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Sahibi: HAYDAR RÜŞDÜ QKTEM 
Neşriyat müdürü: HAMDI NÜZHET 
Adres: İzmir İkinci Beyler sokağı 

~one şartları: Scneli~i 700, altı aylığı 400 kuruş 
Re mi il:ııılıır için: Mnnrif cemi) eti ilanat 

bürosuna mürncnnt edilmelidir. 
Hususi ilanlar: idarehanede kararlaştırılır 
~ ~ ....... 
,_Basıldığı yer: (ANADOLU) Matbaası 

Yıl : 3 - No : 858 Telefon: 2776 
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lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 

- Pzartesi - 23 Teşrinisani 1936 

Ramazan: 8 
Pazartesi 

Öğle ikindi Akşam Yatsı imsak 
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Fiati (100) Para 

Rus 
' 

ya'yı Pro esto Etti 
.._ -- --

Başbakanımızın sancak~ 1 ~arkof'ta .. Asi ordu Madrid 
' . Bır f Alman mu- ' . 

meselesi hakkındaki beya hendisi daha önünde kırılıyor 
yakalandı 

natı merakla bekleniyor Moskova 23 ( Radyo ) -

H riciye veki imiz Tevfik üştü Aaras iza
hatta bulunaca tır. ugünkü celsede 

bütün meb'uslar hazır bulunacakt r. 

Büyük Millet meclisinde Bakanlar 
Ankara, 23 ( Hususi ) - Türklerinin hakları sarih ve 

Dış işleri bakanı Tevfik Rüştü birçok muahedelerle de mü· 
Aras, bugün toplanacak olan eyyid bulunduğu için hiiku· 

Büyük Millet meclisinde An· metimiz bu muahedelere isnad 

takya ve lskenderun meselesi ederek Fransız'larla müzake· 
hakkında uzun beyanatta bu· relerine devam etmektedir. 
hınacaktır. Başbakanımız İs· Hariciye vekilimiz Tevfik 
tnet lnönü'nün bu meseleye Rüştü Aras, bu müzakerelerin 
dair verecekleri izahat me· başlangıcından bugüne kadar 
takla bekleniyor. geçen safhalar hakkında Bü· 

Antakya ve İskenderun yük Millet meclisini tenvir 
~~~--... --·~·~·-.----~--~---

Kral Faruk, palamento-
da ilk sölevini verdi 

~~------------''İngiltere Mısır mu 
ohedesi bize şeref/. 
bir vaziyet bahşey. 

lemiştir ,,dedi ı 
1 ---···---

1\'Jısır, lngiltere· 
dan tayyare 

alacak 
Kahire23(Radyo)- evelkigün 

açılan parlamcnfuda kral Fa
ruk, ilk defa olarak Mısır 
kralı unvanile bir söylev ver
tniş, Mısır'm iktısadi ve dahili 
Vaziyetinden bahsettikten son· 
~a, Mısır - lngiliz muahedesini 
1Zah eylemiş ve demiştir ki: 

"- lngiltere -~Mısır mua·" 

Rumen
goslav 

-r una hakkında mü
him bir pakt 
imzalandı 

Bdgrad 23 (Radyo) - Ro
llıanya ile Yugoslavya arasın· 
da devam eden müzakereler 
Sona ermiş ve dün burada 
'tuna hakkında iki devlet mü· 
llıcssilleri arasında mühim bir 
P•kt imzalanmıştır. 

hedesi, bize şerefli bir vaziyet 
bahşeylemiştir. İngiltere, bu 
muahede mucibince her sa· 
hada bize azami müzaheret 
edecektir. 

• 
Kral Faruk, radyo başında~ 

söylev veriyor 
Hava kuvvetlerimizi takviye 

için İngiltere' den tayyareler 
getirteceğiz .. " 

Kral, saylavlar tarafından 
§iddetle alkı§lanmıştır. 

edecektir. 
Bugünkü celsede bütün say

lavlar hazır buluııac..aklnrdır. 
Samiin localarmda da kesif 

bir kalabalık olac ... ktır. 

t 
a 32 kişi 
edildi 

Hükumet aleyhine harekete geçenler 
Sof ya'dan sürgün ediliyorlar 

Sofya'dan bir manzara 
Istanbul, 23 (Hususi) - Sof ya' dan gelen haberlere göre,

Bulgaristan 'da hükumet aleyhine yeni bazı hareketler olmuştur. 
Muhtelif partilere mensup 32 kişi tevkif ve sürgün edilmiştir. 
Valcef ve Protokerof taraftarları da sürülmektedir. Tcvkifat 
devam ediyor. --------. --------
Mikadonun kardeşi ba-

harda Londraya gelecek 
~~~-----·---------Prens Chichibu, Paris,Roma ve 

Berlini de ziyaret edecektir 
Berlin 22 ( A.A ) - Sala

hiyettar mahafilde, Mikado· 

nun kardeşinin yakında Ber· 

!ini ziyaret edeceği .şayiası 

dolayısile şu beyanatta bulun· 

maktadır: 

"Mikadonun en küçük _kar· 

deşi olan prens • f Chichi

bu, ilkbaharda lngiltere kralı 
sekizin'-i Edvard'ın taç giyme 

merasiminde hazır bulunmak 

üzere Londraya ıgidecektir. 

Prens Londra'dan avdetinde 

birçok paytahtları ziyaret ede

cek ve Paris, Roma, Berline 

uğrayacaktır. Şu halde Mika· 
donun karde~inin kinunuev-

velde Berlini ziyaret etmesi 
mevzuu bahs değildir." --·· ... ~--
Eden'in nutku --··· .. ·---Fransız ve Romen 

gazeteleri 
Paris 22 (A.A) - M. Ede

nin Lamugton'da vermiş ol-: 

duğu söylev, gazeteler tara
fından müsait bir surette kar
şılanmı~tır. Gazeteler, lngiliz 
hariciye nazırının sözlerindeki 
vıızuhdan dolayı memnuniyet 
ibraz etmekte müttefiktirler. 

Bükreş 23 (Radyo) - Ga
zeteler, lngilterc hariciye na· 
zırı M. Eden'in nutkunu tah-

Madridden bir görünüş 
Lizbon 22 (A.A) - Asi· ı lan götürüp getiren kamyon-

lerin Madrid cephesinde iler· larla doludur. Bir İtalyan ga-
lemiş olduklarına dair çıkan zetecisi general Valeraya mü· 
haber, asilerle temas halinde racaat ederek, Sevillaya bir 
bulunan mahafil tarafından takım tayy reler gelmesi 
tekzip edilmektedir. yüzünden asi tayyarelerin 

Diaria de Lisbao gaıetesi· 

nin asiler nez<lindeki muha
biri, hükumet kuvvetlerinin 
bilhassa Carabanehal Vsera 
ve Baurero mıntakalarmda 
çok şiddetli mukabil taarruz
larda bulunmuş olduklarını 

bildirmektedir. 

