastırındaki keşifler ayaklana
rak sllihlı bir mukıvemete 
karar vermişlerdir. Mısır zabı· 
tasl bu ihtililci 0C1ğını a6ndür
mek için manastırı hücumla 
21ptetıneA"e hazırlanıyormuş .•. 
Keşifler manastırı müstahkem 
bir mevki haline koyarak uzun 
zaman dayanmağa karar ver· 
mişlcr ..• 

Karadenlzde yeni bir 
ada çıktı 

Kırımın cenubu şarki sabil• 
!erinden biraz ileride Karade' 
nizde yeni bir adacık peyd• 
olmuştur. 250 metre uzunlu' 
ğunda ve 30 metre kadar ge· 
nişliğinde bulunan bu ad•• 
deniz sathından 5,5 metre yük' 
sektir. 

Bu yeni adacığın çıkışı jfe 
vaziyetini tesbit eden Sovye~· 
!er Birliği ilim Akademisiııı
hususi bir heyeti, bu adaıı~P 
bdirmesi sebeplerini de taY1~ 
eylemiştir. Filhakika, uzun •~1 
manlar tesiri ile yüksek salıl 
burada sular tarafından aşııı•' 
rak nihayet deniz altından oı0' 
azzam bir kaya parçı;sı hali~' 
de çökmüş ve sademenin te!~ 
rile de deniz dib!nde topr• . 
ivicaçları hasıl olarak bu yeP' 
ada meydana gelmiştir. 
Şamll hakkınd<1 ye11I 

vesi kal ar fi 
Şimali Kafkasya dağbl•~ 

tarih ve dil enstitüsü, yıpnı•~, 
olduğu araştırmalar esnasın ~ 
Çeçeno • lnguşistanda ar•Pf ( 
çok kıymetli bir "! yızısı es:. 
bulmuıtur. ".Şimalin bazı g•• 1, 
vatında dağlıların kılıç k••;P 
cımları,, ünvanını haiz bulııP .• 

b"JllY bu kitap, Kafkas bar 1d8r 
1832 den 1859 a kıı 

5
, 

olan kısmını, Şamil'in F~~· 
lor yanında esir olarak bil d' 
nuşunu ve nihayet Arabist~~P 
1870 senesinde vefatını,. b ı:ı~ 
tafsilatiyle, bildirmektedırİı. di' 
eser, Karahlı Mehmet Ta ır~,~ 
ki bu adam, Şamilin ya ıı>İ' 
silah arkadaşlarından ve 58 

mi dostlarından biri idi. Şa' 
Çeçen miizesinde ayrıcıı ~· 

·ı· · 1 · d • pıe 1 mı ın naıp erme yaz ıgı ,~ 

tuplardan 33 tanesi pıevfa'' 
bulunmaktadır. Bu mektllP·ril' 
son on yıl i,;inde ele ıı~:~ıO• 
m iştir. Tarih ve dil anıtı ,ar' 
balen bu mektupları R115 

tetceme ettirmektrdir. 
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IIekiminin öğni·i~;i, 
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Tütüncüler 
Tütün yastıklarında fidelerin 

Y.er Yer çözülüp bozulma mev
~.nıi gelmiştir. Bu mikroplu 
ır hastahkhr, lıapancalarda 

çok zarar yapar ve böyle has
~tlıldı kapancaların fideleri 
~ eride tarlaya dikildiği vakitte 
I astahk başgösterir. Kapanca
barıoızı sık sık gözden geçirip 
\l hastalığın başladığını görün-

ce 1 ' Şun arı yapınız. 
l - Güzel ha•alarda ka

tancalarınızı iyice açıp bol bol 
ava tandırın. 
2 - İki gün su vermeyin. 

.
1 

3 - Çürük yerleri toprağı i e beraber söküp etek dıvar
•ra kum koyun. 
.. - 5 litre su içinde 50 gram 
1>'1 kireci iyice söndürdükten 
•onra ayrıca bir kapta 5 litre 
~ İç.inde eriteceğiniz 50 gram 
k .. öıtaşını kireçle su içine dö
b up eyice kar>ştırın ve bu ilacı 

1_••talık çıkan ve bunlara 
tonışu bütün kapancaların 
. ;delerine yağ tulumbası 
1 e uzaktan ve sis gibi hafifçe 
•tın. 

b' Böylece ilaçlanan kapancalar 
ır daha hastalanmaz, çürümez 

•e fideleri gürbüz ve kuvvetli 
olur. 

Turgutluda 
Ortamektep açllması 

için teşebbüsler 
devam edecektir 

Turgutlu, 14 (Özel) - Bir
kaç gün evvel parti binasında 
NYlavlarımızdan bay Yaşar ve 
b edimle kaymakam, ve halkevi 
aşkanı ve parti erkanının ha· 
~r bulundukları bir toplantıda 

\lrgutlunun önemli ibtiyaçla
fından birini tetkil eden Or
ltaıckte:> meseles\ ehemmiyetle 
liirüşülmüş ve bu hususta Ma
~tif Vekaleti nezdinde icabe· 
tn teşebbüslerin yapılması 

~Ylavlarımızdan rica edilmişti. 
ektebin yapılacağı yer Tur

f'1llunun hamiyetli balkı tara
~•ndan teberrü edilmiş oldu
r~na göre, binanın yapılması 
~ın de yardımda bulunmağa 
I azır olan halkımız bu ihtiyaç
k•tının ehemmiyetle nazarıdik
t ate ahnacağmı ümit etmek-
edir. 

~Urahha;,-heyetimiz 
.Atinaya gitti 

"1 - Baş tara/ı 1 mci salu/ede -
•aı meselesi vardır • Bu hu-

:~•t•ki görüşmeklerin iyi neti· 
•celer vereceğini ummakta
)ıın . " 
t' "Alınanlarla ticaret ve klea
d1112 anlaşmamız feshedilmiş 
i~ğildir. Anlaşma mer'idir.Biz 
t acatımızı korumak için lü
ll~~lu gördüğümüz tedbirleri 
.\ tıık. Son gelen haberlerle 

b 1~anların da Türk eşyasmrn it
d~•ni durdurduklarını öğren-

1 • Bu hal vaziyetin müzakere 
~olurıa d"k-1 · · t · t lll' o u mesını emm e -

1ftir. 

'-' nu seferki müzakereler Al
b anyada yapılacaktır. MÜta· 
~ ilssıslardan müteşekkil bir 

f t>'ttirniz görüşmeleri muvaf
•kı 
tid Yttle. intaç için Berline 

;cektır. 
ıtı·· ransadaki devalüasyondan 

Uteessir olan tacirlerimizin 
~a~: 
k61 'Yetlcri, bu maksatla teşP.k· 
letkik eden bir komisyonda 

il ~lunuyor. 
~tı · Burhan Fransa, rdacasis· 
)ttıi ~e Belçika ile yakmda 
1-t .. tıcaret anlaşmaları yapı-

•2ın1 söyledi. 

11 
Bir k~bul 

~I.._ trlin 15 (Ö.R) - B. Hitler 
''"Yanın Moıkova sefirini 

1 etmi,tir. 

-----+ - ---- -------
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Kültür 

:Bahne _. 
l:ı 

Türk -
Projesinin ilk tet· 
kiki tamamlandı 

,, · -·····-· - Baş tarafı 1 ind salıi/tde -

Bakanı Ankarada 

Komite yeniden Sancağa İl· . 
bakını i4Jtediğimiı üç nahiye ile 
Iskenderun limam ve mahalli 
polis ve jandarma kuvvetleri 
hakkında üç müşahitlerin m4· 
lumatını dinlemiştir. 

İstanbul, 15 (Yeni Asır muhabirinden) - Ro~ olamıyacağına gö!e bu ziyaret ancak iki dost 
inaoya Hariciye nazırı B. Antonesko yarın "bu milletin karşılıklı sempatilerini teyide hizmet 
gün,, refakatinde bulunan kalabalık bir heyetle edecektir. 
birlikte şehrimize geliyor. Dost devletin seçkin Bül<reş, 15 ( Hususi ) - Hariciye Nazırı B. 
diplomatı, akşam Ankaraya harek.et e~ec~k. ve Antensko ve refikaları refakatinde Türkiye 
hazırhınan resmi programa uyS?unca bu şekılde Sefiri B. Hamdullah Snphi ile Romanya Hari· 
samimi ve parlak bir surette karşılanacakbr. ciye Nezareti e~kanından bazı zevat. olduğu 

Romen gazeteleri B. Antoneskooun Ankaraya h ld b k 
vuku bulmak üzere olan bu ziyöretini büyük a e u a şam 1';östenceye müteveccihen hare-

ket eylemişlerdir. 
ehemmiyetle karşılamakta, Türkiye ve Romanya 
arasında çok kuvvetle yerleşmiş olan dostluk istasyonda Çek'llslovakya, Yugoslavya ve Yu-
münasebetlerinin yeni bir tezahürüne vesile nanistan sefirlerjyJe Türkiye sefaret erkanı, 
bahşedeceğini yazmaktadırlar. diplomatlar ve Hariciye nezareti müdürleri tara-

Ayni gazetelere göre Türkiye ve Romanya fından hararetle teşyi olunmuşlardır. 
arasında siyasi münasebetler hiçbir zaman bu- . B. Antenesko bu akşam Köslenceden Anka-
gün olduğundan daha samimi ve daha kuvvetli raya gitmek üzere vapura binecektir. 

···········ş·a·ıı1nşa11~n···~yııttiiniimü············ 

Kardeş Irana hayat veren büyük 
adam şerefine törenler .. yapıldı 

Tallıan beledıve binası Talllanda parlamento binası 
lstanbul, 15 (Yeni Asır) - şimdi manto ve şa-11'ka giy.erek ]tonsolos lr_an ko1onisinin teb-

·Bugün Iran Şahinşahı S. M. . medeni giyinme kaidelerini tat- riklerini kabul etmiştir. 
Riza Pehlevi'nin doğumunun .bik ediyorlar. ŞEHRiMiZDE 

yıldönümü olduğu için Iranın Iranda, büyük dev!et adamı Iran Şahinşahr Riza Pehle· 
her yerinde büyük bayram ya· . Şahinşabın hazırladığı iktısadi vinin doğum yıldönümü olması 
pıhyor. On beş yıl içinde bü- hamleler de kayda değer. Ha- münasebetile dün şehrimiz Iran 
yük, kuvvetli bir millet yaratan .zer denizi kıyılarından başlıya- Ko~solosluğunda bir kabul 
ve Iranı modern bir memleket ·rak bütün bir sahayı kaplıyan resmi yapılmıştır. Kabul res· 
haline koymak için çalışan S. yeni demiryolu, pek yakında mini, geç vakte kadar devam 
M. Sahinşah, şimdi bütün kuv- Tahrana varacaktır. eden bir danslı suvare takibet• 
vetlerini teceddüt hamlelerine Dost ulusun şefı'nin yıldönü- miş ve bu güzel suvarede 
hasretmiştir. Daha yakın sene- mü şehrimizde de kutlulanmış· şehrimizin resmi ve tanınmış 
lerde Şarkın en kapah kadını tır. Sabahleyin saat on birde birçok simaları hazır hulun-
olarak tanılan Iran kadınları, Iran konso!oshaoesinde, baş- muştur. 

••••••••• 
lstanbul 15 (Yeni Asır) -

Şehrimizde muhtelif kültür ha
reketlerini tetkik eden Maarif 
vekili B. Saffet Arıkan, dün 
akşamki trenle Ankaraya ha· 
reket etmiştir. 

.Bursa' da 
Bursa, 15: ( Yeni As1r ) -

Bursa Vilayet meclisi içtimala
rını bitirdi. 936 yılı adi masraf 
bütçesi 1.821.000 ıiradır. 

Danimarka kralı 
Berlin 15 (Ö.R)- Danimar

ka kralı Avrupadan buraya 
gelmiş ve bay Hitleri ziyaret 
etmiştir. 

Sandlerln görUfmelerl 
· Cannes, 15 (Ô.R) - Monte• 
karloda bulunmakta olan Le-

histan hariciye nazm kolonel 
Bek birkaç gün kalmak üzere 
buraya gelmiştir. 

Londra, 15 (Ö.R) - Isveç 
hariciye nazırı B.Sandlerin yarın 

buraya gelmesi beklenmtkte
dir. B. Sandler hükümet misa-

firi olarak Perşembe gününe 
~adar burada kalacaktır. lsveç 

hariciye nazırı bugün B. Edenle 
görüşmüştür. Londrada ikame-

tini bitirince Parise gidecek ve 
bir kaç gün de Fransız hükü
metninmisafiri olacaktır. 

·Cenevre de bir toplanb 
Ro'?'la, 15 (Ö.R) - Dünya 

sulh topluluğu cemiyetinin 
umumi heyeti dün saat 11 de 
Cenevreae açılmıştır. Celseye, 
bu teşekkülün reisi elan lort 
Robert Cecil riyaset ediyordu. 
Fransız hbva nazırı B. Cot'ta 
teşekkiilün reislerindendir. 

Cezayir hAdlselerl 
Roma, 15 (Ö.R) - Ceza

yirde işçilerle' jandarmalar ara· 
sında çıkan kanla hadiseleri 
tahkik etmek üzere gönderilen 
Fransız parlamento heyeti Bonn 
şehrinde işçi evlerile yapılmak
ta olan bdediye işlerini gör-

· müştür. Komisyon Kostantin 
şehrine de gidecektir. 

~ Para, gümrük, ekalJiyetler, 
askerlikten tecrit ve mahalli 
polis meseleleri hakkında Türk 
Fransız mütahassıslarmın işti
rakiyle Cemiyeti Akvam müta-) , 
hassıs . dairelerinin yardımiyle 
teknik hazırlıklar yapılıyor. 

Fransız niütahassısı . bugün 
bir mukabil proje esasları metni 
!evdi etmiş ve komite tarafın• 
dan busabah gözden geçiril· 
miştir. 

Komite pazartesiye müşa

hitleri lisan meselesi hakkmda 
dinliyecektir. 

Paris 14 (A.A) - B. lvan 
Delbos Türkiye büyük elçisi 
B. Suad Dava11 kabul etmiş· 
tir . 

Paris 15 (Ö.R) - Beyruttan 
bildiriliyor: Lübnan kabine• 
sinde bugün mühim değişiklik
ler olmuştur. Kabinenin mev-

. kiinde görülen zaiflik emare• 
leri üzerine fevkalade komiser 
umumi efkarı birleşmeğe da
vet eden bir beyanname neş

retmiştir. Bu beyanname mem
leketin muhtelif unsurları tara
fından müsait şekilde karşı

lanmışhr. Kabinenin mevkiini 
kuvvetlendirmek zarureti kar
şısında başvekil istifasını cumur 
reisine vermiş ve eski muhalif 
p;.rtilerin iştira kile}' \!ni kabineyi 
teşkile yine kendisi memur 
edilmiştir. Başvekil ayrıca ad
liy nezaretini üzerine a lmış, 
eski kabinede kendisinde olan 
dahiliye nezaretini ise B. Mişele 
vermiıtir. Ziraat ve nafıa ne
zaretinde B. Haydar yerine 
şeyh Hüsnü geçmiştir. Y araa 

·fevkalade komiser yeni bükü· 
metin parti reisleriyle barışma
sı şerefine hükümet ve parti
ler erklnına bir ziyafet vere
cektir. Lübnan umumi efkarı 
milli birliğin ve Fransız dost
luğu kadrosunda memleket 
menfaatlerine müsait bir siysete 
imkan vereceğini ümit etmek
tedir. 

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

lstanbuldaki hava bayramında 

Yüz bin kişi Y eşilköyde 
Türkkuşunu alkışladı .. 
Eğer imkan ol~aydı bu muazzam 
şenliğe 200 bin iştirak edecekti 

lstanbul, 15 (Yeni Asır mu-
. babirinden) - Türkkuşu ku· 
lübünün hazırladığı büyük ha· 
va bayramı dün Y t-şilköy hava 
istasyonunda muazzam ~ezabü
ratla kutlulandı. Daha sabah
tan itibaren tren!er, otobüsler 
ve taksiler, Yeşilköy için an
gaje edilmişti. On binlerce in
san hava meydanında loplan
mağa başlamıştır. · 

Alınan tertibata rağmen, 

trenlere halkın akım o kadar 
büyük olmuştur ki tren istas
yonlarİna giden yollarda halkın 
kesafeti büyük bir dereceyi 
bulmuştur. Sirkecide trenler 
basamaklarına kadar do!muş, 
istasyon mahşerden bir günü 
aııdırmışhr. Birçok istasyonlar
da intizamı iade için polis müf· 
rezelerinin vazife görmesine ih· 
tiyaç belirmiştir. 

Trenler ancak saat on ikide 
Y eşilköye varmıştır. Y eşilköy· 
de enaz 100.000 kişi "'toplan
mıştı. Vesaiti nakliye meselesi.. 
Bu kalabalık tahmin edilerek 

halledilebilıeydi şehirden 15 
kilometrede olan hava meyda· 
nına yüz bin kişi yerine [200) 
bin kişi akm edecekti. Zira on 
binlerce kişi santlerce istasyon
larda bekledikleri halde tren 
buiamadıklarmdan gidememiş-

. )erdir. Değerli havacılarımızı 
alkışlamak için Y eşilköyde top
lanan yüz bin ki_şi istiklal mar
şını ayakta dinlemiştir. Bunu 
takiben hava kurumu Istanbul 
şubesi başkanı B. Şakir Hazım 
kısa ve heyecanlı bir nutuk 
söylemiş ve: 

- Atatürk çocukları .• Türk· 
kuşu sizlere kollarını açb, 

· sizi bekliyor •• diyerek sözle· 
rini bitjrmiştir. 

Bundan sonra akrobasi ha
re ketler ve paraşutla atlama 
tecrübeleri, halkın heyecanı 

arasında yapılmıştır. Evvela iki 
tayyare ve dört planör hava
lanarak bir saat on dakika 
uçuşlar yamıılardır. Bilhassa 
planör uçuşları, takla, geri 
d3nme, kayma hareketleri 

·Edirne 
Fuara hazır!anıyor -

Edirne, 15 (A.A) --:-- 936 iz. 
mir Fuari Trakya pavyonunda 
takdir edilen 15 firma ve san

atl<arla elişleri sergisinde tak
dirname ve para mükafatı ka-

zanan 60 san'atkara umumi 
müf etlişlik salonunda yapılan 

büyük bir toplantıda mükafat
ları verilmiş ve umumi müfettiş 

Kazım Dirik bu sens Fuar ve 
sergi için daha geniş ölçüde 

hazırlanıldığını söyliyerek hazır 
bulunanları teşvik etmiştir. 

Bin gazide . 
Roma, 15 (Ö.R) - Binga· 

zide bulunmakta olan Dace 

Afrikada bir tetkik seyahati 
yapmakta iken bu şehirden 

geçen Fransız generali Denaini 
kabul etmiştir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
uzun uzadıya alkışlanmıştır. 

Bunu takiben meşhur para
şutçu Yıldız Uçman ve iki er
kek arkadaşı bir motörlü tay
yare ile haval~nmışlardır. Tay· 
yare 900 metre ka,iar yüksel
dikten sonra motör benzini 
kesmiş ve üç paraşutçu sıra 
ile kanada çıkarak kendilerini 
boşluğa bırakmışlardır. Tecrü
beler, büyük bir intizam içinde 
2eçmiılir. 

Hava şenlikleri dönüşünde 

Trende genç bir kadın 
..., 

çocugunu doğurdu 
Zavallı bir genç de tren altında 

kalarak can verdi 
lstanbuJ, 15 (Yeni Asır) -

Dünkü muazzam hava şenlik
lerinden dönerken Fatihde 
oturan Bn. Hatice trende ye
di ayhk bir çocuk doğurdu. 
Çocuk ve annesi sıhhattedir. 
Y okular bu yavrunun "Türk-
kuşu,, ismini taşımasını tavsiye 
ettiler. Hadise tren yolcuları 
arasında çok neşeli mübaha· 
seler yapılmasına sebebiyet 
verdi. 

Maalesef aynı trende bu mes· 
ut hadisenin yanında feci bir 
vak'ada kaydedilmiştir. Onyedi 
yaşında Hüsameddin, hıncahınç 
dolu olan trenden atlarken 
raylar üzerine düşmüş ve 
ayakları kesilmiıtir • 

Yarala derhal hastaneye kal
dırılmışsa da fazla kan kaybet• 
tiğinden ancak iki saat yap
yabilmiş ve ölmüştür. 

Istanbul'da bir cinayet 

Bir kadın yaralandı, 
Kocası da can verdi 

Istanbul, 15 (Yeni Asır) - Un kapanında kahveci Veli ile 
ortağı Abdullah arasmda kanb bir boğuşma oldu. iki ortak 
bıçak bıçağa geJirken Velinin karısı da araya"'girmiştir. Neticede 
Abdullah Veliyi öldürmüş ve .,rtağının bahtsız eşini de ağır 
surette yaralamıştır. 

Katil bu iki başla cinayetten sonra, kendisini takip eden po· 
liıin elinden kurtulmak icin denize abhrkea tevkif edilmistir. 

r. 
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• • o 

ihracat encümeninde kabul edilen raporun m.etni 
- Baştaıafı birincı sa!ıi/ede - 1 kadar olan numara ile marka- den terekküp etmesi muvafık 

ıini alakadarlara telkin ey· ları ve bunların inceleri olan görülmüştür. • 
lemiştir. Hükümetin bu me- 17, 18, 19, 20 ve 21 numaralı Madde - 12 Kontrolün su• 
aele üzerinde ~ususi bir dü- Kleinbeerige iizümler önümüz· reti icrası: 
şüncesi bulunmadığı ileri sü· deki mahsul yılı ve kontinan a - Kontrol, şata yükletil-
rülmüş ve işin icaplan ne ise ıçın bir sene milddetle ipka miş mallar arasından kontrol 
onların karar altına alınması edilecek standard tiplerdir. memurunun alacağı birkaç ku-
ve hükümetin bu kararları Bunların marl..aları şu suretle tu üzerinden mal sahibinin 
yerine getirmeği vazife bileceği tespit olunmuştur: huzuru ile yapılmalıdır.Kontrol 
temİD olunmuştur. işte böyle No: 7 Extrissime Karaburun memuru seçecegı iki kutu 
tam bir ~erbesti içinde açık Sultanaı üzümü aldıktan ve mal sahi-
konuşmalar yapılmış, ekı.eriyet No: 8 Kiup Kar~burun Sul- binin mühürü ile mühürledik-
alan düşünceler kongre mukar· tanas ten sonra Ticaret odasma tes-
reratımn esasını kurmuştur. No: 9 Auslese Kiup Kara- lim etmeli ve bu suretle malın 
Ozüm kongresi yalnız bu ha- burun Sultanas ihracına mümanaat olunmama-
kımdan faydalı olmakla kal- No: 10 Excelıior Kiup Ka- lıdır. 
mamış, Izmir ihracatçılarının raburun Sultanas h - Bu kutulardan birisi 
hemen tamamının Ankarada No: 11 Nec plus ultra Kara- Ticaret odasında Oda mümes-
buluninalarından hıtifade edile· burun Sultanas silinin huzuru ile açılıp kontrol 
rek ihracahmtzı alakadar eden No: 12 ideal Golden Kara- memuru tarafmdan muayene 
bütün meseleler üzerinde fikir burun Sultanas edilmeli ve mal tipe muvafık 
teatisine fırsat verilmiştir. 17, 18, 19, 20 ve 21 numa· ise üzümler sahibine iade edil-

Muhtelif memleket~erle olan ralar yukarıdaki isimlerle bir- melidir. 
ticari münasebP.tferimiz hususi likte kleinbeeringe olarak mar- c _ Mal tipe muvafık de-
görüşmelerde mütalaa olunmuş, kalanacaktır. ğilse Ticaret odası umumi ki-
alıoması düşünülen tedbirler et• IngiJtereyıe yapılacak ibra- tibi veya memuru tarafından 
rafında ihracatçalarımız ve müs- catta standard tiplere yukarıda kontrol memurunun huzuru ile 
tahsillerimiz tenvir edllmiştir. kabul edilen numaraları koy· bir kutu kadar Dzüm bir kaba 
Bütün ihracatçılar derin bir mak şarttır. Ancak bu tipleri konarak Ticaret odası mühürü 
memnuniyet içinde avdet ey- muhtevi kutuları ayrıca mar• ile mühürlenecek ve üzerine 
)emişlerdir. kalaı.ııak mecburiyeti yoktur. bir numara konu1arak mal sa-

Kongre mukarreratı teşkil Madde 6 - Lesbit edilen k 
fı hibinin ismi mahrem tutulma 

edilen üç encümen tara odan ıtandard numara Ye markalan 
hazırlanan üç raporla hülasa kullanmamak şartiyle hususi şartiyle heyete verilecek, heyet 

B. Şuşing 
Budapeşteye 
Gidiyor 

Paris, 15 ( Ö.R) - Bildiril
diğine göre, Avustutya Başve
kili bu hafta Budapeşteye ve 
gelecek hafta da Romaya gide
cektir. 

••• 
Beraet etti 

ltalyan mektebinde hırsızlık 
vak'ası dolayısile zan altına 
alınan Kılementin muhakemesi 
ikinci asliye ceza mahkeme
sinde görülmüş ve vak'anın 
faili olmadığı anlaşılarak bera
etine karar verilmiştir. 

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

(BORSAi 
uzum 

Çu. Alıcı Fi at 
40 J Taranto M 11 75 12 50 
28 S Ergin 11 75 12 25 
16 Alyoti bi. 11 75 11 75 
15~ J Kohen 14 50 14 50 
15 I(Taner 11 75 11 75 
13 S Gomel 10 375 10 375 
12 Ş Z Galip 14 25 14 75 

5 ÔL O Sabri 12 75 12 75 
144~ Yekün 

418770 Eski yekiin 
418914 Umumi yekün 

Zahire 
Çu. Cinsi Fiat 
130 Buğday 7 1 
115 M dan 4 0625 4 0625 

24 ton P. çekir 3 35 3 35 
56 ke. Palam. 270 270 

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

~ad o 
d 1 B dahi bu üzümün tipe muvafık e i miştir. u uporları aynen tiplerin taosız, topraksız ve ta· d 

neşredeceğiz. yin edilecek azami rütubet da· olmadığına katrar verdiği tak- lstanhul ra yosu 
Bugün ihracat encümeninin bilinde ihracı serbesttir. Hali· dirde mezkur heyet kontrol Saat 

kongre umumi heyetince tas- haz1rda mevcut yeya bundan memuru ve mal sahibinin buzu- 12.30. 14 arasında plakla Türk 
vip olunan raporunu neşredi- sonra kullanılacak hususi tipler runda ikinci kutu açılarak ih- musikisi, havadis, muhte-

LJOCS 
f - Mart ıes:.. 

Tükenmez 
Maraı beyi Zülkadir oğulla- işidince Maraştan aynlınai' 

rından Alaiddövle; ( ki asıl adı karar verdi. Alaiddövle sara· 
" Bozkurt " du. Ozamanın eo yında bir ziyafet daha ter~ip 
büyük alimi olan lbrahim Gül- ederek Gülşeniyi davet ettı. 
şeni'yi Maraıa davet etmiıti. - Size kar.şı bir kusurut11 

lbrahim Gnlşeni Maraşa ge· varsa af buyurun .. Size Marar 
lince, izzet ve ikram ile bir ta bliyük bir mekan kurdurı· 
cami yanındaki medreseye mi- yım da kalınız. Bizi ilıniniılt 
safir edilmişti. nurlandırınız. Sizin Arabistl.'118 

O sıra.da Diyarıbekirde Iran- gideceğinizi haber aldım.Ara~~ 
lılarla Zülkadir oğulları arasın· lar nankör kavimdir, sı.ı 
da harp vardı. Arap şeyhlerine kıyas ed•P 

"Alaiddövle,, ilimin şerefine kadrü kıymetinizi bilınezter, 
ziyafetler veriyor bu kıymetli garip olursunuz! 
misafirini Maraşta alakoymak Deyince lbrahim GUlşeni: 

- Ben şeyhlik fınvanına te• için elindt"n geleni yapıyordu. 0s 
oez:ıül etmem •e Arabist• 

Bir gün Kumandan "Kaya- . 111 
çıkmam.. Benim bir hazıoe 

demir,, in şehit olduğu ordu- vardır ki ne kadar sarfetsed 
nun ric'at ettiği haberi geldi. tükenmez, gittikçe artar ce\I•' 

Aliiddövle çok sevdiği kah- bını vermiıti. 
raman bir kumandanın kaybol- Alaiddövle merakla: 

d d . ' V'ıyc masın an ve or unun rıc a- - O hazine nedir? 
tinden sinirlenmişti. Ordu amir- sormuştu. Gülşeni sadece: 
lerini çağırttı.Kimisini öldürttü, - Uimt Demişti. 
kimisini hapsettirdi. Nakleden 

lbrahim Gülşeni bu zulmü TOK DiL,,,. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Canavarca bir cinayet oldu 

Bir genç kız 
Namusunu son nefesine 

kadar müdafaa etti 
Sonra, kendisini 

tarafından 
kaçıran adanı 

öldürüldü 
yoruz : ihraç edilirken kontrol edilir. racatçının ifadesi ve itirazı lif plak neşriyatı 

OzUm kongresi yUk- Madde 7 - Staudard tiple- dinlendikten sonra kat'i kara- 18.30 Plakla dans musikisi Parsadan bildiriliyor: 
sek başkanlığına: rin renkleriyle irilikleri, ihtiva rını verecektir. 19.30 Halkevi neşriyat kolu ta· Yiğitler köyünde yürekler 

Raziyenin büyük annesi fst· ... 
Kuıu üzünılcıin standadizas- edecekleri karaböce nisbeti ve d - Tespit edilen tiplerden rafından konferans acısı bir hadise olmuştur. AJı-

vonu hakkmda iluacat t.ncümeninde rütubet derecesi ve mevsim ip- tolerans olarak Azami yüzde 20 Bayan Selma ve arkadaş· nan mal\ımata göre cuma günü 
yaprlan müzakeıeleıin neticesi aşağıda tidasında nizmnameye uygun beı fark kabul edilmelidir.Yani tarı tarafından Türk mu• Yiğitler köyünde 19 yaşlarında 
aızolunmuşluı: · sikisi ve halk şarkıları 