Havaların fena gitmesi, 

tayyarelerin asilere yardım da 

bulunmasına mani olmakta· 
dır. Telefat miktarı boyna 
artmaktadır. Sokaklar, yaralı· 

Ruzvelt 
İngiliz müstemleke. 

sinden geçerken 
selamlandı 

M. Ruzvelt 
Port Despagne, (Trinintet) 

23 (Radyo) - M. Ruzvelt 
lndiana ·polis kruvazörü ile 
buraya gelmiş ve gemisinde 
lngiliz memurları tarafından 
selamlanmıştır. Amerika reisi-
cumhuru karaya çıkmamıştır. 
Ruzvelt'in oğlu gemiden çık· 
mış ve babasının namına valiyi 
ziyaret etmiştir. Ruzvelt, bu· 
rr.da, namına gelen mektup
ları da almıştır. 

lil ederek uzun makaleler ya
zıyorlar , Alman gazeteleri de 
bu hususta müsaid neşriyat 

yapmaktadırlar. 

Franko söylüyor 
miktarı artmış olduğunu bil
dirmişt i r. General şu cevabı 

vermiştir: 

-"Safa geldiler. Kızıll:::rın 

tayyareleri pek çoktur." 
\:' al~rnsiya, 22 (A.A) - Hü· 

kume bir beyanname n~re· 
derek, Borgus hükumetinin 
ltalya ~ I.! Almanya tarafından 
tanınmasına mukabele etmiştir. 
işbu tebliğde, bu tanınmanın 
bu iki devlet tarafından asi
lere yapılmakta olan yardımı 
meydana çıkarmış olduğu be· 
yan olunmaktadır. 

Vaşington, 23 (Radyo) -
Hariciye nazırı, Madrid ve 
Borguz konsoloslarının, ken
dileri için f aideli görecekleri 

anda memleketi terkedeceklerir 
(Devamı 4 üncü sahi/ede J 
r 
Zabıta Romanımız. 

? ? ? 
Yarın; yirmi beş gün ka

dar devam edecek olan yeni, 

bir zabıta romanına başlı· 
yoruz. 

Yeni tefrikamııın ismini 

yarın öğrencek. merakla oku· 
yacaksınıı .. 

• 

-
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Yazan: Anton P. Checkov. 
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Grigory geriye döndü, yol 
her saat daha feı.aiaşıyordu. 
Şimdi hayvanın boyunluğu 
hiç görünmüyordu. Bir ara 
kesif bir çamlıkta koştu, ka
ranlık dallar tornacının elle
rini tırmala~ı. Gözlerinde bir 
parıltı çaktı, görüş sahası tek
rar baş döndürücü bir beyaz
lık oldu. 

Tornacı: 

- fnsan tekrar yaşamall. 
Diye düşündü. Kırk sene ev· 
vel l\1artryona genç güzel neş
eli, iyi bir yuva kurmak için 
yaratılmış bir kadındı. Elinde
ki sanata kapılarak Grigoryile 
evlendirmişlerdi. Mesut bir 
hayatın esası vardı. Fakat 
tam düğünden sonra Girigory 
k ·ndisini içkiye verince sıkın
tı ca başlamıştı. Gözünü aç
madan kırk sene böyle geç
mişti. Düğün, hatırına geldi 
fakat düğünden sonra ne ol
muştu. Hayatından, yalnız 
içki, meyhane köşelerinde sı
z u ıt'(, ve kavgadan başka 
birşey hatırlayamıyordu. işte 
kırk sene böyle heder olup 
gitmişti. 

B"'yaz kar bulutları yavaş 
yavaş esmerleşiyor, kurşun 
rengine dönüyordu. Şimdi 
zifiri bir karanlık başlıyordu. 

Tornacı birdenbire duraklı
yarak: 

- Nereye gidiyorum?. "Di· 
ye mırıldandı . ., Mezar aramak 
lazım, halbuki ben elan has
tahane yolu üzerindeyim. Çıl· 
dırmak işten değil. 

Grigoryu tekrar döndü, ve 
beygiri tekrar kamçıladı. Cılız 
hayvan son bir kuvvetle ge
rildi, ve bir çukura düştu. 
Tornacı tekrar tekrar atın 
sıska sırtını kamçılıyor, arka
sında tok bir şeyin çarptığını 
iişitiyordu. Başını çevirmeden 
bunun, ölü karısının çarpan 
kafası olduğunu anladı, ve 
esmerleşen kar bulutları alaca 
karanlığa dönmekte devam 
etti. Rüzgar gittikce daha 
sert, daha soğuk daha kesici 

hu esti. 
Tornacı gene:-
"lnsan tekrar yaşamalı,, diye 

düşündü. "Yeni bir torna alır, 
para kazanır, ihtiyar• karıma 
para verirdim .. ,, Sonra dizgin
leri düşiirdü.. Aradı, tekrar 
toplamağa çalıştı. Fakat başa· 

et ramadı, elleri işlemiyordu. 

le - Zararı yok ·.dedi· hayvan 

ra yolu bilir, kendiliğinden gider 

la ben biraz uyumalıyım, gömme 
duasından evvel biraz dinlen
sem fena olmaz. 

Gözlerini kapadı ve uyukladı 
biraz sonra hayvanın durdu
ğunu işitti. Gözlerini tekrar 

~ açtığı zaman önünde kulübeye 
benzer bir karartı gördü. Kı

sı zaktan dışarıya çıkıp ne oldu· 
fa ğunu anlamak istedi. Fakat 

kımıldanmaktansa donmağı ter-
st cih eden bir gevşekliğe yenil

diğini hissetti. Gözlerini kapı
u yarak derin bir uykuya daldı. 

Dıvarları boyalı büyük bir 
dJda uyandı. Pencerelerden 

t ;>arlak güneş ışıkları süzülü
ıordu. Tornacıl karşısında in

a mnlar gördü. içinde duyduğu 
Ik istek karşısındakilerden işi 
1akkında akıl danışmakktı. 
"- Bir rahib dedi. ihtiyar 

:anm ıçın dua etse nasıl 

>lur .. ,, 

1 

Çeviren. V. Moral 
Sert bir ses: 
"- Pek ala pek ala sen 

yat!.,, Diye sözünü kesti. 
Tornacı doktoru görünce: 
- Pavel lvanitch diye şaş· 

kınhkla bağırdı. Aziz kurtarı
cım!.,, 

Sıçrayıp doktorun önünde 
dizlerine kapanmak istedi. 
Fakat kollarile ayaklarının 
kımıldamadığını gördü. 

"- Sevgili doktor, kolla· 
rım nerede?. Ayaklarım ner· 
de? .. ,, 

- Artık onlara veda eti. 
Durmuştu.. Gel gel niçin .ağ
lıyorsun?. Tanrıya teşekkür 
et hayatını kurtardın, ve ga
liba bunun da altmış senesini 
geçirmiştin değil mi?. Bu se· 
nin için yetmez mi? 

"- içimde büyük bir ıztı· 
rap var, tanrı başı için beni 
affet, daha beş altı sene ya· 
şasaydım.,, 

" - Ne yapacaktın? 
- Beygir benim değil, geri 

vermeliyim... ihtiyar karımı 
gömmek lazı~, şu dünyada 
her şey ne çabuk sona varı
yor.. Aziz Pavel lvanitch size 
en iyi kayın ağacından bir 
tabaka ve bir kroket topu 
yapacaktım ... 

Doktor elini savurarak sa
londan çıktı. 

Tornacı ıçın her şey bit-
mişti. 