Madde 1 _ Çekirdeksiz ku- şekilde kurulacak komisyon bu yüıde beş tipten aşağı ev- 20.30 Bay Ömer Riza tarafın· lbrahim, köyün en güzel ve 
ru üzümler Borsaya ye satıta tarafından azami bir Eylüle ka- safta olan üzümler tipte mu- dan Arapça söylev gürbüz kızlarından Halil kızı 
taşsız, toprakllı, salkım çöple· dar tesbit edılir. vafık addedilmiyecektir. 20.45 Bay Cemal Kamil ve ar· Raziyeyi tarlaya gübre taıı· 

N.. b' · d l Ih t .. · b k k d 1 t f d T" k makta iken kaçırmıştır. rioden ve diğer ecaebi madde· umuoe tes ıtın en evve raca encumenı aş anı a aş arı ara ın an ur 
ferinden iri bir halde arzedi- aynı rekolteden yapılacak ib- Manisa mebusu musikisi Söylendiğine göre lbrahim, 
lecektir. racat hususi tipler ahkamına Turgut Türkoğlu 21,15 Şehir tiyatrosu operet köyün en güzel ve şirin kızı 

ma, kızın eve dönmediğini go 
rünce keyfiyeti zabıtaya ba'be' 
vermiş, jandarma komuta"' 

Safer Aksoy, gecenin saat oll 

ikisinde işe başhyarak ~abab• , .. 
kadar tahkikatla meşgul 0 

muştur. Zavallı, gelinlik kıııt' 
cesedi derede bulunmuş, bil 
arada katil de tevkif ediloıir 
tir. Tahkikata devam ediliy0~ Madde 2 _ Kuru üzümler tabidir. Raportör Türkofis Seksiyon ~~sı:-;;ndan bir temsil Raziyeyi eskidenberi sevmekte 

Borsada ıslablmamıf olarak •- Madde 8 - Mahsul mevsi- ~ZZ7.ZI şefi Zeki Doğanoğlu 22.15 Ajanı ve borsa haberleri imiı .•• Tarla yolunda yanına Yenı· Adam 
blacakhr. minde komisyonun tesbit ede-

27~~ 22.30 Plaklarla müntehap par· gitmiş, kısa bir konuşmadan 
12 Ceg-ı· staodard tı'pler, f.-vkala"de GöZTEPEDE 1 k b 1 B y · Ad 167 · · .. b•' 

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

Çuvallar azami O kilo ağır· " E ça ar sonra açırmıya a~ amış... u enı am ıncı nus 
lığında olacakhr. ahval müstesna olmak üzere Satılık V arada, bir namus mücade!esi ıında açtığı büyük ankette j\b' 

Madde 3 - 9 numara dahil üç defa değiştirilebilir. Göztepede, tramvay cad- Kiralık EV de geçtiği ve gençkızın namu- dülhak Hamit, Peyami Saf•• 
olmak üzere 10, 11 ve 12 nu- Madde 9 - Kuru üzümler desi üzerinde 831 numaralı sunu son nefesini verinciye lsmail Hami ve Şüküfe Nibali'1 
maral. ıtandard tip üzümlerin eb' adı muayyen olan kutular ev satılıktır. Güzelyalı Nuribey sokağı kadar müdafaa ettiği zannedi- cevaplarını neşrediyor. AyrıC~ 
yıkanması şarttır. 7 ve 8 nu- ve torbalarla aevk~dilir. 6 numarada, bütün asri kon- liyor. A~ı 
maralı üzümlerin yıkanması iki Madde 10 - Kutu ve tor· içinde eldektriğyi, ?adva~al zı foru haiz, büyük bahçesi, • lbrahim zorla kızcağızı, kö- lsmail Hakkı, Hüseyin · 

tesisatı var ır. enı enı e- fevkalade manzarası ve ı'çı'n- d . d .. k Füruzan Husrev, Dr. Izettall• sene sonra mecburi olacaktır. baların sikleti eskisi gibi ser- yün eresıa en geçırır en su- 1 r1 
. besttı'r. bilecek haldedir. Havadar- de elektrigwı•, ıoyu ve banyosu d b G" .. k Hüsamettin Bozokun yaıt' Madde 4 - ihracat tipi ola- li y a oğmuştur. ozu araran .,e 

dır. Ta 'p olanlar ıı eni 5 odalı ev kı'ralıktır. d 1 d b . muhtelit terbiye hakkında rak tanınan 7 den 12 ye kadar Madde l 1-Komisyonu teşkil A d d 1 d - ve vic anı sız ama an u cına- r· 
sır,, i are mü ür üğün en Hergün öğleden evvel ay- k k' Uya Erenburg ve Gidedeo te 

olan tipler ıtandardize ediJe- edecek zevatın ihracat evleri, arzu ettikleri tafsilatı ala- ni evin alt dairesine müra- yeti işJiyen katil ası , va a te' 
cektir. Türkofis, Ticaret odası ve Bor- bilirler. S _ lO S.4 t) caat. (30S) 

2
_

3 
S.

4 
mahallinden kaçarak izini kay• cümeler var. Bu fikir gaıe 

••~M~a~d~de~S~-~~7~d~e~n~~1~2~y;e~~s~•;· ~Z~i~ra~a~t~o~d~a~sı~m~ü~m~e~s~s~iJ~Je;:;r~in~-~~0~'2:~'77.~7.~Z7}~7.~./.~J~~~g!:ZJ~~r/;;;z~z~z~z~z~z~/;r,~"/;~/':J~~-g:a=ın===~ ~===~=~:b~e~tt~ir~m~ek~~is~t~em~iş~t~ir;. :!!!!!!!!:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~s~in~i~ok~u~m~a~y~ı ~t;:a~v;si~y~e~ed~e~~;;:iı-· 
AŞK, MACERA ve ESRAR TEFRiKA No: 87 

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

l/..ı YIL SOHQA j 
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lngllizceden çeviren : ZIYA NEBi 
Polisler nefes blle a•maktan korkarak verilecek 

emri bekliyorlardı.. Yakıt llerlemlştl ve saat 
on ikiye birkaç dakika vardı .. 

BiR DAHA EBEDIYYEN Onun çok ıevdiğim gözlerini 
BIRBIRIMIZE son bir defa doya doya görmek 

KA VUŞMlYACAGIZ.. isterdim, lakin o bir çift göz 
24 Aıfustos gecesi: kapalıydı ve uzak alemlere dal-
.. Roberti son defa olarak mıştı .. Altın kalbimi bırakarak 

gördüm. Artık bir daha ebe- ayrıldım. Robert bana dargın-
diyyen birbirimize kavuşmıya-
cağız. O benim geldiğimden dır. Belki bu hareketimi çok 
bihaber yatağında mışıl mışıl manasız bularak kahkahalarla 
uyuyordu. Ellerini avuçlarımın gülecektir. Fakat ne ziyanı var .• 
içine aldığım zaman gözlerim- Herşeyi yalnız Allah ve ben 
den yaşlar boşanmağa başladı. biliyorum .. ,, 
O dakikada çok mes'uttum, Allaha ısmarladık 
fakat ne yazık ki bu saadet sevglll Robert 
bir daha dönmemek üzere si- 25 Ağllsfos 
linip gitti.. Nihayet bütün korktuklarım 

baş1ma geldi... Y akaland1m. 
Babam hakikati öğrenince deli 
gibi olmut ve büyük bir buh
ran geçirmi4. . . Şimdi sabah 
oluyor ve şu satırJarı yazarken 
başımda adamlar1mızdan dört 
kişi bekliyor. • • Birazdan beni 
götürecekler... Busabah güne
şin doğduğunu son defa olarak 
göreceğim. Babamın beni afet· 
miyeceğini ve ver~iş olduğu 

sözü yerine getireceğini bili
yorum... Bugün saat onikide 
gözlerimi ebediyyen hayata 
yumacağım. Kanunlarımız böyle 
emrediyor. 

Bütün adamlarımızın gözü 
önünde, genç hir kızın babası 
tarafından öldürülmesi ne feci 
ve yürekler acısı birşey.. Çok 
mesudum.. işte göz pınarlarım 
yaşia doldu.. Fakat bunlar 
korktuğum ve kendime acıdı· 
ğım için değildir. Hayattan en 
temiz ve en renkli emellerime 
kavuşamadan genç yaşımda ay
rılıyorum •. Lakin Robert mesud 
olabilirse. bu da benim İçin ka-

fidir.. O belki beni ebedi .. 
yen fena bir kız olarak 
bilecek.. Ah Robert •. Ben belki 
bir vakitler fena kalpli ve fena 
ruhlu bir kızdım .. Fakat senin 
sevgin benim önümde temiz ve 
güneşli yollar açmıştı.. iyi ol· 
mayı, doğru olmayı bana ıen 
öğrettin .. Allahaısmarladık sev
gili Robert .. Ebediyyen Allaba
ısmarladık .. " 

Robertin gözleri yaşla dol

muştu.. Defterin son yapra
ğını kapattığı zam•n hayatının 

en büyük bir dönüm noktasında 
bulunduğunu hissetti .• Gözleri
ne inanamıyordu,. Sanki uzak 
ve esrarlı alemlerde yaşıyordu. 

O kadar dalmıştı ki, Şirleyin 
ölümünü bile unutmuştu.. Dı
vardaki büyük saat çalınca, 
birdenbire kendini topladı ve 
titreyerek, yaşh gözl2rini saate 
çevirdi. Vakıt on bir buçuktu ve 
Şirleyio ölümüne yarım saat 
kaim ıstı .. 

Çılgınlar gibi dişarı fırladı. 
Asansörle aşağı inmek, ilk defa 
olarak ona yıllar kadar uzun 
geliyordu. Kapıcıyı yakalıyarak 
sordu: 

- Şirley nerede? Çabuk 
söyle? 

- Şirfey mi? iki saat evvel 
apartmana dört adam geldi ve 

Şirleyi bir otomobile bindirerek 
götürdüler .• 

En ıon kuvvetini ıarfederek 
Edison caddesindeki evlerine 
koştu. Hardi, Hakkı Sabri ve 
Marlen merakla onu bekliyor-

lardı. Nefes nefese ve büyük 
bir heyecan içinde geldiğini 
görünce büsbütün meraklandı
lar. Robert boğazı tıkanarak: 

- Çabuk Ruvelverleri hazır
layınız ve hazır olunuz! 

Diye bağırdı ve telefona 
sarıldı: 

- Alo.. Alo.. Şikago polis 
direktö. rağünü arıyorum.. Bir 
saniye bile kaybetmeden, yıl
dırım sürativle bütün motosik-

Jetli ve mitralyözlü poliS' 
leri faaliyete geçirin.. M0

;; 

ganların hepsi şu dakikıt 

Morg sokağındaki binalarıod; 
toplu bir haldedir. Saat 0~. 
ikide genç bir kız öldürüfece I 

ŞIKAGODA PANlf( 
b ti Polis direktörü bu ha e 

alır almaz, kurşunla vur~1'!1~~ 
döndü. Birkaç saniye ıç:P 

o' 
bütün şebekelere bağlı radf .. • ev 
lar ve telefonlar polisler• •. 

çabuk vasıta ile Morg solc'fı, 
na çağırıyordu. Her tarı , 

.. t .. J ııııtbSı.I mus esna gun ere r' 
hümmalı bir faaliyet başlıt'0 ıı' 
du.. Bütün caddeler yıtd•'~e 
süratiyle geçen mot.>siklet • 

otomobillerin kulaklan tırı;:. 
lıyan acJ sesleriyle dotd0

• "' 
•f ıı• kakiarda ne kadar vesaı 1 ~e 

)iye varsa hepsi durınoŞelM 
halk büyük bir korku "e t 
içinde kaçışmağa başlaoıışt•· 

• • 0 rd"' Şikago birbirine gırıy 1t 
- De.vam rtlrff 



ıe Mart ıea7 YENi ASIR 

ispanyanın asıl hikimi kimlermiş .. 
..................................... ,rzZ7,Z 

lzvestiya gazetesine göre ispanyada General Fran-
ko değil, B. Hitler ve B. Mussolini hakim imiş .. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .. 
Bu müdahaleyi ancak bir cihan harbı önliyebilirmiş .. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Moskova 15 (A.A)- lzvestiya gazetesi ~~ . " Her ordu ve akıllı her adam için şu• 
ispanyaya karşı ltalyan Alman harbi baş· ~ '•;L 'il, '" rası gayet açık bir hakikattir ki lspan· 
lıklı makalesinde diyor ki : ··· ·. • . .f,'c ' yada Mussolininin ve Hitlerin birer or-

Seferber bir halde ispanyaya bazı Al- , dusu bulunması, orada asıl hakimin gene
ral Franko değil, Alman ve ltalyan bü
yük elçileri, general Faupel ve general 
Burgonzoli' dir. 

Almanya ve ltalya galip geldikleri tak
dirde onların bir dünya harbine müracaat 
edilmeksizin İspanyaclan çıkarılabileceğini 
ve ispanyaya istikhli ıin iade edilebilece-

man kıtaatiy le gönderilen 4 ltalyan fır· 
kasının Guadalajara cephesindeki taar• 
ruzun üzerine artık müdahale kelimesi 

çok sönük ve hakikate uygun gelmekten 
çok uzak kalmaktadır. Bu ispanyanın fa. 
şist devletler tarafından açıkça zaptıdır. 
Bu ispanya mukadderatının neticesine 
bağlı bulunduğu bir ecnebi saldırışıdır. 

Londranın ve Parisin idare mahafili ğini ümit ey:cmek i ~in cidden hakikat 
bugünkü sözde ademi müdahale siyase· görüşlerini t:::r.;;;:;;.:ı:e kaybetmiş olmak 

lazımdır. 
tinden mesullerdir. Bunlar Faşist devlet-
i Faşist mütearrızlar ispanyada kendile-
erin beynelmilel taahhütlerini ihlal ettik· 

1 ri için çok mühim olan bir tecrübede 
erini apaçık gösteren hadiselere karşı 

, bulunuyorlar. Çünkü onlar bu tecrübeyi 
göz yummağı tercih ediyorlar. Hiçbir 
cezaya çarpılmak ihtimali olmıyan böyle j Çekoslovakya ve Avusturyada da tatbik 
şerait altında Faşist müdahalesinin müte· • i edebileceklerdir. ispanyada bir faşist za-
madiyen inkişaf ederek açık bir harp ' ferinin Avrupayı yeni bir harbe yaklaş· 
halini alacağı daha bidayette belli idi. 1 tıracağını inkar etmek için yine kör veya 
İspanya harp cephelerinde hakiki ecnebi ' ·.• deli olmak lazımdır. ispanyaya karşı ya-
orduları bulunmasının Avrupayı ve bütün pılmakta olan ltalya Alman harbı bir 
dünyayı alakadar eden bir takım beyne!· j Avrupa ve dünya harbinin başlangıcıdır. 
milel meseleleri had bir şekilde ortaya ı Bu harbin hala önüne geçmek imkanları 
koymakta olduğunu görmemek için İn· J vardır. O ~a ispanyayı ltalyan ve Alman 
sanın kör veya deli olması lazımdır, /spanvol milisleri aplıerk kıt'alarının pençelerinde bırakmaktadır. 

................ T~bbi'y~~i'~ ..... y.~i'd'ö~ii'~ii ................... N~gü~· .. lı~i·~;~·i~~~ ... Y';~~·~"kl~· .. ·~~·şg:~r· 

Dr.larüniversitedeheye- Habeşistan imparatoru 
canlı söylevler verdiler ümitlerini kesmemiş 

lstanbul, 15 (Yeni Asır) - Tıbbiye mektebinin kuruluşunun Batb 14 ( A.A) - Negüs lenin halledilme~i için Fransa 
yıldönümü dün öğleden sonra saat on dörtt.ı, üniversite konfe- Londradan ayrıldıktan sonra tarafından vukubulacak teklif-
rans salonunda güzide tıp üstadları ve tıp talebelerinin iştira- ilk defa olarak Havas muha· leri kabul etmekte tereddüt 
kiyle tes'it edildi. birini kabul ederek şu beya- etmem. 

Merasime istiklal marşiyle başlanmış ve Ordinaryos Ptof. natta bulunmuştur : Ras Destanın ölümü habeş 
Mazhar Osman, Doçent Ekrem şerif, Tevfik Remzi ve diğer -Habeşistan ve onun lmpara- milletinin mukavemetine niba-
bazı hekimlerle bir ecnebi profesör nutuklar ve mesleki konfe- toru Milletler cemiyetinden yet vermemiştir. Graziani aley-
ranslar vermişlerdir. ilmitlerini kesmemişlerdir. Çün· hinde yapılan suikast müstev-

kü mazideki sukutu hayallere !ilerin Adis-Abebada kendile· 
En sonra söz alan talebedej Lebit Fehmi heyecanlı bir nutuk rağmen cemiyet prensiplerinin rini emniyette hissetmedikle-

söyliyerek vatan uğrunda can arını feda eden Türk Doktorları· artık iflas etmiş olduğuna inan· rini gösteriyor. 
nın adlarını saygıyle andıktan sonra Türk doktorluğuna iftira mak istemiyoruz. Bununla be- Haile Selasie habratını yaz· 
eden bir zatın neşrettiği kitabı protesto etmiştir. B. Lebit uzun raber milletimin ıstıraplarını makta ve memleketinin ne su-
uzun alkışlanmıştır. azaltacağına kani olursam hak· retle istila edildiğini tesbit et-

ka istinad etmesi şartiyle mese· mektedir. Vindsor dükünün Paskalya yortusunu 
Pariste geçirmesi muhtemel 

Viyana 14 ( A.A) - Vindsor dükünün paskalya yortusunda 
Enzfeld şatosunu terkederek Avusturyanın birkaç yerini ziyaret 
edeceği zannedilmektedir. 

Maiyetindeki zevattan birinin Parise gitmesi dükün paskalya 
yortusunu Pariste geçireceği hakkında bazı şayialara meydan 

Fransa yeni istihkamlar yapacak 
Ro?'a, 15 ( Ö.R ) - B. Blumun fikirlerini neşreden " Po

pul,arıe ., gazetesi ispanyada ltalyan ordusuna mensup 
kıt alarm dahili harp münasebetiyle Valansia bükümeti 
tarafından Milletler Cemiyetine yapılan müracaatın 

verm;ştir. 

Fransız matbuatı şimdiye kadar dükün 
pacağından haberdar edilmemişlerdir. 

kabul edilmesi lüzumlu olduğunu yazıyor. "Humanite,, komünist 
ıı-azetesi de, ispanyada faşistler vaziyete hakim olurlarsa, 
Fransız milletinin Pirene hudutlarında yeni bir Maginot istihkam 

böyle bir seyahat ya· ~attı tesisi için ayrıca bir milli müdafaa istikrazına hazır oldu· 

,,,,. 

Tok Dil Tefrika No: 120 

- Kim olacak, Allahın zıp j 
çıktı eşkiyalarıl 

- Ne yaptılar? 
Köylü bir yutkunup: 
- Dur he'e, anlatayım .. Es

kiden, eskiden dediysem bir 
ay evveline kadar, adam
larını değiştirip her deği
şen adam bizim canımızdan, 
kanımızdan kesesini doldurur
ken, ara sıra isyan eder, orta
lıkta ferman yürüten Katırcı 
0 itlu ile arkadaşı Haydar oğlu· 
na güvenirdik. Katırcı oğlunu 

b'.r. iki defa gördük, çok defa 
hızı kurtardı. Haydar oğlunu 
bilmiyoruz ama onun adı da 
namuslu efeler arasında idi. 
IUevelaki 

evvel Katırcı oğlu ile, Haydar 
oğlu ayrılmışlar, küsiismüşler 
diye ortalığa bir haber yayıldı. 
Haberin yayılmasından beş on 
gün sonra; bizim köy Ortaköy
dür, Haydar oğlu geliyor de
diler, Köyümüzün ağaları çıkıp 
çatır çatır bir sürü gelen efe· 
feri karşıladılar. 

- E? 
- Esi 1 efeler geldikten bir 

saat sonra köyün bütün evle
rine yayıldılar. Ananızı ağlatı· 
rız diyen her efo ocağımıza 
incir dikti. Ne kilim koydular 
almadı, ne keçe .. Ne akçe koy
dular, ne zahire .. 
Ağa Haydaroğluna bakıyor· 

du amma öfkeden kan da 

unu yazıyor. 

beynine sıçramıştı, Haydaroğlu 
iae bu hikayeyi dinledikçe alnı· 
nın şah damarları kabarmağa 
başlamıştı, genç efe, elini şarap 
bardağına uzatıp: 

- Sonra? Dedi. 
- Sonra ne olacak, kimse 

şikayet edemeden can korku
suna sustu. 

- Peki mademki Haydar 
oğlu iyi nam vermiş biliyordu
nuz, niye gidip de: 

Köylünün birisi atıldı: 
- A 1 Efem ! Onu sormağa 

ne lüzum var seni de biz efe
lerinin haydutluğuna göz yum
muş sanıyorduk, kendini sak· 
lamağa ne lüzum var, sen 
Haydaroğlusun, ben gördüm, 
biliyorum, 

Dedi. 
iş feci bir sahneye girmişti. 

Ağa dişlerini gıcırdatmağa ko
yulmuş, köylüler de şaşırmış

lardı. Haydaroğlunu bilen köylü 
bağırarak devam etti : 

- Benim köyüm Çukuro
vadır, or8,t'a geldiğinizi hatır-

!arsınız, seni köyün muhtarı 
evine almıştı. Efeler de evleri
mize dalmışlardı. Senin bu iş· 
!erden haberin var mıydı, yok 
muydu bilmiyoruz, senin efele· 
rin annmızdan emdiğimiz südü 
burnumuzdan getirdiler. 

Bir köylü daha kalktı, Üs• 
tünün başının halini göstererek: 

- Parmakla gösterilen bir 
ağa iken nah! Bu bale geldim, 
halbuki sarayın kepazeliğinden 
Katırcıoğlu ile sana güveni
yorduk .. 

Absi ağa Haydaroğluna dö
nüp: 

- Gördün mü? Duydun mu? 
Şimdi kim haklı imiş, şimdi 
kim haklı imiş, şimdi sırası mı 
hepinizi mahvetmek .. 

Deyince, Haydaroğlu, tem
kinini bozmadan kendi eliyle 
bir bardak şarap doldurup: 

- Haklısın, ancak, yalan 
değil, yan!ışdır, dava daha b:t
medi dedi, köylülere döndü: 

- içinizden beni tanıyanlar 
kimlerse ayağa kalksın! 

On kadar köylü ayağa kalktı. 
- Ala! Siz; beni tanıdığı· 

nız .1ı:ibi, size eziyet eden ve 

sanlLı & ı -Filistin de kanlı vakalar 
• 

Yahudi kolonilerine 
hücumlar • 

yenı oldu . 
Kudüs, 15 (Ô.R)- fÇ-~ 

Bir pusuya düşürüle
rek şimali Filistinde 
öldürülen üç Yahudi 
işçiden başka iki Ya
kudi çoban da öl
dürülmüştür. Galilea 
mıntakasında muhte
lif Yahudi kolonile
rine Arııplar tarafın
dan hücumlar yapıl
mıştır. Taberiye ba
valisinde Yahudi ma
hallelerine iki boıoba 
atılmıştır. Bunlar an
cak maddi zararlar 
yapmışlardır. 

lngiliz fevkalade 
komiserliği iki defa 
çağırdığı halde ko· 
miserliğe gitmiyen •- · 
Arap komitesi sekre· 
teri hakkında tevkif 
mü7.ekkeresi çıkar

mıştır. Filistin şima

linde vaziyetin vaha- """-"" =--- --''"-"'·------~-
met kesbetmesi üze- Hap/ada denız mtı•sımi başlamış,,' 
rine hükümet Taberiye mınta- fevkalade komiser tatil müd-
kasına takviy" kuvvetleri gön- detini kısa keserek on do-
dermeğe karar vermiştir. in- kuz martta avdet etmiş bu· 
gilterede buiunmakta olan lunacaktır. 

Degrelle iki deve istemişti 

Develerin kamburlarına 
lavhalar takacaktı 

Lavhalarda "Van Zelandın vahası, ... 
da dolaşıyoruz" sözleri bulunacaktı 

M. De[!felle 
Roma 15 (Ô.R)- Belçikada 

Brüksel intihap dairesinde ya
pılacak seçim için başvekil B. 
Van Zeelandı Faşist reksist 
partisi reisi B. Degrelle ile 
karşılaştıran mücadele dolayı· 
sile bazı gazeteler şu vak'ayı 
naklediyorlar: 

B. Van Zeeland eski nutuk
larından birinde Belçikayı 
"Sınıf mücadelelerile parçalan· 
mış bir Avrupa ortasında 

soyup soğana çeviren efeleri
mi de tanırsınız değil mi? 

Dedi, hepsi de: 
- Evet, .ıvetl 
- Tanırız, 
- Tanımaz olur mu insani 
- Daha gözlerimin önünde .. 
Sesleri arasında Haydaroğlu, 

ağaya döndü: 
- Davanın son sözü şudur: 

Beni ortaya alın! Ben, bu 
adamları soyan efelerimi seç
mek istiyorum, eğer benim 
kendi efelerimse, evvelce ver
diğim sözü tutup ibret alem 
için kendi kendimi asacağım, 
sana da bu tecrübeden sonra 
eğer sağ kalır ve şüphelendi· 
ğim kimseler üzerinde işaret 
verirlerse söyliyeceğim çok söz 
var. Hadi ağalar, hep be
raber efelerimin yanına gi
delim, ondan evvel de 
Absi ağa sizin hepinize silah 
versin, kim size bu bali yaptıysa 
b.-na gösterin, benim üstümde 
silah yok, ben şimdi sizce ka
bahathyım, son sözümü de ağa ı 
dinler ve yapar, sonunu ,ıı:özü· 

M. Zelarıd 

mes'ut bir vaha,, yapacağını 
söylemiştir. Bu vaha sözünü 
propagandası için istimar et
mek isteyen B. Degelle hayva
nat bahçesine girerek kendisine 
iki deve verilmesini istemiştir. 
Maksadı bunların kamburları 
üzerine işte Van Zeelandın 

vahasında dolaşıyoruz!,, Levha· 
!arını takıp bunları Brüksel 
sokaklarında dolaştırmaktı. Fa· 
kat fa~ist reisine bu mü~aade 
verilmemiştir. 

nüzle görürsünüz ... 
Dedi. 
Absi ağa cevap vermeden 

öne geçip kapıdan çıktı, arka· 
sın ı.' a ıı }-'ayı.' aı c ğlu \ e ı (; y lüle r ... 

. . . . . . 
Haydaroğlunun efeleri, ağa· 

nın çiftliğindeki geniş bir mey
danlığa atılan hemen otuz ka
dar sofranın başında yeyorlar, 
içiyorlar, gülüşüp, şakalaşarak 
sofra zevki yapıyorlardı. 

Küçük Ahmet paşanın bo· 
zulmuş ve efeye iltihak etmiş 
adamları da bu arada idiler. 
Bunlar da ayni yekiıou tutuyor
du. Fakat bunların yanında, 
sofrada beraber bulunan Hay
daroğlunun birkaç arkadaşı, 
heriflerin sofra takımından ba
zılarını aşırıp, dercep ettikle
rini görmüşler, ihtar etmelerine 
rağmen vaz geç:remediklerini 
anlayınca, arada bir gürilltü, 
bir arkadaş kavgası çıkaca
ğından çekinerek, sofraları!'• 
dan ayrılmışlardı. 

- Soııı' Var-



Sahire & f"ENI ASIR 

Yeni kulüplerin ilk temasları 

eriki birleşik kulüpte dün · sahada 
çok güzel birer oyun çıkarmışl<\rdır 
Halkımız maçlarla alakadar oldu. Yapılan birleşmenin 

müspet neticelerine intizar ediliyor 
Pazar günü stadyumda, yeni 

teşkil edilen kulüplerin yeni 
kuvvetlerini seyrettik. Stad
yum çok kalabalıktı. Halkımız, 
partinin eliyle taze bir kuvvet 
halinde, yeni faaliyet imkanları 
kazanan kulüplerin aynı forma 
altında nastl bir ahenk tesis 
ettiklerint: ruerak ediyordu. 

Günün ilk oyununu Doğan

spor • Demirspor takımları yap
tılar. iki takım arasmdaki kuv
vet farkını, oyunun daha ilk 
dakikalarında müşahede etmek 
miimkündü. Hakem Üç'lktan 
B. Mustafanm idaresinde saha
da görünen takımlardan Do
ğanspor şu kadro ile çıkmıştı: 

Mahmut 
Zihni Adnan 

bmail Hakkı irfan 
Abbas, Ömer, Fuat,Halit,Reşat 

Demirspor biç bir kulüple 
birleşemediğinden mutad kad
rosunu muhafaza ediyordu. 
Oyun avutla neticelenen bir 
demirspor akıniyle başladı. 
Doğanspor beş dakikalık bir 
başlama devresi geçirdikten 
sonra muntazam paslarla De· 
mirspor kalesine doğru akma
ğa başladı ve 7 nci dakikada 
ilk sayısmı kaydetti. 

Bu gol Demirspor takımını 
harekete getirmişse de tecrü
besiz o!an muhacimler'.n şut ata-

• 
mamazhkları yüzünden akınları 
semeresiz kaldı. Devrenin 20nci 
dakikasından sonra Doğanspor 
oyuncuları arasında tam bir 
anlaşma basıl oldu ve sağdan, 
soldan yaptıkları muntazam 
akınlarla 25 inci 35 inci 40 ıncı 
ve 44 üncü dakikalarda beş 

gol daha attılar. Birinci devre 
6-0 gibi büyük bir farkla Do
ğanspor lehine tecelli etti. 

ikinci devrenin daha ilk da
kikalardan gol adedini çoğalt
mağa başlıyan Doğansporlular 
rakip takımı tamamiyle ezdiler. 