Bitti 

fzmir ikinci icra memurlu
ğundan: 
. fzmirde Hayriyeye iki kıt'a 
senet mucibince 400 lira ver· 

meye borçlu Mehmet.kızı Ha
ticenin ve Ahmet oğlu Halil 
ile iştirak halinde tasarruf 
suretile namlarına kayıtlı olan 

kadastronun ada401 parsel 32de 
ve suvari mahallesinin mora
hane sokağında 112 numara 
tajlı ve 700 lira kıymeti mu
hamme'neli ev tarihi ilan

dan itibaren 30 gün müd
detle açık artırmaya çıka
~i~;Şt~r:- talip olanların kıy
meti muhammenenin % 7 bu· 
çuğu nisbetinde pey akçası .. 
veya milli bankanın teminat 
mektubu vermeleri ve artır 

ma 24/12/936 tarihine tesadüf 
eden perşembe günü saat 14 
de dairede icra olunacaktır. 
"öıüşteriler;;-~it -b~ hu;~ 
daireye talik olunan açık ar
tırma şirtna~~i;:J · 12/12/936 

tarihinden itibaren -~k~yabili;
hakları tapu sicilli ile sabit ol
mayan ipotekli,alacaklılar ile di
ğer alacaklıların ve irtifak hak sa 
hiplerinin bu haklarının ve bu 
hususta faiz ve masarife dair 
olan iddialarını evrakı müsbi
telerile 20 gün içinde icı a 

dairesine bildirmeleri aksi hal

de hakları tapu sicilli ile sa
bit olmadıkça satış bedelinin 

paylaşmasından, hariç kala

cakları ve tayin edilen zaman

dan artırma bedeli,gayri men
kulün 0 0 75 ini bulmadığı tak
dirde en son arttıranın taah-

hüdü baki kalmak üzere art· 
tırmanın 15 gün daha temdit 
edilmek suretile 8-1-937 
tarihine tesadüf eden Cuma 

günü saat 14 de gayrimenkul en 
çok arttırana ihale edilecektir. 
Satış peşin para iledir, mal 

bedeli alİnmadan teslim edile
mez mal bedeli verilmezse ihale 

• 
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Planörcilik, hava yolları, zira· 
atte tayyareden istifade .. 

Bir paraşut kulesinde 
atlama talimleri 

Moskova, (T .A) - Sovyet 
inkılabından evvelki Rusya' da 
sivil tayyarecilik mevcut de
ğildi. El 923 yılında bidayette 
Hava Filosu dostları cemiyeti 
ve bilahare Osoviahim dola
yısilc ~ ovyetler halkının teşeb
büsü sayesine Sovyetler bir
liğinde sivil tayyarecilik baş
lam ı ş ve ilk d:ıhili hava yol
ları tesis olunmu~tur. 

Bu dahili hava yolları şebe· 
kesinin inkişafı çok seri bir 
ahenkle ilerlemiştir. 

Orta Asya hava yollarının 
birçoğu, orta Asya cumhuri
yetlerinin zor geçilir dağlık ve 
çöllük mıntakalorında yegane 
münakale vasıtasını teşkil 
eylemektedir. 

Sovyet sivil tayzareciliğinin 
muvaff akiyetleri arasında mu
hakkak .surette kutup mınta
kası hava yolları şebekesini 
de ay:ıca tebarüz ettirmek 
lazımdır. Bugün kutup mınta· 
kasında cemen 12500 kilo
metre uzunluğunda 11 hava 
yolu mevcuttur. 

Bu suretle 97 500 kilometre 
tutan hava yolları, Sovyetler 
birliğinin halen İşlemekte olan 
) 10 bin kilometrelik su mü
nakale yollarına yaklaşmış ve 

1 

84313 kilometre uzunluğun
daki demiryolu şebekesini 
vüsatça biraz geçmiş bulun
maktadır. 

Hava yolu ile yapılan nak
liyat miktarı da yıldan yıla 
yükselmektedir. 

1935 yılında tayyareler 
95 bin yolcu, 4300 ton posta 
ve 9200 ton eşya nakletmiş-

kararı feshedilir ve kendinden 
evvel en yüksek teklifte bulu
nan kimse arzctmiş olduğu be
del ile alınağa razi olursa ona 
ihale edil;r o da razi olmaz 
veya bulunmazsa icra dairesin
ce hemen 15 gün müdç:letle 
arttırmaya çıkarılır bu arttır

maya alakadarlara tebliğe ha
cet olmayıp yalınız ilanla iktifa· 
olunarak en çok artırana ihale 
edilerek her iki halde birinci 
ihale edilen kimse iki ihale ara
sındaki farktan ve diğer zarar-

lardan mes'ul olduğu ve tapu 

harcının belediye ve vakıf ic
ranın ve yüzde iki buçuk dcl-

laliyenin müşteriye aid olduğu 

ilan olunur . 936-1772 

lerdi. l 936 yılında ise yolcu 
miktarı şimdiden 167 bine ve 
posta ve eşya miktarı ıse 

23500 tona çıkmıştır. 
Sivil tayyarecilik ayni za

manda ziraat işlerinde kulla
nılmakta ve tıbbi yardımile 
halkın kültür seviyesinin yük
selişi alanlarında da büyük 
hizmetler görmektedir. 

Tayyarecilik kültür, mektep· 
lere, rniiesseselere, kolkhoz ve 
sovkhozlara gittikçe daha zi
yade nüfuz etmektedir. On 
binlerce genç kız ve erkek, 
planörizm öğrenmektedir. Pa
raşütcülük sporu, Sovyet 
gençliği, muaddal tayyarecilik 
tekniğini hazmetmekte ve ha
vanın fethi yolundan bütün 
maniaları aşmaktadır. 

Havacılık rekorları 
Son yıllar zarfında Sovyet 

havacılığı, havacılık tekniği sa
hasında yeni yeni muvaffaki
yetler elde etmiştir . 

Planörcülük alanında 

3 Teşrinievvel 1935 te Kok
tebel' de yapılan Sovyet pla
nörcülük müsabakalarında Kı
zılordu planörcülerinden Lisit· 
sin ve Suhomlin, planörle ha
vada kalış hususunda yeni 
dünya rekorları tesis etmişler· 
dir. Lisitsın, planörle 38 saat 
40 dakika, Suhomlin ~38 saat 
10 dakika havada kalmıştır. 
Her iki planörcü de Alman
ların bu sahadaki dünya re
korunu kırmışlardır. 

6 Mart 1936 da pilot Preman 
idare ettiği tayyare ile Stefa· 
novski'nin bindiği planörden 
n.ürckkep hava katarı, 10360 
mdı t ye yükselmiş ve bu su
retle I' a örlc yiıksel : ş dünya 
rekoru 200 metre farkla kı

rılmıştır. 

11 HaLiran 1936 da pla: 
nörcü Korotov, bulutlardan 
istifade ederek deniz planörü 
ile !.altı müstakim üzerinde 
380 kilometre katetmiştir. 
Bilahere ayni planorcü başka 
bir uçuşunda da 377 kilomet
re gitmiştir. 

16 Haziran 1936 da pla
nörcii pilot llçenko Rotefront 
planörü ile hava cereyanların
dan istifade ederek hattı müs
takıın üzerinde 325 kilometre 
katetmiştir. 

En son planör rekorları 
1936 eylülünde Moskovalı 

planörcü Kartaşev, bir kişi
lik planörüyle tayyareden ay
rılarak 501 kilometre katet
miş ve bu suretle 504 kilo· 
metrelik dünya rekoruna pek 
çok yaklaşmıştır. 

1936 ağustosunda Mosko
valı planörcü Ovsiannikov, 
planörü ile 4275 metre yük
seğe çıkmağa muvaffak ol
muştur. 