8, 15, 25, 30, 42 ve 43 üncü 
dakikalarda attıkları daha 7 
golle oyunu hitirdiler. Netice 
13 • O dır • . 

Demirspor takımı hiç gol at
mamasına rağmen on üç gol 
yeyecek kadar zaif bir takım 
değildir. Ancak tiklerin hita
mından beri antrenmanstzdılar. 
Doğanspor takımı ise tecrü
beli oyuncularla teşekkül et
:miş ve oyunları muntazam ça
lışmış bir durumda olduğundan 
onbiri de birbirine rekabet 
edercesine ~üzel oynadılar. 

Oyun devamınca Demirspora 

göz açtırmadılar. 
ÜÇOKSPOR - YAMANLAR 

SPOR 
Orta hakemi B. Sabrinin 

idaresinde iki takım sahada 
göründükleri zaman Üçokspo
run en kuvvetli ve elemanlarm
dan mahrum oldukları görüldü. 

Sait, Enver ve Fuat sakat ol
dukları için oyunda yoktular. 
Üçoksporun kadrosu: 

Nejat 
Ziya Necdet 

Şükrü Cemil Mazhar 
Hakkı Basri Adil Ilyas Saim 

Oyun Yamanlar takımının 
netice vermeyen bir akınıla baş
ladı. Mütekabil hücuma geçen 
Üç Oklular Adilin güzel idare· 
~ile Yamanlar kalesini tehdide 
başladılar ve 6 ıncı dakikada 
Basrinin ayağından ilk gollerini 
kayda muvaffak oldular. Ya
manlar takımı bu gole muka· 
bele etmek için bütün enerj~
sini sarfediyor ve Üçokluları 
nısıf sahalarında çenber altına 
almağa çahşıyordu. Fakat ka
lecinin güzel yer tutması, Ziya 
ile ŞükrünUn tam anlayışlı bir 
oyun oynamaları ve bugün iyi 
oyun oynıyan llyasla Basrinin 
geriyi takviye etmeleri Yaman
lar muhacimlerine fırsat veri
yordu. 

Sol açık B. Hakkının isa-
betli bir ortası topu Adilin 
ayağına düşürüyor. Adil 42 nci 
dakikada takımının ikinci sa
yısını kaydediyor. Beş dakika 
sonra yine Adilin enfes bir 
pasını alan Hakkı topu dur· 
durmadan vole bir şutla 
üçüncü defa olarak Ya· 
manlar kalesine sokuyor. 
Ve devre bu suretle 3-0 Üç 
ok takımı lehine bitiyor. 

iKiNCi DEVRE 
ikinci devrede: Yamanlar 

takımını daha aıımlı ve daha 
enerjik görüyoruz. Buna muka
bil Üçok takımında bazı te
beddülat yapılıyor. Solbaf mev
kiinde oynıyan Şükrü orta 

HiSSi, AŞKI 
ROMAN 

-34-
Güne,ı görüyorum. Sanki hayata yeniden 

geliş gfbl bir tazelll( var kanımda •• 
Anlaşılıyor her şey.. Anlıyorum şimdi herş1::yi 
Fakat anlamak istemiyorum. kuzum ..• Ne diyorum, beni ma-
Çok müthiş bu hemşire Ca- zur görünüz hemşire Cahide ... 

bide .. Dı!mek bir gün, o, Seni- Bu, fazla bir laübaliJik ... Hak-
ha benim gözlerim önünde, kım da var ya... Sizi yabancı 
kollarım arasında mezarlık bir saymıyorum ki. . • Herşeyimi 
ölü olarak Lalacak.. Ve ben, biliyorsunuz. Benim en büyük 
onun bu halini soğuk kanhlı- zaafım da bu değil mi? Her-
ğımla görerek, müsterih yaşı- kes.i, berşeyi bana, acılarıma 
yacağım. samimi sandım. Bu hatadır. 

O ölecek deği! mi hemşire - Siz hastasınız ÇJmit bey .• 
Cabide.. Hayatımı, basit bir - BiJiyorum, farkediyorum. 
tesadüfün sevkine uydurarak Hem de yataklık hastayım. 
ıöndüren ve beni her türlü Yatmalıyım ben.. Güıel lzmi· 
gençlik heyecanlarından mah- rin serin bir köşesine serilerek 
rum eden Senihanın ölümünden artık büsbütün yatmalıyım. Hiç 
ben mes'ul olaca v ım. dev iJse kalbi 

muavine geçiyor. Cemilin yerine 
Mustafa giriyor. Solaçık mev· 
kiine de Namık ikame edili· 
yor. Nihayet kaleci Nejad da 
çıkıyor ve ye?'ine Hilmi konu
luyor. 

Devrenin 5 inci dakikasında 
sağ açık Saim on sekiz çizgisi 

üzerinden falsolu bir şutle Üç• 
ok takımına 4 üncü sayıyı ka· 
zandırıyor. Fakat azımle oynı
yan Yamanlar takımı Üçokl!-1-
ların isabetsiz değişikliğinden 
istifade ederek bir dakika 
sonra ilk golünü atıyor. 15 inci 
dakikada Üçokların lehine bir 
firikik cezası veriliyor. Ceza vu
ruşunu Adil kuvvetli bir şutla 
gole tahvil ederek takımın 5 nci 
sayısını yapıyor. Beş dakika 
sonra Basri Üçok sporun 6 n_cı . 
ve son golünü atıyor. 

Bundan sonra Yamanlar ta
kımı biri penaltıdan olmak 
üzere daha iki gol yaparak 
netice 3-6 Üçokspor lehine 
tecelli ediyor. 
GÜREŞ BiRiNCiLiKLERi 

iki liaftadanberi devam eden 
güreş müsabakalarının netice-
leri şunlardır: 

56 kiloda Mustafa ve Narin 
( Doğanspor ) Hüseyin ( Üçok 
spor). 

61 kiloda Osman ( Doğan
spor) Ali ve Fatih (Demirspor) 

66 kiloda lbrahim, tahsin ve 
Hüseyin (Demirspor) 

73 kiloda Mustafa ve Torak 
(Demirspor) 

79 kiloda Ismail (Demirspor) 
Ahdürrezak (Demirspor.) 

Yukarıdaki neticeler final
lere aittir. Güreş takımımız 
yukarıdaki oyuncular arasından 
seçilerek Bursa ve Eskişehir 
güreşçileriyle karşılaşacaklardır 

Lines Man --Yan keslcfllk 
Kemer merkezinin tepecik 

pazarında Ismail oğlu Salih, 
Ahmet oğlu Yusuf Ziyanın ce
binden parasını çalarken suç 
üstü yakalanmıştır. 

şemmesi kalırdı. Belki de ar• 
kamdan bir ağlıyanım, meza• 
nma bir buket gönderenim bu
lunur diye ... 

Ne diyordum .. Asıl acım ne 
biliyor musunuz ? 

Onu kaybettikten sonra nasıl 
yaşarım ben.. Buna nasıl ihti
mal veriyorsunuz. O, ·benim 
sevgilim, Seniham, annelik zev
kine doyamadan, kendi vücu
dundan, kendi kanından ufak 
bir zerresini dünyaya getirme
den göçüp gidı!rse elbette ki 
benim için yaşamak imkant 
kalmaz. Bu çok klasik bir aşk 
oldu değil mi ? 

- Kim konuşuyor orada? 
Senihanın sesi.. Hemşire Ca· 

bide telaşla ayağa kalkmıştı. 
Koşarak, cevap verdi : 

- Benim.. Ben varım Seni
ha.. Birşey mi lazımdı? 

- Yanında kim var, biriyle 
konuşuyordun sen ? 

- Kimse yok, yalnızdım. 
- Çok tuhaf bu.. Ah bil-
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Cumhuriyet caddesi asfalt olacak •. 
V. U. Meclisi martın 23 ünde mesaisini ikmal edecek 

Maniıa, 14 (Hususi)· 
Şimdiye kadar bir çok 
sebepierle pek bakım· 
sız kalan Manisanın 

imarına doğru Hk adım 
atılmtttır. Geldiği gön-

den beri Manisayı pek 
meşhur olan tozu"dan 
kurtarmak ıçın icap 
eden tedbirleri almak· 
ta olan Valimiz dok· 
tor Lütfü Kırdar'ın 

programlı çalışmaları 

müsbet bir sahaya gir· 
miş bulunuyor. lzmir 
- Turgutlu yolunun op
lis karakolundan itiba
ren yarım kilometresi 
parke ve bir kiloroet
resi şose ve lzmir-Akhi
sar yolunun sinemadan 
itibaren İstas yona ka
dar olan kısmının par
ke döşenmesi 73800 li
raya talibine ihale e
dilmiştir. Bu yol
ların inşaat parası hususi ida- ı 
re bütçesinden verilecektir. Bu 
suretle Manisa ilk defa olarak 
esaslı yollara sahip olu· 
yor. Bu yolların inşasiyle etra
fındaki boş arsalara yeni bina
lar yapılacaktır. Hatta şimdi

den işe başlıyanlar vardır. 
CUMHURiYET CADDESi 
Hükümet konağı önünden 

istasyona doğru inmekte bulu
nan Cumhuriyet caddesinin 
güzelleıtirilmesi için büyük bir 
gayretle çalışılmaktadır. Burada 
dt bir çocuk bahçesi inşası ile 
işe başlanmış ve caddenin iki 
tarafından birçok modern bina•} 
ların inşası temin olunmuştur. 
Bu cadde aifalt olarak inta 
edilecek, caddenin adına layık 

rüyordum ki •• Uyandırdın beni 
sen. 

-Anlatsana Seniha .. Neydi o. 
- Bir aralık dalmıftım .. Rüya 

bu.. insanı hafif zamanlarında 
bastırıyor. Sanki o yan1mda 
imiş gibi.. Hayır yanımda de
ğil, uzağımda.. için için ağlı
yordu birşeye.. Galiba benim
çindi. Beni arzuladığını söyli
yordu birine.. Sanki, bu hasta 
yatağımda yanıma geliyor, 
odada hiç kimsenin olmadığın-
dan duyduğu emniyetle üze
rime kapanıyor, uzun uzun 
öpüyor beni.. Sonra, gözlerimi 
açtığım zaman iyi olmuş gibi 
ayağa kalkıyordum. 

Hemşire Cabic\enin gözlerin
den yaşlar boşanıyordu: 

- Neden olmasın Seniha, 
dedi. 

- Nede:n mi olmasın .. Deli
sin sen kız.. O, onun gibi ince 
bir insan.. Benim gibi, başka 
bir erkeğin kucağında kalmış 

bir insanı arzular mı ... Bu rüya-

Manisanuı Muradiye camii 
bir surette güzelJeştirilmesi için 
hiçbir fedakarlıktan çekiniJmi
yecektir. 
HALKEVI YENi SALONU
NUN TEMEL ATMA MERA

SiMi DÜN YAPILDI 
Halkevi binası ihtiyaca te

kabül etmemektedir. Hele kon
ferans günleri birçok kimseler 

yer bulamadıkJarından 
geri dönmek zaruretin
de kalmaktadır. Hal
kevinin genişletilmesi 
için şimdiye kadar yap• 
ılan tetkikler sona ermiş 
ve yeni inşaat planları 

yaptırılmıştır. Beş bin 
lira sarfile mevcut bina 
hemen hemen iki mis)i 
genişliyecektir. Yeni 
inşaatın temel atma 
merasimi çok kalabalık 
bir halk kütlesi huzu
runda yapılmıştır. 

VILA YET UMUMi 
MECLiSi ÇALIŞIYOR 

Umumi vilayet meclisi 
çalışmalarına devam et
mektedir. Meclisin me· 
saisi Martın 23 ünde 
hitama erecektir.Meclis 
şimdiye kadar bir çok 
müteferri işlerden baş
ka baytar ve ziraat 
bütçelerini kabul et
miştir.1937 baytar büt-
çesine bu sene fazla 

olarak Manisada açılacak bir 
hayvan sergisi için ikramiye na
miyle bin lira tahsisat konul
muştur. Ziraat bütçesi de geçen 
seneye nazaran takviye edilmiş 
ve mücadele ile harcırah tah
sisatı geçen seneye göre yüzde 
yetmiş beş fazlasiyle kabul 
olunmuştur. 

General Blomberg'in yıldönümünde 
B. Hitler de hazır bulundu 

Berlio, 14 (A.A) - B. Hitler orduya girdiğinin 40 ıncı yıldiS
nümü münasebetiyle general Blomberg'e şöyle demiştir: 

-Blomberg'in anlayışı ve hudutsuz ihlası kendisin~ideta Blom
berı'ıiz harbiye nezareti olamaz gibi bir telakki doğurmuştur. 

Blomberg şöyle cevap vermiştir: 
-Ordu, şimdi başı yukarda yürümekte ve Führer'in fena kabul 

etmemek meziyetleri sayesinde vazifesini yapmaktadır. 

mt? 
Hemıire Cabide heyecanla 

ablıyor: 
- Seniha, diyor. O, burada-

dır. 
- Burada mı, imkanı yok .. 
- Çağırayım mı yanına? 
- Gelmez ki .• 
Hemşire Cahide sesleniyor: 
- Ümit bey .• 

. Ayağımın ucuna basa basa 
odaya giriyoruır. Hemşire Ca
hide, bu sırada odadan çıkı~ 
yor ve bizi yalnız bırakıyor. 

Yanına gidiyorum Senihanın .. 
Ve soruyorum ona: 

- Seniham, diyorum, Nasıl 
oldun? 

- iyiyim Ümit.. Sen nasıl 
oldun .. Benimçin uykusuz kal
mışa benziyorsun. 

- Çok korktum Seniha .• 
içimde derin bir üzgü vardı. 

Acaba ne olacak diye.. Seni 
kaybetmek ihtimali heni fena 
halde sarsıyordu. Sen ölseydin? 

- Bilirim Umit, sen başka-

evlenmezsin. Haklısın, sen henüı 
hayatının en iyi zevklerini kul
lanmaya fırsat bulmadın. Eğer 
beni seversen, derhal birile 
evlen.. inan ki onu, seni sev
mek saadetine erişecek olan 
insanı kat'iyyen kıskanmıyaca
ğım. Onu da sevmeğe çalışa-

cağım. 

••• 
- ÜMiDiN DEFTERi -
Güneşi görüyorum.. Sanki 

hayata yeniden girmiş gibi bir 
tazelik var kanımda.. Tıpkı, 
ilk tanıştığımız zamanki gibi 
çocuk çocuk onunla sevişiyo-

ruz. Tamamen iyileşti arık., 
Sabahları çok erkenden kal-

kıyor, çayımızı beraberce, kar
şı karşıya içiyoruz. Bu birbiri-
mizin oluş ve başkalarını dü
şünmeyiş ikimizi de mestedi· 
yor. O, benden daha hayalci: 

- Ne olur, diyor. Hayatı· 

mızın sonuna kadar ayrılma· 
sak .. Fazla bir şey istemiyorum, 
Senin yanınd, başkalerından 
uzak bir bayat sürebiJsek •• Fa· 
kat bu mümkün mü? 