Yevdokimov rekoru: 
Sovyet paraşütçüsü Y evdo

kimovun 1935 yılında kur-
duğu devamlı atlayış rekoru, 
yaklaşılamıyarak paraşüt re
korlarından birini teşkil et
mektedir. Yevdokimov, 8050 
metre yükseklikte tayyareden 
kendisini atmış ve paraşütünü 
ancak toprağa 150 metre kala 
kullanarak açmıştır. Bu suretle 
Yevdokimov, havada 7000 
metre mesafeyi serbest surette 

/Devamı 4 ün cü sahifede J 
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Küçücük bir vücutta kos-kocam bir baş, ya· 

ni küçük Avusturyanın koca pahitatı, tibki Dolfus gibi. Viya· 
nanın Almanlardan, Çeklerden, Slavlardan, Yahudilerden ,.e 
birçok milletlerden mürekkep 1,847,000 nüfusu vardır. 

Romalılar zamanına aid Viyanadan ht>men hiçbir şey kal
mamıştır. Habsburg hanedanının birçok sarayları eski lıa~nıe· 
tinin bekayesini teşkil eder. · 

Viyana tarihinde mühim bir şöhrete malıktir. Türkler Viya· 
nayı iki defa muhasara etmişlerdi r. 

Şimdiki Viyana, oyun yerleri, <>ğlence leri ve kadınları nırş· 
hurdur. Başka bir kıymeti kalmamıştır. 

ANTONJ EDEN - Halis kan İngil iz asillerinden ve 
şimdi lngiliz dış bakanı, uluslar sosyetesi siyasetiui ingilterc· 
nin milli ve ananevi siyaseti haline .sokmuştur. Meşhur Pit, 
Fransanın emperyalizm heveslerini kırd ığı gibi Antoni Edeıı 
de İtalyanın emperyalizm hıısını kıracaktır. 1897 de doğdu· 
ğuna göre, ~M. Eden heniiz 38 yaşındadır. Kralın sarayı civa
rında kain Eton kollejinde, .rnnra Oksford' da okumuş, tezini 
Acem dili üzerine yapmıştır. Umumi harpta orduda hizmet 
etmiş siyasi hayata 1925 milyon inıparatorlıık konferansında 
başlamış 1926 dan 1929 senesine kadar Osten Çemberlayn'in 
hususi katibi olmuş, -1931 de müsteşar olmuş, 1934 te kabine 
Lordu ve 1935 te ,hariciye bakanı sıfatile uluslar sosyetesinde 
lngiltere'yi temsil etmiştir. 

İngiltere'nin en yakışıklı bir erkeğidir! 

MÜTAREKE - 1914 te cihan harbı başladığı zaman Al
manlar harbın nihayet 6 ayda biteceğini, lngilizler de harbııı 
son sterlin tarafından kazanılacağını söylediler. Almanlar nıüt· 
hiş surette aldandılar. Harp dört sene devam etti, 1914 Ağus· 
tosunda başlıyan harp nihayet 1918 senesi 11 Teşrinisanisinde 
bir mütareke ile nihayetlendi. Fakat mütareke 25 Eylül de 
Bulgarlar 31 Teşrinievvelde Osmanlılar, 3-4 Teşrinisanide Avus
turyalılar tarafından kabul edilmişti. 

VALANSJY A - Kan ve ateş içinde bulunan lspanya'nın 
büyük şehirlerinden birisi, şimdi ispanya Cumhuriyet hükume
tinin yeni merkezidir. Akdeniz, beş kilometre yakın ve Mad
rid şimendifer hattı üzerindedir. 
Şehir çok eskidir; şimdiki nüfus 280,000 dir. Largo Kaballero 

kabi ıesi buradan asilere karşı mücadeleyi idare etmektedir. 
MANZANARES - Madrid'in yakından geçen küçük bir 

nehir, Manzanares nehri, Frango asileri ile hükumet kıtaaları 
arasında Guadarava dağlarından yeri deva~ eden çok kanlı 
harp manzara ve sahnelerinin şahidi olmaktadır. Nehir 80 
kilometre uzunluğunda ve suyu çok azdır. Şiddetli yazlarda 
kuruduğu vakidir. Yağmur mevsimlerinde taşar. 

PUERTO DEL SOL - Harici entrikalar yüzünden ci· 
hanın en betbaht memleketi olan Madri<l'in en meşhur ve 
büyük bir meydanıdır. Mrydan Manzan<ıres nehrine 1200 
metre yakındır. Nehir üzerindeki köprülerle ve müntazaırı 
yollarla Kaza del Kompo parkına geçilir. 

Dahili harp tahribatının en büyük kısmı burada iz bırak· 
mıştır. Köprüler, büyük bim:'.ar, herşey tahriP. edilmiş bulun· 
maktadır. 

lzmir ·ıi daimi encümeninden: 
15 birinci teşrin 936 perşembe günü ihalesi yapılacak iken 

bütçenin gelmemesinden ötürü encümence eksiltmenin uzatıl
masına karar verilen 12897 lira keşif bedelli izmir - Manisa 

yolunun 7 + 000-11 + 500 kilometreleri arasındaki şosanırı 

esaslı onarlması yeniden 15 gün müddetle ve kapalı eksilt· 
meye konulmuştur. 

Bu yolun kapalı eksiltmesi 3 birinci kanun g36 perşeınbe 
giinü saat 1 ! de İl daimi encümeninde yapılacaktır. 

İsteklilerin bazırlıyacakları 968 liralık muvakkat teminat ile 
teklifnamelerıni ve bayındırlık bakanlığından alınmış ehliyet 
vesikaları ile birlikte yukarıda tayin olunan tarih ve saattan 
bir saat evviline kadar daimi encümen başkanlığına vererek 
makbuz almaları. 

ihale gününde bütçe gelmediği taktirde ikinci bir ilanla zarf" 
ların kabulüne devam olunacaktır. 

Fazla bilgi edinmek istiyenlerin fzmir bayındırlık direktör-
lüğüne başvurmaları. : 100 

lzmir ·ıi daimi encümen ·nden; 
15 birinciteşrin 936 perşembe günü ihalesi yapılacak ik~~ 

bütçenin yüksek tasdikten gelmemesinden ötürü daimi encu· 
mence cksiltmesinin uzatılmasına karar verilen 20767 lira 58 
kuruş keşif bedelli Gülbahçe - Karaburun yolunun 5+000 -
16 + 000 kilometreleri arasında yaptırılacak şosa yeniden 15 
gün müddetle kapalı eksiltmeye konulmuştur. 

Bu yolun kapalı eksiltmesi 3 birincikanun 936 perşenıbe 
günü saat 11 de lzmir Jı: daimi encümeninde yapılacaktır. 

isteklilerin hazırlıyacakları 1558 liralık muvakkat temin~t 
ile teklifnamelerini ve bayındırlık bakanlığından alınmış ehlr 
yet vesikası ile birlikte yukarıda tayin edilen tarih, gün ve sa· 
atten bir saat evveline kadar daimi encümen başkanlığına 
vererek makbuz almaları. 

ihale gününde bütçe gelmediği taktirde ikinci bir ilanla 
zarfların kabulüne devam olunacaktır. 

Fazla bilgi edinmek istiyenlerin fzmir 
• lüğüne başvurmaları. 

bayındırlık direktör-
1103 

t 

~u 

d 

lı 
y 



(Ulusal Birlik) 23 Teşrinisani 936 
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1vapur acentası Der Zee . . ketin İn 
Yağlı. müşteri 

Başında dikişleri yer, yer 
•çılrnış bir hasır şapka, boy
unda ensesine doğru kaymış 
it Papyon, ayağında paçalan 
iz kapağına kadar yükselen 
t pantalon, ayakkaplarını 

~clki aceleden- çorapsız giy
~ bir bay, iki eli cebinde, 

tdon'un hazan seyrekleşen 
aıan alçalıp yükselen bina· 
arını seyr ede ede ilerliyordu. 
Üç katlı bir binanın kapı

!ında sallanan: (Üst kat kira-
ktır; istiyenler kapıcıya baş 
~~tsunlar) levhası gözüne ili
!ınce, dümen kırıp kapıcıya 
~aklaştı. Talebedeki kapıcıya 
·aş vursunlar; cümlesini hatır
}arak adamı kuvvetle tosla
ıadıktan sonra, sordu: 

- Üçüncü kat boşmuş, 
JYle mi? 
Kapıcının gözleri parladı: 
- Evet efendim. 
- Çıkalım! 
Ye başladılar merdivenlerı 

'trnanmıya.. İki yanına yalpa 
~Urarak ilerliyenin şişman ka
~~cı, leyleği kovalamak istiyen 
t Ördek gibi onun arkasın-
an çıkıyor. Nihayet üst kata 
~eliyorlar! 
d· - Ooo.. Bu manzaraya 
1Yecek yok ömür!.. 
~; Öyledir beyim, bütün 

ez .. 
ııı·- Ne diy0rsun, bütün iz. 
~t ayak altında.. Doğrusu 
,. tasını yaptıranlar, zevk sa
~ıb' 1 insanlarmış. 
d - lzmir' de böyle bir yer 
aha yoktur 1 
q ~. Ne diyorsun yahu, ne 
ll'ıırı, dünyada eşi yoktur bu
qnın .. Oh .. ne de güzel esi
Ot .. 
~ lierif sevincinden ne yapa-
~ ~1nı bilmiyor. Ellerini oğuş· 

1 
~Yor; ciğerlerini balon gibi 

~ Şıterek nefes alıyor, kapıcı· 
111 

• • d k" d a sevıncı e onun ın en 
t4ağı değili Aylardır boş du· 
~~ bu katı kiralayınca, ala-

gı bah~ işi düşünüyor. 
Müşteri, bir sigara yaktı: 

lq ....._ Şurada üç dakika otur
~~· üç yıl ömrüm a;tacak 

1 geliyor bana .. 

~~; Öyledir bayım; hangi 
Cereden baksanız .. 

d Adam, kapıcıyı dinlemiyor
ııll bile .. O, vapur~ binip açı-
Yor K k ' 'd' y • arşıya aya gı ıyor, 

n~tlıanlara çıkıyor, sonra gene 
Yor b 'd. l' t'-l • oyuna gı ıp ge ı-
tdu! 

Yağlı müşteri (1) hem kaçı
yor, hem de arkasından ko
valıyan şişmman kapıcıya laf 
yetiştirmeğe çabalıyordu : 

Birinci Kordon Rees binası & o. 
- Neye olacak? Etrafı sey

retmek, kömür ocaklarında 
paslanan ciğerlerime, bir Pa
zar günü - 5 dakika olsun -
temiz hava teneffüs ettirmek 
için ! 1 Nakleden : 

Besim Akımsar ___ _. ... 
Sovyetler birliği ilim 

akademisi 
Sovyetler birliği ilim aka

demisi merkez binasının inşaa· 
tına, 1937 yılı ilkbaharında 
başlanacaktır. Akademi azasın
dan mimar Şçuscv tarafından 
hazırlanan plana göre yapıla
cak olan bu muhteşem bina, 
Sovyetler birliği merkezinin en 
büyük binalnrından birini teş

kil eyliyecektir. Binanın umu
mi hacını 1,200,000 metre 
mikabı olacak ve merkez kıs
mı onbeş kat üzerine yükse
lecektir. 

Akademinin bütün büroları 
ile sosyal ilimler enstitüsü, 

Müze ve akademinin 10 milyon 
ciltlik kütüphant!si bu bina 
dahilinde bulunacaktır. 

Fratelli Sperco 
vapur acentası 
ROYAL NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
" HERCULES ,, vapuru 30 

2nci teşrinde gelip 5 1 nci 

Tel. 2443 
ELLERMAN LINES LTD. 
"THURSO,, vapuru 20 ikin

ci teşrinde LONDRA, HULL 
ve ANVERS"ten gelip yiik 
çıkaracak ve ayni zamanda 
LIVERPOOL ve GLASKOW 
için yük alacaktır. 

"POLO,, vapuru 3 birinci 
kanunda LONDRA, HULL ve 
ANVERS'tcn gelip yük çıka
racak ve ayni zamanda LON
DRA ve HULL için yük ala-

caktır. 
"DRAGO,, vapuru 10 birin

ci kanunda LIV.ERPOOL ve 
SWENSEA' dan gelip yük çı

karacaktır. 

GENERAL STIM 
''PHILOMEL,, vapuru 18 

ikinci teşrinde gelip LONDRA 
için yük alacaktır. 

Tarill ve navlunlardaki deği
Şikliklcrden mes~liyet kabul 
edilmez. 

Ali Agah 
Çocuk Hastalıkları 

mütehassısı 1 
İkinciBeyle!Sokağı No. 68 

Telefon 3452 ..... 
~ ~.::-:.. ' .. • Birinci sınıf mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
kanuna kadar ROTTERDAM, v [ 

0

AMSTERDAM;eH-AMBURt namçıoğ u 
limanları için yük alacaktır. Cilt ve Tenasül hastalıklar 

SERViCE MARITIME ve elektrik tedavisi 
ROUMAIN 

"ALBA JULIA,, vapuru 19 İzmir - Birinci beyler sokağı· 

2nci teşrinde MALTA, MAR- Elhamra sıneması arkasında 
SiL YA ve CEZAIR için yük 
ve yolcu kabul eder. 

ilanlardaki hareket tarihle
rile navlonlardaki değişiklik

lerden acente mesuliyet kabul 
etmez. Daha fazla tafsilat için 
ikinci Kordonda FRA TELLi 

No.: 55 

Telefon: 3479 
.: ... ::.: .. '.. . ~ .. . . . '• - • 

• !'<-~. ,.. • ~ .~ • • • 

• ' • •I. 

~~w~~~~~~~~~~~· 

Sıhhat Balıkyağı 
Norveçya balıkyağlarının en halisidir şerbet 

gibi içilebilir iki defa süzülmüştür. 

Hamdi Nüzhet Çançar 
Sıhhat Eczanesi 

DEU!SCH LEVANTE LINIE 
"BOCHUM,, vapuru 11 ikin

ci teşrine doğru beklenilmekte 
ve 15 ikinci teşrine kadar 
ROTTERDAM, HAMBURG 
ve BREMEN limanlarına yük 
alacaktır. 

"AKKA,, vapuru 11 ikinci 
teşrinde beklenilmektP. ve 15 
ikinci teşrine kadar ROTTER
DAM, HAMBURG ve BRE
MEN limanlarına yük ala
caktır. 

"GALILEA" vapuru 20 ikin
te~rine doğru beklenilmektedir, 
HAMBURG ve ANVERS li
manlarından eşya çıkaracaktır. 