YENi ASIR 

A~ilerin taarr~zu durduru~?u •• AŞK MACERALARI 
sıler Laraıada mot rlu 
vasıtalar kullandılar 

liükümetçiler mühim harp malze-
mesi ele geçirdiler 

d Paris, 15 (Ö.R) - ispanya· 
~~ gelen haberlerden anlaşıl· 
.fna .göre Cumhuriyetçilerin 

fi detıı mukabil hücumlan Gu· 
::_alajara mıntakasında asilerin 
f rruzunu durdurmağa muvaf· 
;•k olmuş gibidir. Nasyonalist 
~liğleri gittikçe daha az sa• 

l'i olup yağmurlardan ileri 
gelen güçlükler üzerinde ısrar 
ttınektedirler. 

Havas Ajansı muhabiri Sigu· 
: 11za asi karargahından şu 
elgrafı göndermiştir: Nasyo
~•listler dün Laraja mıntaka· 
lllııda cumhuriyetçilerin kuv• 
"etli mukabil taarruzlariyle kar
tılaşınış lardır. Bu cephede yağ· 
llıur, rüzgar ve hatta kar ha· 
ttkatı güçleştirmektedir. Has
llıın gayreti bilhassa Aragon 
Yolu etrafında olmuştur. Bu 
~Phede cumhuriyetçilerin 10 
dııı kişilik bir kunet kullan
b~klaıı tespit edilmiştir. Şiddetli 
dır_ ınuharebeden sonra geceye 
d ogru bu mukabil hücum dur• 
urulınuştur. Nasyonalistler 

;aptettikleri mevkileri muha· 
~za etmişler ve cumhuriyet

Nere ağır zayiat verdirmiş· 
lerdir. 

d Diğer taraftan Madrid mü· 
I a~aa komitesi tarafından öğ· 
n~ın şu tebliğ neşredilmiştir: 

un Laraja cephesinde asiler 
teni hücumlar yapmışlar ve 

Unun için kuvvetli motörlü 
~as~talar kullanmışlardır. Cum· 
llrıyetçiler parlak bir muka· 
Vcınetten sonra şimali garbide 
lllukabil taarruza geçmişler ve 
llıiihiın bir mevkii ele geçir· 
Ilı. 1 

ış erdir. Bu harekette 3lltal· 
Yan esiri a lınmıştır. ]arama 
Cephesinde asilerin bir hücumu 
Püskürtülmüştür. 

Madrid, 15 (Ô.R) - Pazar 
~Üııü öğleden aonra Guadala
Jara cephesinde hükümetçiler 
tarafından ele geçirilen mal
zeıııe 14 mitralyözle kullanıla
~~~ halde bir top, sökülmüş 
h~ger bir top ve birçok sıb· 

1Ye malzemesi ve seyyar has· 
~"nelerdir. Bu malzeme yirmi 
<ıınyonla Madride nakledil· 

llıiştir. 

b Londra 15 ( Ö.R ) - Mazı 
8 berlere aykırı olarak lspan

~a hudutlarının kontrolü yalnız 
b kdeniz sahilinde ve Pirene 
lldu!larında değil, ayni za-
~anda ispanya • Portekiz bu· 
Utlarında da başlamıştır. Bey· 

~elınilel kontrol bürosu reisli
l!' i ııi kabul eden Holanda Ami· 
~ah ile bahri kontrol reisi di
fer b"r Holandalı vis Amiral ve 
.•ra hudutlarının kontrolüne 
~Y<ıset edecek olan lsveçli al· 
t <ıy Londraya gelmişlerdir. Ya· 
1

111 sabah ademi müdahale tali 
tıoııı. i r ıtes i tarafından yapılacak 6 ~ltlada hazır bulunacaklardır. 
la ·&er taraftan Portekiz hudut
o( '•nı nezaret altında tutacak 
btb lngiliz müşahitlerinin reisi 
v 11 aşı Makdonald Lizbona 
ş:b?1ıştır ve hududun başlıca 
1 •rlerinden başlıyarak kon-
b'a0\ teşkilatına faal bir şekilde 
ttı 'aınıstır. Bu teşkilat 20 
le~rtkt~ tam olarak tatbik edi-

c tır. 

0 Maılrid, 15 (A.A) - Dün 
li: e Zaına::ıı neşredilen bir teb
~ue göre hükümet kıt 'aları 
l!'u <ıda la jara cephesinde Triju· 
lcrd· kasabasını istirdat etmiş
ııı kır . Tebliğ şunları ilave et· 

t led r· 

Ilı l" 8 YY.t;e ve topçu ateşi hi
ayc . d 

ıııuk 81 ~ e olarak yapılan bir 
111 •

1
• abıl taarruz neticesinde 

1 ıst 4 ~- er top, 2 tayyare topu 
' ltl!i i 

zemesi ele geçirmişlerdir. Bir 
çolc ltalyan askeri esir edilmiı
tir. Bundan maada 12 ltalyan 
askeri kendi arzulariyle hükü
metçilere iltihak etmişlerdir. 

Valensiya, 15 (A.A) - Bazı 

memleketlerin ademim müda
hale paktını nasıl ihlil ettikle
rini lspanyol hükümetinin ver
diği vesikaya müsteniden gös
teren sözlü bir filim çevirmiş

lerdir. 
Bu filimde asi saflarında çar

pışırken esir edilen üç Faslı, 
5 ltalyan ve 2 Alman askeri 
sinema makinesinin önünde ne 
suretle gönüllü yazıldıklannı ve 
muntazam kıt'alarının lspanyol 
dahili harbine ne suretle işti
rak ettikleri hakkında geçende 
yaptıkları beyanatı teyid et
mektedirler. 

Bu film bir çok ecnebi 
memleketlerinde gösterilecek· 
tir. Ecnebi matbuat mümessil· 
!eri bu filmin çevrilmesinde ha· 
zır bulunarak esirleri bizzat 
isticvap etmişlerdir. 

Guadalajara cephesi, 15 (A. 
A) - Havas Ajan,ının Muha· 
biri bildiriyor: 

Önde giden otuz tankın iş· 
tir.ıikile yapılan pek şiddP.tli 

bir taarruzdan sonra milisler 
üç çeyrek saat içinde Triju· 
gue kasabasını zaptetmişlerdir. 
Taarrezda bulunan iki koldan 
biri kasabaya üç kilometrelik 
bir mesafeden, diğeri beş kilo• 
metrelik bir mesafeden orman 
içinde ilerlemeğe başlamışlar· 

dır. Tankların arkasından gelen 
milisler kasabanın önüne vasıl 
oldukları zaman ikinci kol bir· 
den meydana çıkarak düşmanı 
yım ateşine almıştır. Gafı! av· 
!anan asiler biraz sonra dağı· 
nık bir vaziyette ric'at etmeğe 
başlamışlar ve milisler kendi· 
!erini kasabaya iki kilometre• 
lik bir mesafeye kadar taki· 
betmişlerdir. 

Madrid 14 ( A.A ) - Müda· 
faa meclisinin saat 22 de neş· 
redilen l:ir tebliğine göre diin 
Guadalajara cephesinde Tri· 
juegue 'i istirdat etmişlerdir. 
Tebliğde ilaveten deniliyor 

ki : 
Bugünkü gün cumhuriyet 

kuvvetleri için bir şeref günü 
olmuştur. Trijugue elimize düş· 
müştür. Bundan başka mühim 
miktarda ganimet elde ettik. 
12 top, 2 mühimmat kamyonu, 
mükerrer ateşli tüfenkler, ha· 
va taarruzlarına karşı kullanı
lan birçok toplar, el humbara· 
!arı, iki iaşe kamyonu ve bir 
çok mühimmat sandıkları ele 
geçirdik. Bundan başka 18 esir 
aldık. 

jarama cephesinde topçu 
kuvvetlerimiz hatlarımıza hü· 
cum etmek tasavvurunda bu· 
lunıın düşman kuvvetlerini 
bombardıman etmiştir. 

Madrid 15 (A.A) - Havas 
Ajansından: 

Hükümet kuvvetleri dün hü· 
küm sürmüş olan nisbi süküt· 
ten istifade ederek evvelki gün 
alın~ış olan araziyi tahkim 
etmişlerdir. Tayyareler asi 
kuvvetleri bombardıman ederek 
bunları ağır zayiata uğa!mışlar
dır. Tayyareler milislerin üze· 
rine ateş etmekte olan bir 
düşman batarı a ı • l o:n· 
balarla tahrip etmişlerdir. 

Numro neferleri esir edilmiştir. 
jarama cephesinde mühim 

bir topçu düellosu olmuş· 
tur • Bu cephede milisler 
düşmanın bir siperini zaptet

al 

PARDA YANLARIN AL Ti 

Yere düşen herifin avenesi 
şövalyeye hücum ettiler. Fakat 
baba ile oğul bir saniye içinde 
bunlardan daha ikisini parça· 
!adılar. Diğer bir kaçı da: 

- İmdat( işte iki dinsizi Ko· 
şun!... Diye bağıra , bağıra 
bir sokağa girdiler. Bun· 
!ar tekrar sokaktan çıktık' " n 
zaman Pardayanlar da oradan 
çok uzaklaşmışlardı. 

Sabahın saat dördünde Koli· 
ninin konağına ulaştılar. 

Betizi sokağı bir sürü halkla 
dolmuştu. Hemen halkın ara· 
sına dalarak kendilerine yol 
açtılar .. ihtimal ki oradaki ka· 
!abalık ahali bunları iki kudur
muş Katolik zannetmişlerdi. 

Konağın kapısı arkasına ka· 
dar açık olup avlusu da: 

- Yağma edin!... Yıkın! ... 
diye bağıran müsellah adam· 
!arla dolu idi. 

Bunlar da girdiler. Ancak 
avlunun ortasına kadar gelmiş· 
lerdi ki; amirane bir ses işit· 
tiler: 

- Ay .... Beml •• Bitirdin mi? 
Baba ile oğul, başını kona· 

ğın pençerelerinden birine kal· 

yetli askerle hükümet konağını 
işgal ediyor; kraliçenin kıtaatı 
da yoldadır, dedi. 

Giz dişlerini gıcırdatarak: 
- Hay Allah belasını versin! 

Demek bu sefil Şarl için yine 
belaya gireceğiz öyle mi? .. 
Haydi ileri! diye homurdandı. 

Atını mahmuzladı. Süvariler 
tarafından takip edildiği halde 
bir gök gürlemesi gibi geçti. 
Halbuki etrafında: 

- Yaşasın Gizi .. 
dinin direği! diye 
yordu. 

Yaşasın 
alkışlanı• 

Betizi sokağında, Kolininin 
konağına bitişik bütün evler 
Hüknolarla me~kün idiler. Fa· 
kat orada işler evvelce bitmişti. 
Bu evlerden üçü yanıyor. Ve 
iki yüz ceset sokakta yatıyordu. 

Gizle avenesi sür'atle, ceset• 
!eri çiğniyerek gelip konağın 
kapısı önünde durdular. 

Bu kapının üstüne birisi le· 
beşirle: 

- Ol burada öldürülecek! .. 
kelimelerini yazmıştı. 

Giz, yanında oturan dev cüs· 
seli herife dönerek: 

- Görüyor musun? dedi. 
- Görüyorum. 
Bu adam Bohem ve münha· dıran Gizi tanıdılar .. 
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O burada öldUrUlecek sıran Bem tesmiye edilen Di

yanoviç idi. 
Giz vakıt kaybetti. Konağın· Ba dakikalarda Haver valisi 

dan saat üçte hareket ederek Sorlabo ve yüz kadar süvari 
yalnız Kolininin konağına vasıl ile beraber Dük dö Mal geldi. 
olmuştu. ilerledikçe, maiyetinin _ Omal: 
sabrını tilke!memek için " ya· - Nasıl bitti mi? diye sordu. 
şasın Katolikleri" diye bağır· Giz: 
mıyanlar, şapkasında beyaz bir - Şimdi bitecek! cevabını 
Salip olmıyanları öldürtüyordu. verdi. 
Acaba ne ümit ediyordu? .. Ne Hepsi atlardan indiler. Giz 
bekliyordu? .. Yoksa Luvr sa· kılıncının sapiyle kapıyı çaldı. 
rayına hücum etmek mi tasar- Kapı açılınca Kossen, kralın 
lıyordu? ... Bir kerre daha dur· Koliniyi korumak için hazırla-
muş!u; atını dört nal ile koş• dığı askerlerle birlikte göründü. 
turan bir adam yanına gelerek - Monsenyör başhyalım mı? 
yavaş sesle: dedi. 

- Hiç birşey yapılamıyacak _ Başlayınız! 
Monsenyör! Polis nazırı külli· - Bitmedi -
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
tüfenk ateşi teatisinden başka 
iş' ara değer hiçbir şey olma· 
mıştır. 

Guadalajara cephesinde esir 
edilen ltalyanların miktarı tak· 
riben 90 kişidir. 

Madrid 15 (A.A) - Terbiye 
nazırı B. Jesus Hermandez ile 
nafıa nazırı B. julio just dün 
öğleden sonra Valansiyadan 
buraya gelmişlerdir. Nazırlar 

general Miaja ve albay general 
Rojo ile görüşmüşlerdir. Ge· 
neral nazırlann müdafaa ko· 
mitesi nezdinde hükümeti 
temsil etmek üzere payitahtta 
kalacaklarını söylemiştir. 

Asiler isyan hareketinin 
başlangıcından beri görülmemiş 
miktarda mühim harp malze· 
mesi terketmişlerdir. Havanın 

pek sisli olmasına rağmen 
hükümet tayyareli taarruza 
iştirak ederek Franko sperle· 
rini bombardıman etmişler ve 
üstlerinde ltalyanca "Esirleri 
kurşuna dizmiyoruz,. ibaresini 
havi ltalyan esirlerinin fotoğ
rafilerini düşman mevzilerine 
a !mışlardır. 

Madrid, 15 (A.ı\) - Dün 
akşam saat 23 de neşredilen 

resmi bir tebliğe göre Milisler 
Guadalajara cephesinde yenı 

bir muvaffakıyet elde etmişlerdir. 
Milisler bazı mühim sevkülceyş 
noktalarını zaptederek a~ilere 

telefat verdirmişler ve 31 ita!· 
yan esiri yakalamışlardır. 

Hükümet tayyareleri üç asi 
avcı tayyaresini düşürmüşlerdir. 

Anama cephesinde milisler 
muvaffakıyetli bir taarruz ya· 
parak mevzilerini iılih etmiş· 
1 

1 B. Sandler 
Davet üzerine 
Paris' e gidiyor 

Paris, 15 ( Ö.R ) Istokholm· 
den bildiriliyor: Londraya ve 
oradan da Fransız hükümeti· 
nin davetile Parise gitmekte 
olan Hariciye Nazırı B. Sand· 
ler hareketinden önce Havas 
Ajansı muhabirine şu beya· 
natta bulunmuştur: 
-Fransa hükCmetinin çok tak· 

dir ettiğim davetiyle Parise 
giderken Cenevrede Milletler 
cemiyeti kadrosunda lsveçin 
mümessili olarak faaliyetlerini 
takip ettiğim Fransız devlet 
adamlarını Pariste kendi mu· 
bitleri içinde görmek fırsatını 
kazanacağım. Bu ziyaretten 
istifade ederek lsveçi en yüksek 
derecede alakadar eden ve 
Fransada tahakkuk ettirilen 
mükemmel sosyal eser hak
kında malümat loplıyacağım. 
Fransa ve lsveç arasında hal· 
!edilecek ihtilaflı hiçbir meRele 
yoktur. Bunun için Parise 
böyle bir münakaşa için gitmi· 
yorum, Ne de, tarafımdan sıkı 

bir bitaraflık vaziyetini lüzum
lu kılan, beynelmilel mahiyet· 
te meseleler üzerinde muhave· 
reye girişmeğe niyetim vardır. 
Fakat umumi mahiyette yapa· 
cağım fikir teatilerinden bu 
şahsi temas sayesinde azami is· 
!ifade temin edeceğime eminim 
ve hiç şüphesiz Fransanın 

beynelmilel milli siyasetler 
hakkında kıymetli intibalarla 
avdet edecek ve Fransız siya· 
setinin mesul şah.•iyetleriyle 
bu temastan iyi hatıralarla ay
nlacağım. 

Sahife 7 

(Kömür Sergisi) 
Kömür Yakan Vesait 

Aletleri Beynelmilel 
Ve Teshin 

Sergisi 

,----------------~-,------, 1937 Martının 26 ncı 
Cuma Günü Ankara'd·a 

Sergi Evi ve sahasında açılıyor ' , 
Sergiye iştirak 
sergıyı ziyarete 

kolaylıklar 

edenlere olduğu gibi, 
geleceklere de azami 
temin edilmiştir. 

Her tUrlU malOmat ve fazla izahat için 
'u adreslere müracaat edllmelldlr : 

lstanbul : Karaköyde Yataklı Vagonlar 
Şirketinde Sergi memuru; 

Ankara : Sergi komlserllğl tı 

ANKARA PALAS 
P AST Al-IANESİ ANKARAPALAS 

Oteli altında 

Tortalar, Antrimeler, Pasta, Karolin, Peti fur, Be:r;e 
Bisküit, Keik, Parfe, Dondurma vesaire 

Tatlı, tu:r;lu, soğuk ve sıcak bilümum pasta ve Çörekler 
büyük dikkat ve itina ile ihzar edilmektedir 

Nişan, Düğün ve hususi toplantılar için salonumuz müşteri

lerimizin emrine amadedir. Siparişler arzu edildiği takdirde 
evlere kadar gönderilir. Telefon : 3438 

1 - 7 (h.3) 

-------·------------------------·~ 
Bağcılar!. Tütüncüler!. 

Ôtedenberi erişilmez ün kazanmış kimyevi Avrupa güb· 
relerimizin geldiğini sayın alıcılarımıza bildiririz. 

Hacıdavut zade 
RAHMi KARAOAVUT 

Sun'i gübreler Anadolu Merke:r; Deposu 
Yemiş çarşısı, Cezair Han 

IZMIR 
~ ...................... -.mm.._. .... _,, 

Nazilli hukuk hakimlığinden: 
Nazillinin Azizabat köyünden 

Ali oğlu Mehmet kızı Ayşenin 
kocası Antalyanın Elmalı kaza
sının Hanedanlı mahallesinden 
olup halen yeri belli olmıyan 
kara lbrahim oğullarından Dur· 
muş oğlu lbrahim aleyhine yap· 
tığı sulh teşebbüsü davasında: 
Müddeialeyhe ilanen tebligat 
icrasına karar verilmiş ve mah
keme 29.3.937 pazartesiye 
bırakılmıştır. O gün müddeia· 
leyhin bizzat gelmesi davetiye 
makamına kaim olmak ü:ı;ere 

i'an olunur. 767 (447) 

Nazilli Asliye Hukuk Mah· 
kemesinden: 

Davacı Eskihisar kö. den 
kasap Halil kızı Emir Ayşe ta· 
rafından Yazırlı köyünden Meh· 
met Ali oğlu koca Mustafa 
aleyhine açılan boşanma dava· 
sının mahkeme günü müddei· 
aleyhin yeri belirsiz olmasından 
ilanen tebligat yapılmışken gel· 
mediğinden ve vekil ~önder· 

lzmır ikinci icra Memurlı.ı· 

ğundan: 

Bir borçtan dolayı evve1ce 
haczedilip bu kere satılmasına 
karar verilen bir adet dosya 
dolabının birinci artırması 17 
mart 937 çarşamba günü saat 
14 le ikinci artırması 18 mart 
937 perşembe günü saat 14 te 
yeni müzayede bedesteninde 
satılacağından taliplerin muay· 
yen günde mezkür maha 'dc 
bulunmaları ilan olunur. 

777 (4511 

m!! .. l&lll!l:lll!l!l!llml!! .... :ıml ... -"llll 

1 mediğinden hakkında gıyap ka· 

1 
rarının ilaoen tebliğine ka ra r 

verilmiş ve mahkeme 24 · 3 • 
1 937 Çarşambaya bırakılmıştır. 
1 O gün müddeialeyhin mah e-

meye gelmesi veya vekil gön· 
dermesi aksi takdirde hakkın· 
da mı.ıamelei kanuniye yapı a· 
cağı ilan olunur. 

768 ( 448) 



VATAN OTELi 
fZZZZZT../'Z*,LZZ77.Y.7J:7"../7ZT'...LZZZ'7!Z:Y//ZY..7'7/./1lO'.:S 

Keçeciler C ellalbaşı sokağında 
5V"E7 •>E 

Yeniden tanzim ve tefriş edilen VA TAN oteli müşteri· 
]erinin her türlü istirahatini temin eylemeği düşünmüştür. 
Sıcak ve soğuk banyoları geniş ve havadar bahç~si vardır. 

Fiatler tasavvurun fevkinde ucuzdur. 
T emizJiği ve ucuzluğu bir kerre tecrübe ediniz. 

1-26 (357) b.3 S.7 
:. . . ~ . -___. ,_. : · ... 

IZM iR 

No. 8038/25 No. 8041 No. 
Daimon markalı bu fenerlerin ayrı ayrı meziyetleri vardır. 

Bir adet küçük pille işler, altmış metre mesafeyi aydınlatır, 
ayarlıdır. Ziyayı yakın!aştırır, uzaklaştmr, dağıtır ve toplar, 
bozulmaz. Kontak yapmaz. Kristal, düz camlı, yuvarlak 
camlı, renkli ve beyaz pek çok çeşidi vardır, tavsiye ederiz . . 

Pamuk Mensucatı Türk 
Anonim Şirketi 

· .. ; ~ .... . . -~ ./ ,.·, . ~ ... ,. ' • • • ~: ...... • -1~ • ,; • • • ~ • 

Şirketin Merkez ve Fabrikası : lzmirde Halkapınardadır. 
Yerll Pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, 

Değirmen, Geyik ve Leylak markalarını havi hernevi 
Kabot bezi imal eylemekte olup malları Avrupanın ayni tip 
mensucabna faiktir. 

Telefon No. 2211 v~ 3067 
Telgraf adresi: Bayrak lzmir 

. " . . . . - ..,. . 
' . ... . . .. ; '.; ·, . . . ,; .-:, ' 

Emlak ve Eytam bankasından~ 
Esas No. Yeri No. su Nev'i Depozito 

T.L. 
C. 8 lzmir Hasanboca mab. Büyük tu · 12,12/1 altla üstlü 2.000 

hafiyeciler "Ada 977 parsel 4., mağaza 

izahatı yukarda yazılı gayri menkul peşin veya faizli takllitle 
18 • 3 • 937 Perşembe günü saat ONDA ihalPsi yapılmak üzere 
pazarlıkla satışa çıkarılmıştır. 

istekli olanların yevmi mezkiirde iki bin lira depozito akçesini 
veznemize yatırarak artırmaya girmeleri ve yanlarında birer 
fotograf gctlı'mc:eri iJan olunur. 

13-14-16 747 (436) 

BEYOGLUNDA 

Daima sabit daima tabii 

~· 
( 

Bristol Oteli 
••••••••••••••• 

SiRKECiDE 

Osmaniye 

juvantin saç boyaları 
INGILlZ KANZUK eczanesi labor~luarlarında hazırlanan ju

v~ntin saç boyaları muzır ve zehirli maddelerden tamamen iri 
olup saçlara tabii renklerini bahşeder. 

•• 

OTEL l 
••••••••••••••• 

Bu her iki otelin mü~teciri 
Türkiyenin en eski otelcisi 

BAY OMER LUTFIDIR 
••••••••••••••• 

Kırk iki senelik tecrübeli ida
reıile bütün Eğe halkına ken· 
disini sevdirmiştir. 

Otellerinde misafir kalanlar, 
kendi evlerindeki rahatı bu
lurlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten 
fiatlar müthiş. ucuzdur. 

lzn1ir Vilayeti Defterdarlığından: 
12-2-937 tarihinde bir ay müddetle pazarhğa bırakılmış olan 

Ragıppaşa dalyanmda üç sene müddetle balık avlanmak hakkına 
müddeti zarfında talip zuhur etmediğinden evvelce ilan edilen 