" ISERLOHN ,, vapuru 23 
ikinci teşrinde beklenilmekte 
ve 28 ikinci teşrine kadar 
ROTTERDAM, HAMBURG 
ve Bremen 
alacaktır. 

limanlarına yük 

AMERiKAN EXPORT LINES 
"EXHIBITOR,, vapuru 14 

ikinci teşrinde doğru beklenil
mekte olup NEVYORK için 
yük alacaktır. 

"EXPRESS,, vapuru 30 ikin
teşrinde bekleniyor ve NEV
YORK için yük alacaktır. 

EXCELLO., vapuru 5 ilk 
kanunda bekleniyor, NEV-
YORK için yiik alacaktır. 

"EXMOUTH,, vapuru 14 
ilk kanunda bekleniyor, NEV
YORK için yük alacaktır. 

"EXAMELIA,, vapuru 26 
ilk kanunda bekleniyor, NEV
YORK için yük alacaktır. 

PiRE AKTARMASI SERi 
SEFERLER 

"EXCAMBION,, transatlan-
tiği 20 son teşrinde PiRE 
limanından BOSTON NEV
YORK için hareket edecektir. 

"EXOCHORDA,, transat
lantiği 4 ilk kanunda PIRE
den BOSTON ve NEVYORK'a 
hareket edecektir. 

DEN NORSKE MIDDEL-

Jlı'r 
Kapıcı sabırsızlandı: 

ta - Biraz daha çabuk dav- ı 
llsanız A .. 
I dam etrafa son bir nazar 
tattıktan sonra: 

1 Başdurak: ~~;'ş~~nd~alepçioğlu hanı 1 1 
• -· 1 

~ Haydi, -dedi- inelim. 
apıcı ellerini uğuşturdu: 

- Beğendiniz, değil mi? 
' Beğenmek te söz mü? 
' Lakin, her yanını gez(!d· ınizl 

• Lüzum yok! 
i " Demek o kadar beğen· 
llı2 • gezmeden tutacaksınız .. 
~' Tutmak mı?.. Ne mii

ebet) Kim söyledi sana, 
&~il lutacağım diye burasını?!. 
~de ne arar o kadar para!. 

t~ . apıcı afalladı. Şaşkınlığı 
~'ne t .. .. · · k 

-
IZMIR 

Pamuk Mensucatı 
Türk Anonim Şirketi 

Şirketin Merkez ve Fabrikası: Izmir'dc Halkapmardadırr. 
Yerli pamuğunda:-ı At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen, 

Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi 
imal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu· 
catına faiktır. ~ 

al a ı ar k maş fabrikası 
Tarafından mevsim dolayısile yeni 

çıkardığı kumaşlar: 

Zarif 
Ve ucuzdu 

Yeni yaptıracağınız elbiseler iç.in bu mamulatı tercih ediniz 

a ş erleri 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞAR 
HAii T. A. Ş. 
!v1imar Kemalettin c~ddesinde F AHRıl 
KANDEMİR Oğlu 
'9sma;cı!ml~ICD!ıai83Bmillaml ................... ı 

HAVSLINJE 
OSLO 

"SARDINA,, motörü 16 son 
teşrinde limanımıza gelerek 
DİEPPE ve NORVEÇ liman
ları için yük alacaktır. 

S. A. ROY ALE HONGROiSE 
DE NAViGATION DANU-

BiENNE - MARITiME 
BUDAPEST 

• ;-. ....... ~,. - . . . .;- - . 
L""' .... • .,.,. ' 

Mücellit 

Ali RIZA 
Sür'at, zarafet 

Ve ehveniyet 
YENi KAVAFLAR Çarşı&ı 

Numara : 34 

"BUDAPEST" motörü 29 • 
son teşrinde limanımıza gele

DANUB (TUNA) limanları 
için yük alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT
HAMBURG 

'' MARITZA,, vapuru 30 son 
teşrinde bekleniyor, ROTTER
DAM, HAMBURG ve BRE
MEN limanları için yükliye
cekti. 

JOHNSTON WARREN LTD.
LIVERPUL 

" JESSMORE ,, vapuru 15 
son teşrinde beklen:ıor, AN
VERS ve UVERPUL liman
larından yük bo~altıp BUR
GAS, V ARNA, KOSTENCE, 
SULİNA, GALAÇ ve BRAİ-

LA için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

BUC.-\REST 
"DUROSTOR" vapuru 25 

son teşrinde bekleniyor, KOS
TENCE, SULINA, GALAÇ ve 
GALAÇ aktarması olarak BEL· 
GRAD, NOVISAD, BUDA

PEST, BRATISLA VA VIY A
NA ve LINZ için yük ala
caktır. 

"Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında bir taahhüde ıiri· 
şilmez.,, 

Birinci Kordon, telefon 
No. 2007 - 2008 

Telefon No. 2211 ve 3067 ~· ~/ 
~~'Mademki yoktu paran.. Telgraf adresi: Bayrak lzmir . , w [ &ır;aOll .cı~.:ı.:.J 
~tın buraya ? - · . - - -- ,. 

1: c avan supurgesını ap-

~ ÜrJ• en Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelere kalp,böbreklerı 
rahatsız ve tansıyonları yüksek olanlara~

1

bile _Doktorlar bunu tavsiye ederler 

-
.. 
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Sahife 4 

aşav osini 
y an;a gölünün kanlı facıası 

F A d 1 k 
,..,_,_Nakled;;: F. Şem~diin Benlioğlıı,, ransa sya ev et erinin işine a-' Birinci kısım: Sarar~~ş_'.__solmuş yaprak gibi ... 

' "' Ali paş~, ne yazık ettin de bre 
rışmamag karar vermiş ulunuyor dostum gü~el kız o ad.a· 

ma verdın •.••• Dedı 
"lzvestiya" gazetesi, Tokyoda imza adıgvı söylenen.Japonya- Çöktüm dostum çöktüm! Se- safire evin en kıymetli kı~: 

' k çlik tarafından kahve ve tatlı ı 
1 1 • •ı Af • • •dd ı• • neler, ne uvvet, ne gen ta ya ve a manya ıtı a names ıçın şı et 1 neşrıyat yapıyor ne de kalbimde hararet bı- ram etmek idi. 1 

d 1 Despot Misaeli de, güze Tokyo 22 (A.A} - Fransız aitJ bir itilaf olduğunu tekrar babı izah ve teşrih etmiştir. hazırlanan bir oyundur. Japon- rakma ı . r 
d F · · · büyük ve genç yeğenı'nı· kahve ve· sefiri M. Kamerer, Hariciye etmiştir. Sefirin bazı Japon mahafili ta- ya, kendini, Almanya'nın kol- Bu sıra a rosınının 