şartnamesi dahilinde ve bu kere takdir edilen 1000 lira muham
men bedeli icar üzerinden müzayedeye çıkarılması karargir ol· 
muştur. 

Talip olanların 29-3-937 pazartesi günü saat 15 de Defter
darhğa müracaatleri ilin olunur. 

13-16 - 19-23 751 (437) 

lzmir vilayeti defterdarlığından: 
Komisyoncu Piyer Pere namına 928 yılı için tarholunao ka

zanç vergisi hakkında Temyiz komisyonunca ittihaz olunan 31-
12-930 tarih ve 4638 sayılı nakız kararı üzerine tetkiki itiraz 

, . komisyonunca ittihaz olunan 30· 11-936 tarih ve 936·2744 sayılı 
karar ile matrub vergi küsuratı munzamme dahil olduğu halde 
152 lira 24 kuruşa tadil edilmiştir. Kendisinin terki ticaret etmiş • 
olup nerede bulunduğunun bilinmemesi hasebile tebliğ makamına 
kaim olmak üzere keyfiyet usule tevfikan ilan olunur. 775 (450) · 

Kuşadası belediyesinden: 
Vaktiyle mezarlık iken ilga edilen ve bu defa park haline -

kalbedilmek üzere bulunan k~saba civarında Adalı zade mezar
. lığında mevcut ve kırmıza boya ile işaret edilmiş olan çok yaşla 
~ 129 adet çitlenbik ağaçlarının kesme ameliyatı vesair bilumum 
- masarif müşterisine ait olmak üzere satılmasına belediye mecli· 
ıince karar verilmiş ve 10-3-937 tarihinden 30-3-937 tarihide • 
kadar müzayedeye konulmuştur. Talip olanların ağaçları görmek 

Juvantin saç boyalarını ·kumral ve ıiyah olarak iki tabii renk 

üzerine tertip edilmiştir. Gayet tabii ve sabit olarak temin edi

len renk yıkanmak, terlemek hatta denize girmek suretiyle de 
çıkmaz. En ciddi ve emniyetli markadır. 

Eczanleerde ve ıtrıyat mağazalarında arayınız. 

GOzel ve sıhhi dişler her insanı ziyade• 
sile memnun eder. 
GOzellik ve sıhhatınızı muhafaza etmek 
isterseniz siz de emsalsız olan 

.. PERLODENT" 
dl• macununu kullanınız. Bunda" elde 
edeceöiniz mükemmel neticeden çok mem
nun olacaksınız. 

- - --- ,_ --·L<#o ~ -~~ .1'~. °"4 ... -. ... ., .. o~- s#Wf.:1"4 
°'1"4""' ""f&w ~ ~---...... "'«.,.ı .Mi.IU-t.W.. . 

' . 

TURAN Fabrikaları mamulatıdır. Aynı zamanda Turan 
tuvalet sabunlarını, traf ıabulıu ve kremi ile güzellik krem· . 
)erini kullanınız. Her yerde aablmaktadır. Yalnız toptan sa
tıılar için lzmirde Gazi Bulvarında 25 numarada umum acen

Te teraiti uıüzayede anlamak üzere Kuşadası belediyesine mü- ... · telik tııef'i Akyuılı ve J. c.; HelDliye müracaat ediniz. · 
racaat edilmesi ilin olunur. 774 (449) . Poe.. Kut. ••• Telefon a••• 

, • r • .. 

Salon, Yemek ve yatak odalarınızı 

Haraççı Kardeşler 
Mobilyeleriyle süsleyiniz 

Merkezi 

Istanbu\ 

lzmir 
Telefon 

3778 

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

SIHHAT BALIKYAGI 
Norveçya balıkyağlarının en halisidir. Şerbet gibi 

içilir. iki defa süzülmüştür. 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞDURAK 

Büyük Salebçioğlu hanı karşısında 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

-
:ıvJ:OTOSI~L'Er:r 

Meraklılarının N ~zarı Dikkatine · 

Tekniğin bütün yenilikleri " TRIUMPH ,, motosik:etlerinde 
mevcuttur. 1937 modellerini görmeden başka yerlere müracaat 
etmeyiııiz. 

Tafsilat ve dahilde acentalık istiyenlerin aşağıdaki adrese 
müracaatleri. 

Büyük ~ardiçalı han No. 42 Posta kutusu 131 

S. KAL()MENI 
1 - 13 (h.3) 

~ 
Sağlam kefaletle herşey taksitltı. 

Rali, Vitler, Standart, Diyamant, N. S. U markalı bisik
letlerin, Zundap, N. S. U, Dorkop, Diyamant motosikletlerin 

Petromamaks lüks lambalarının ve Mişlen dış lastiklerinin 
Ege mıntakası ve umum lzmir deposu: 

N. SADIK DAMLAPINAR 
BALCILAR No. 156 

• 
Hava yolları Devlet işletme idare-

·.sinden: 
1 - Ankara • lstanbul arasında işliyen yolcu ve posta tayY'' 

relerimizin hareket saatları aşağıya yazılmıştır. 

An karadan 
lstanbuldan 

Kalkış Varış 

S. D. S. D. 
10 00 11 50 lstanbula 
15 00 16 50 Ankaraya 

2 - Bilet satan acentelerimiz : 
A - Ankarada Bankalar caddesinde P. T. T. Genel Dire1'' 

törlüğü binasında telefon numarası 3682. ., 
B - istanbulda Karaköy P. T. T. şubesi binasında TeJefo 

numarası 41137. • 
·d•'" 3 - Yolcularımızı şehirden meydana parasız nakleden ı 

- otobüsümüz Ankara acente binası önünden saat 9. 30 da. r 
· lstanbulda acenta binası önünden saat 14 de hareket ede • 

4 - Bilet ücretleri : 
Ankara • lstanbul gidiş 22 Lira ki•' 

" •• " 4 " - 3 yaşına kaClar olan çocu 
ıçın. 1'' 

0 
" " 12 " 3 - 7 yaş aralarındaki çocıl 

• lar için. . . i" 
15 gün zarfında muteber olma}' üzere gidiş • dönüş bilet• ıÇ 

. yüzde yirmi tenzilat yapılır • 
. Sayın · yolc~IJSramıza ilin olunur . 

·. . 721 ( 421 ) 





• 
MusSoli"ninin seyahati endişeler uyandırıY,or, 

Roma - Berlin cevabı n~şredilmiyor 
. 

Fransız milli müdafaa bakanı tehlükeler görüyor 
"Avrupada • 

yenı bir muharebe hakiki harp olacaktır,, bir 
Paris 15 (Ô.R) - B. Musso

lininin Traö!us seyahati Fran
sada endişeler uyandırmaktan 
geri kalmıyor. "Ere Nouvelle,, 
gazetesi bu seyahati Roma· 
Berlin mihveri siyasetiyle ali
kah görüyor ve şunları yazıyor: 
Roma ve Berlin ittifakından 
sonra bu siyasetin neticeleri 
şimdi hemen g&z.e çarpmakta
dır. Avrupada her memleket 
timdi bu blokla karplatma1'· 
tadır. Bazıları onunla uyuşmağı 
en sade yol sanıyorlar. Fakat 
kuvvete boyun eğmek akıline 
bir hareket olmaz. Bundan 
daha makul bir hareket var· 
dır. Bu ittifaktan endişeye dü
ıen yalnız Fransa deiildir. Bu 
mibYerin nhametini bizim gi
bi hiaseden diğer milletler de 
yardır ki menfaatleri onlara 
hareket batbnı açıkça g&steri
yor. Herke. takdir eder ki 
ltalyaa-AJDian ittifakı, bGton 
.-i#letleri karı111nda ınsıcam 
i~de birletmiı buluraa Roma 
ye Berlin de o kadar yllksek
ten atamıyacaktır. 

FRANSIZ - INGILIZ 
BAGLARI 

"Homme Libre" gazetesine 
göre de Fransayı lngiltereye 
bağlıyan kudretli bağları bir 
kat daha takviye etmek lA
zımdır.Franıa, lagHterenin müş
terek menfaatleri dünyanın her 
tarafında onlara müşterek bir 
siyaset takibi lüıumunu gös
termektedir. Trablus ıeyabati• 
nin bunu kifi derecede ispat 
ettiğine memnun olalım. Bun
dan başka bir netica çıkarma
ğa lüzum yoktur. Fakat başlıca 
bir netice istenirse Akdeniz.in 
kıydarında olan milletleri ayı
racak yerde birleştirmesini te
menni edelim. Bunun için Du
cenin yakında Trablus'ta söy· 
liyeceği nutuk sabırsızlıkla 
bP-klenmektedir. 

lnglllz deniz tesllhah 
Paris, 15 (Ô.R) - ,. Journal,, 

lngiliz deniz. teılihatı hakkında 
tu tafsilatı veriyor: 1937-38 
mali ıenesi için lngiltereoin 
deniz teslihatı masrafı 105 mil
yon lira olacaktır. Bu yekun 
1932 senesinde ordu, bahriye 
Ye bava kuvvetleri için ayrıl
mıı olan tahsisatın yekünuna 
muadildir. Bu ae.ne içinde giri
ıilecek yeni inşaat programı 
80 harp gemisini ihtiva ediyor. 
Yani 1937 senesi sonunda in· 
gilterede inşa halinde 148 yeni 
harp gemisi olacaktır. Bu ra
kamlar, yeni inıaat için tersa
nelerde girişilen muazzam gay
reti gösterir. 1937 inşaat prog
ramı ıu gemileri ihtiva etmek
tedir: 

Her biri 35 bin tonluk üç 
zırhh, 23 er bin tonluk 2 tay· 
yare gemisi, sekizer bin tonluk 
5 kruvazör, her biri 5300 ton
luk iki kruvazör, 16 destroyer 
•e 7 tahtelbahir. Tersanelerin 
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sonunda 148 yeni harp gemi- nutkunda bilhassa ıu noktalara kudretli modern toplara, gln- mittir. Lehistan ve KOçllk an- Avrupada yeni bir muharebl 
sinin ikmaline çalışılacaktır. işaret etmittir: den gline artan kuvvetli bir tant devletleri muazzam bir hakiki bir dahili harp ola~ 
Bu, bahri inpat aaba11nda ıim- " Bu istikraz Fransa milli tayyareciliğe maliktir ve Alman gayret sarfediyorlar. lngiltere• br. Fen, iuanlann kaderi 
diye kadar görülmüş en mü- müdafaasını tamamlamak için bahriyesi de ıimdiden müeuir de bBytık mlldafaa istikrazı bir iyilettirmek için mlikemmel tr 
him gayrettir. Bu yapdacak elzemdir.Fakat diyeceksiniz ki, bir ıekiJde harek.ete kadir bu· kaç saat içinde toplanmıttır. rakkiler kaydetmiıken, mab-t 
gemiler arasında 5 zırhlı, 21 f da d !un.maktadır. · Şimdiye kadar en genit mik- )erin ve mamul ot1ama belhl• 
kruwu&, 5 tayyare ıemi.i. 49 milli milda aamızı ha ziya e • DIC'.iER MiLLETLER NE yasta ıilihluma a,..etinitakip devrine .-:..:•mitktn iniaol" 
d--• 19 t Lt lbahi kuvvetlendirmegv e neden ihtiyaç ııa~~ ~ 
-.royer ve .. -· e r YAPIYORLAR? etmit olaaı bu blylk demok- blitlln gayretlerini bu boll 

Yardır. hi19ediliyor? Bu suale cevap t~ya da ordu vasıtalannı, tlai, millt mtldafaaa • İçin ~et te.vziiıte eufede~k yerde 
FRANSANIN MÜDAFAA vermek için Avrupaom bugün- hava kuvvetlerinin, yekünunu senede 160 milyar fraalır aarfet· tarafta yeai ailllll.r d6Ylll•k!f 

KUVVETLERi kü haline bir göz.atmak yeter: a~brmaktadır. Sovy~t Rusyada meğe karar Yermiftir. menuldiir. Fransa aalb İ9' 
Paris, 15 (Ô.R) - Yeni Mü· Almanya Ren mıntakasını as- b~ milyon beş yüz binden fazla HARBiN ÜSTÜNDE SULH diinyaya açık . ve tamimi d~ 

dafaa Nazırı B. Daladier milli keri işgal ,1tına aldıktan sonra daimi bir ordu, binlerce hilcum Fakat harbin üstünde sulh davet yapm..,tır. Uu davete e 
müdafaa istikrasına iştirak edil- bir milyon kişilik daimi bir arabası, binlerce tayyare ve vardır. Mareşal Layantey tara- vam edeceğjz, fakat o duyulaO .. 
mesi lehinde söylediği radyo ordu kurdu. Bu ordu bol ve kuvvetli bir filo vücuda getiril- fından vaktiyle siSylenildiği gibi caya kadar bizim vazifemiz bef 
••••••••••••••••••••••;••••••••••••• .. •••••• .. •••••••••••.• •••••••••;•••••••;•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. ••••••••••••• .. ••••••••••••• ıiddet hareketin'e kartı vatıll 

Asıl er M-adrıdı yine alamadılar.. ::~:k!:~~.~·::~~!~u;~~ 
· . · bafazası bu gayretin devamıo' 

-----~------------------------------·· --·-- bağlıdır. 
Cumhlıriyetçiler: "Bir Italyan fırkasını imha ettik ~!~'tM~~ı.:ç~;ıNı 

Vazifemiz Fransız. mildafı~ 

ve 'dört büyük tayyare düşürdük,,_ diyorlar ~:··j:::·~=d~~:":~~:.=;~ 
sllr'atle himaye etmek, ananef'i 

Madrid 15 ( Ô.R ) - Asi- reler Guadalajara istikametin- asilerinin Salamanka karargi- bitmesile tamamlanmalıdır. Biz istila yollannı kapamak, kıt~ 
ler dün öğleden sonra da Gua- de harekd eden ve anlaşılan hındao bildiriliyor: Nasyona· ötedenberi, bilhassa 24 llkkinun .müdahaleler için iı.ücum •'' 
dalajara cephesinin şimalinde Aleola de Henores kasabasını üstler Biskaya ve Asturya cep- 1ngiliz notasına Berlin ve Roma~ baları, tanklar yapmak, taolı; 
faaliyet göstermişlerdir. iki RSİ bombardıman etmek istiyen helerinde kızılların hücumlarını nın cevap verdikleri sırada, )ara kartı kullanılan topl• 
kolu Cumhuriyet mevzilerini filoya mensup idiler. Cum- püskütmüşlerdir. Madrid cep- yani Sonkinunda, kontrol tat- inkişaf ettirmek, hava filoınusd 

huriyetçi tayyareler bunların besinde hareketler faaliyetle bikinin ispanyada çarpışan ec- hemen niodahaleye, orduya k~ 
kuşatmağa kalkışmışlardır. Şid- önüne çıkarak barba mecbur devam ediyor. Kıt'alanmızın nebi kuvvetlerin geri alınması şaflık yapmağa, hava baki~:; 
detli mukavemet gösteren Cum· etmişlerdir. Bu muharebede üç yeni bir ileri hareketi kayde· meselesinden ayrılmıyacağını yetini muhafazaya mukt.,.-
huriyet kuvvetleri asileri çe· asi tayyare cumhuriyetçi top- dilmiştir. Bu hateket Guada· kaydetmiştik. Şimdi ltalyan kalmak Ozere arthrmq, w,: 
kilmeğe mecbur etmiılerdir. rağa dOşDrülmüştür. Daha Jajara istikametinde olmuştur. kıt'alarının miidabaleleri devlet· yanın ikinci sömllrge imp•' 
Tankların ve mitraly&zlerin ate- sonra bir dörd&ncil · tayyare Bazı haberlere g&re Valan-

0

Jeri hakkında elde edilen de- torluğun~ teşkil eden mllste~ 
ti altında bunlar nehrin sağ cephe üzerinde düşürülerek aia:la marksist ve anarşistler liller de gi>steriyor ki bu nokta• lekemiz.le anavatan araııOP"" 
sahiline ric'at etmişlerdir. Cum- toprakta parçalanmıştır. arasında ihtiliflar çıkmıştır. dan, Sonkinundan beri lapan- mlinakalib her in korum•~ 
huriyet tankları Valderan kö- BiR FIRKA iMHA EDiLMiŞ Başvekil Largo Caballero istifa yanın bütlin devletleri müca- muktedir bir deniz filosu tel~ 
yiinde yerleşen asilere hücum Valanıiya 15 (A.A) - Roy- derek yerini timdiki adliye dele etmeli idiler. Alman Ye etmektir. Bunlar milli mlld~: 
etmitler ve köyü bırakmağa terin iyi bir menbadan aldığı nazırı Garcia Olivere veya ltalyan taarruzu nihayet bulma- anın vakit geçirilemiyecek iP 

mecbur kalmıtlardır. Asiler çe- mallimata göre ltalyanlar Gua- marksiıt Negritoya bıHkacak- hdır. Bu da ancak ispanyaya tiyaÇlanchr. Bunun . için Fr•0; 
kilirken harp malzemelerini dalajara cephesinden kaçıyor- mıf. göderilmit olan kıt'alann geri iızların, en yüksek varJıkl• 
beraber almıtlaraa da 31 esir lar. Hükümet tayyarelerinin YABANCI KUVVETLERi alınmasiyle mümklindllr. olan vatan hlirriyetini mlld•~ 
bırakmışlardı~. Bunların hepsi taarruzuna uğnyan Italyanlar ÇEKiLMELi FEVKALADE MÜDAFAA için bu iıtikraza iştirakle el" 
ltalyandır. Valderana köyü geri acele geri çekilmişler ve yüz• Paris, 15 (Ô.R) - "Popou- TEDBiRLERi istiyoruz. Bu istikraz, beYolı .. 
alındıktan sonra iki taraf ara- lerce zayiat vermiılerdir. lalre" gazetesi ispanyada harp Baraelon, 15 (A.A) _ Dlln mil~l kıymetli dostluklarıo t• .,-
sında şiddetli topçu dllellosu Valansiya 15 (A.A) - Ak- vaziyetini gözden geçirerek akıam toplanan Jeneralite Kon- viyeıi, adalet idealiyle ıulffbılı 
1 şam iberi neşredilen bir teb- muharebelere iftirak eden ec- m hafa · in de muv• 

o muştur. li d 1 1 d k nebi kıt'aların geri çagv rdmaıı HJi harp meselelerini tetkik u zast ıç d00" 
DÖRT ASI TAYYARE ğ e ezcüm e ıöy e enilme • etmiıtir. V alanaiada toplanan olmalıdır. Böylece Fransa be't 

O - O O tedir: l!"- l6zumunu g6steriyor ve diyor- b. k daha ser D ŞUR LD k B l yliksek harp koıaseyi de Kata- yaya ır erre ·••et Tayyarecilerimiz Italyan fJr- i: un arın geri çağrılması bir · · ı üft b' b'r ıoıP 
Bu çarpışmalarda tayyareler siyaset birligv i ve en basit ada- lonyayı temsil etmiı olan mll- ve maz.ı91y e m e ır ı 

b . t k ti . . h kasına meıuup taburlann Gua· b k misali olacaktır. l/fl 
cum urıye uvve erının are- dalajara yolu üzerinde alelicele Jet meselesi olmattar. Anupa dafaa k•miaeri u onsey top· LOKARNO PA~ 
ketlerini himaye etmişlerdir. bozuk bir tekilde çekildiğini için siyaset birliği ve ispanya Janbaı bakk.ında ~zahat vermiş · R 
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Bir çok hava muharebeleri görmüşlerdir. Tayyarelerimiz için adalet tatbik mevkiine Ye konseyin son defa silih al• oma, . - e dlJıİ 
Yapılmıctır. Bir cumhuriyet üç b ı k' d k · k .L tina ça,..nlan ıınıflann faaliye• karno . paktı akdı bakkıo fi 

y un arı ta ıp e ere ateşe tut- gıren ontrol te~ilitı noksan- ıs• 
1 

a 
motörlli bombar.dıman tayyaresi muşlar ve birkaç kamyonu yak- )arına rağmen müsbet ne- tinin tecdidine, cephe gerisinde Ingiliz notasına A maDY p-
düşman gerilerini mües11ir 

0

te· mışlardır. tice verecektir. Fakat kont• bulunan ıilihlann 48 saat zar- ltalya tarafından verilen ce'' o' 
kilde bombardıman etmiştir. Filo kumandanı ltalyan fır- rol, ispanyada harp eden ltal- fanda kıtlalara teslimine karar lar neşredilmiyecektir. Al~b' 
Üç as( tayyare düşürülmüştilr. katarından birinin tahrip edil- yan ordU1una mensup monta- Yerildiğini bildirmiıtir. yanın. Londra sefiri Voo b•lı' 
iki cumhuriyet tayyaresi de, diği kaaaatini edinmittir. zam kıt'aların bu memlekette Konsey diğer bazı kararlar bentrop bugün bu meıele 

6
,01 

biri akşama doğru, diğeri saat ASiLERE GÖRE barp cephelerinde hazır olma- ittihaz etmiıse ele bualar neı- kında telu-ar 8. Edenle 1 
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