Nazırı muavini M. Horiuchiyi İyi haber alan mahafil, Fran- rafından bu misaka karşı gös- larına atarak, Rus - Japon mü- oğlu içeri girdi; bunu ikinci nieğe memur etmekle Ali pa· 
ziyaret ederek Japonyanın bazı sız sefirinin bu müracaatının terilmekte olan emniyetsizlik nasebatına bir darbe indirmiş- çocuk takip etti: şaya en büyük hürmeti yap' 
ecnebi devletlerile olan müna- sebebi, resmen tekzip edilmiş _ Ali paşa vaziyetten ha- mış oluyordu. 
sebetled hakkında bir takım dolayı sile teminat vermiş ol- tir. Keyfiyet, şimdiye kadar herdar değilmiş gibi görüne- F rosini büyük bir heyec8_E.. 
sualler sormuştur. olmasına rağmen Komünizme duğu farz ve tahmin edilmek- olduğu gibi Sovyet diploma- rek: iÇi;.- idi, va~iy;tr- bilınİ}'or· 
F • U k k • karşı bir Alman - Japon veya tedir . sisinin faaliyetine mevzu ol- d S d'ğ· d l"k 1 b basıoııı ransa nın za şar nıes e- _ Despotum, çocukların a ev ı ı e ı an ının a 

leleri hakkında hattı hareketine Japon - Alman - ltalyan itilafı Moskova 23 (Radyo)- İzves- makta devam edecek ve bu önüne çıktığını sanıyordu. . 
var ha? Dedi. ı dair sorulan bir suale cevaben mevcut olduğuna dair ortada tiya, "Paris'e karşı Alman-Ja- faaliyet her hangi şartlar altın- h l 1 '' ldil Ali paşa ise hemen aza~ 

F f. · P · h"kA · d ) · l d .. b · k 1 b 1 v it d da olursa olsun her tu"rlu" ta- Despot kahka a ara gu : · } ransız se ırı, arıs u umetı- o aşan şayıa ar an mun eıs pon omp osu.. aş ıgı a ın a d · b ı t F 0sıoı 
- Benim çocuğum olur mu ereceyı u muş u. r 

nin Asya devletleri işine kat'i- olduğunu beyan etmektedir. neşrettiği bir makalede: arruza karşı muzaffer surettee k g" .. k lb' h ı ştı 
hiç paşam, mektebimin çocu - orunce a ı op amı · I· 

Yen kanşmamak azminde oldu- Fransız sefiri, Fransız-Sovyet Komünizme karşı mücadele müdafaaya amade bulunan F · · ·· .. e ge 
landır. Dedi. rosını paşanın onun 

1runu söylemiş ve Fransız - Sov- misakının akdi sırasında Fran- namı altında gizlenen misakın memleketin sarsılmaz kuvvetin d' h f'f d' k k tatlı)1 ıs _ ya.. Bir yeğeniniz var ı ve a ı ız ırara 
Yet misakının tamamile garbe sa için mühim olmuş olan es- hakiki mahiyeti, Paris'~ karşı dayanacaktır. Diyor. v k h · ·k ettı·. 

demek oluyor!. e a veyı ı ram 
• ....... ..._. _ Evet, vezirim.. Zavallı Despota: Ne 

Kostantl·nı·n kemı· lerı· 1 Salengronun ce hemşiremin öksüz kızı, Frosini - Vay, vayl. Dedi. 
• • • • var. Kendisini ben büyüttüm, yazık ettinde bre dostuın. ~ıı 

1 d f 1 d nıhayet iyi bir delikanlı ile güzel kızı o adama verdın " 

merasım.~- e ne 1 1 naze merası•mı• evlendirmeğemuvaffakoldum. Yazık! Yazık! le-
- Aşkolsun bre despotum.. Despot, kaşanın bu söz 

Cenaze alayını kral, nazırlar ve 350 - b rine karşı ne diyeceğini şB: 
C J / l • • Yeğenini evlendirdin de ir şırdı. Yeğeninin yanında pıı. bin kişi takip etmiştir enazeae nazır ar' par cimento re ısı defa beni, eski dostunu davet 11ıı 

- şayı tasdik etmek hiç olrı1ı~ e 
Atina, 23 (Radyo) - ltal- çesine gömülmüşlerdir. Cenaze bulundu. Da/adiye söylev verdi. edeyim demedin. Senin mü- kt B F . ,, . 'h11lll 

alayını, üç yüz elli bin kişi rüvvetin benim mürüvvetim ca ı. u rosını nın zı o~· 
ya'dan getirılmiş olan müte- k . K l Y . Lil, 23 (Radyo) - (Sa- (Salengro) nun Fransa'ya bü- demektı'r bre kardeşi. Nasıl kocası aleyhine bir şey 5f·kir 
veffa ııkral Kostantin ve kra- ta ip etmıştir. ra orgı, lengro) nun cenazesi, • dün yük hizmetler ifa ettiğini mak demekti. Aksine ı ·ı 

• veliahd prens Pavlo, nazırlar, büyük törenle kaldırılmıştır. beyan eylemiştir. bir adamdır damadın? dermeyanı da hiç şüphe5' 
liçe Sofya ile Olganın kemik- deniz ve kara kuvvetleri ku- C d b - Tüccardır paşam. 
lcri, Metrepol kilisesinden mandanları ile ecnebi sefirler enaze e ütün nazırlar, par- Paris, 22 ( A.A ) - Dün - Tüccar mı? Yazık ettin paşayı gücendirecektir. 
alınarak Tatyo sarayının bah- alaya iştir.ık eylemişlerdir. Iamento reisi M. Heriyo ve gece sosyalist federasyonu f Arkası var) 

-------•._.. ....... ~ bütün partilerin mümessilleri Lodrumda M. Salengro'nun kıza! Ynaya'da, :civarda; Pre- • • t -

J 'd k. facı·a hazır bulunmuşlardır. Harbiye hatırasını tebcil etmek üzere veze'de sinkilerden daha iyi Fransız taY~ aponya a 1 M D 1 d ff ı.: • l bir delikanlı bulamadın mı? nazırı . a a iye müteve a oir nümay ş tertip etmişler, 
hakkında uzun bir söylev ver- nümayişte nazırlar da bulun- Ne hayvan delikanlılar var • • 

J600 kişiden 935 i kurtarılabildi miş, son grevler esnasında muştur. sizin millette.. Yazık ettin yarecısı 
------•..-. ... • ... ___. bre kardeşim; yazık! Bir defa J 

Tokyo, 22 (A.A) - Dahiliye nazırı seddin yıkılması netice- F F d k bana bildirmiş olsaydın, sera- Altı aylık teati" 
sinde felaketzede 1600 kişiden 935 nin kurtarılmış olduğunu ransız asın a arı- yımdan gelip geçen bütün de- viye muhtaç a·ır 
haber vermektedir. 279 cesed bulunmuştur. 113 yaralı ve 435 ki ki ld likanlılarını sana birer birer 
kaip vardır. ŞI 1 ar o u d y b 1 Tokyo, 23 (Radyo) - rt\ 

göster im. eğenine un ar- kaç gün evvel bir kıııB~ıır 

lth 1 A. t 1 ~• ...... ___. d J -.k) A J ·-- M dan beğendiğini koca yapa- maruz kalarak düşen meŞ i a a CI anmız son ere Sb 8 İStİyeiı ÜsfÜmanlar, dıkl Fakat ne çare? Artık FransıztayyarecisiAndreJ;;~ 
b• ( h Ik b yapacak bir iş kalmamıştır. ancak altı ay zarfında teu ce memnundurlar Ve 10 erce 8 za ıta Allah rahatlarını ömürlerini edebilecektir. 

ile çarpışt tar uzu_n ~:~:
1

i«kür ederim, pa- Mare.şalı~ıt ·-·-Hükumetimiz, 
daha 
rafında 

bundan sonra 
esaslı noktalar et

tetki at yapıyor 
Kontenjtman sisteminin ikinci ithalat tüccarları, kontenjat· 

Kanundan sonra kaldırılması man sisteminin kaldınlmasile 
~ehrimiz ithalatçılarını fevkal- memleketimizin yeni, mühim 
ade memnun etmiştir. Tüccar- ve çok feyizli bir sahaya gir
ların bir kısmı ve bilhassa ma- miş bulunduğu kanaatinde-
nifaturacılar, derhal sipariş dirler. 

vermeğe başlıyacaklardır.. Hükumetimizin daha bazı 
Ya;'tığımız tetkikata göre, mühim noktalar etrafında tet-

ithalat eşyasından memleketi- kikat yapmakta olduğu ve 
mize girmesi kabil ne varsa 
ikinci Kanundan sonra tama- iktısadi inkişafımızı temin için 
men serbest olarak ithal edi- esaslı tedbirlere girişeceği söy-
lecek ve bu gibi eşyanın leniyor. 
iÜmrük resimlerine hiçbir zam ------------
zam yapılmıyacaktır. Asiler Madrid öaün. 
------------------18 U.Alman 
tahtelbahiri 

•• 
Tahliye gemileri, 
tahtelbahirin battı. 
ğı yere buldular 
Berlin 23 (Radyo) - Bir 

kaza neticesinde batan 18 U. 
Alman tahtelbahiri el' an kur
tanlamamıştır. Tahlisiye gemi
leri, tahtelbahirin yerini bul
muşlar, dalğıç indirmeğe baş
lamışlardır. Tahtelbahir mü
rettebatının elinde tahminen 
ancak on beş saatlık daha 
oksijen kalmıştır. 

de kırılıyorlar 
-Buşıarafı 1 inci sahifedc-

bildirmiştir. Barselon konso

losu, istediği anda tebaasını 

alarak emrindeki harp gemi
sine binebilecektir. 

Paris, 22 (A.A) - Barse
lon 'da bulunmakta olan Fran
sız gemilerinin lspanya'nın 
karasularını terketmiş olduk
ları haberi tekzip edilmek-
tedir. 

Barselon, 23 (Radyo) -
Buradaki Alman ve ltalyan 
ticarethaneleri yağma edil
miştir. 

Madrid, 23 (Radyo) - Ha-

Londra, 23 (Radyo) - Fransız Fasmd.:t tehlikeli karışıklık- şam. 11 1 

lar başlamıştır. Nümayişçi Müslümanlara, binlerce halk iltihak Bu sırada, kapıdan güzel Ankara 'ya dörıJa 
etmiş ve zabıta ile müsademeler olmuştur. Fransız Fasında Frosini girdi. Frosinin elinde I ) ,... 

stanbul, 23 ( Hususi tı başlıyan istiklal cereyanları gittikçe kuvvet ve vüs'at bulmak- gümüş bir tepsi ve tepside A tall 
tadır. Bükreş'te, Balkan ~ fllıı· 

kahve ve reçel bulunuyordu. d~vletle~i ~rk.an.ıharbiy~ıu!..ıt~ , 
Fransa' da 

Büyük bir yangın 
oldu 

Paris 23 (Radyo) - Viyel 
Anje caddesinde büyük bir 
hurdevatcı mağazasından çıkan 
ateş, büyükbir adayı sarmış 

ve neticede 12 mağaza yan

mıştır. Zarar, 40 milyon frank 

tahmin olunuyor. insanca za
yiat yoktur. Yalınız bir kişi 
yaralanmıştır. 

---····---
Von Noraht 
Buğünlerde ·Viya· 

na'ya gelecek 
Viyana, 23 ( Radyo ) -

Avusturya hariciye müsreşarı 
doktor Şmit'in daveti üzerine 
Almanye hariciye nazırı Von 
Noraht, bugünlerde Viyana'ya 
getecektir. 

valar birdenbire soğumuştur. 
Dünden beri yağmakta olan 
kar, 50 santimi geçmiştir. 
Soğuğun şiddetinden harckit 
ifiçleşmiştir. 

Sovyetler birliğinde 
sivil ucakcılık , . 

/ Baştarafı 2 inci sahifede J 
düşerek katetmiştir. 

lrtif a rekorları: 
Akka hava filosunun tanın

mış tayyarelerinden Y evseyev, 
7 eylül 1935 tarihinde, mü
hendis Polikarpov'un imal 
ettiği bir tayyare ile 12010 
metreye kadar yükselmiştir. 
Bu uçuş, normal bir Sovyet 
tayyaresi ile stratosferde ilk 
uçuştur. 

20 teşrinisasanide tayyareci 

Kokkinaki, stratosfere, 13000 
metreye çıkmıştır. 

21 Teşrinisanide gene Kok-
1dnaki, bir stratosfer uçus 
daha yapmı ı ve bu s 

14575 metreye kadar yiı 
lerek ltalyan tayyareci Do 
netti'nin dünya rekor~nu kır
mıştır. 

20 Temmuz 1936 da tay
yareci Alekseyev, bir tonluk 
hamule ile, 12123 metreye 
yükselmiştir. 

3 Ağustos 1936 da tayya
reci Kokkinaki, nakliyat tay-

O zaman, rumları adeti mi- mıye reıslerı ıçtımaına ıştıı~i 
l fe" 

yaresilc 13110 metreye çıkarak 
bir alanda yeni bir dünya 
rekoru kurmuştur. 

21 Ağustos 1936 da tayya
reci Kokkinaki, nakliyat tay
yaresi ve bir tonluk hamule 
ile yaptığı bir uçuşta da 12101 
metreye kadar yükselmiştir. 

Mesafe rekorları: 
15 Teşrinievvel 1935 de 

Sovyetler birliği kahramanı 
unvanını haiz Molokov, yazın 
başladığı büyük kutup uçuşunu 
bitirmiştir. Molokov, SSSR-H2 
tayyaresile kutup arazisi üze
rinde muhtelif istikametlerde 

30 bin kilometreden fazla uçuş 
1Jmıştır. 

' temmuz 1936 da Çla-
11, Baydukov ve Beliakov, 

Moskova - Fransuva Jozef 
arazisi Petropavlovsk tarikiyle 
Kamçatkaya bir uçuş ıçın 
Moskovadan hareket etmişler. 
56 saat 20 dakika mütemadi 
surette uçarak 9374 kilometre 
katetmişler ve Udd adacığına 
inerek bu uçuşlarına çok mu
vaffaiyetli · bir tarzda bitirmiş
lerdir. 

etmiş o an. Mareşalımız ·rkııÇ 
Çakmak. lstanbul' da bAı ~,
gün istirahatten sonra 11 

ra'ya geçmiştir. -

Son dakika: 

Vaziyet na~!~; 
bir safhaya gıf 

----· '·~ Rusya, Japonya Y 
şiddetli ~bir tıO~~ 

vererek protesto 
bulundu fJ" 

Paris 23 (Radyo) - J(ıJ il' 
Hariciye Nezareti, Japo0>'8

11
d9 

: Almanya ve ltalya ararıtıııı 
vukubulduğu söylenen P8 o''" 
son derece müteyakkız 

ranmaktadır . tillı~ 
Japonya Hariciye Nez~reb11t. 

Rus sefirine verdiği ·~~jıı' 
Moskova' da kafi görülme . ~ 
den, Japonya'ya şiddet!' t'.t ıı 
Protesto veı ilmiştit.~l Ve.ı•Y 1 ı; .,. " 
çok nazik bir safhaya S:-

1 

söyleniyor:. 


