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1 imtiyaz sahibi : ŞEVKET BİLGİN 
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Bulgaristan 1 
1 Başmuharrir ve umumi neşriyat müdürü: 1 

HAKKI OCAKOGLU 
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.A.aöN:E ŞER._A._i:_r:r_:t __ 

Deva'.1' mUddetl Türk~ye için ıH~~iç içini 
Senelık . . . • • • • lilOO ... 500 

_Aüıaıılık . . ~~. . 700 1300 

1 TELEFON : 2&97 

Türkiye ile 
Tek tarath bir anıa,ma yapacak 

;::,,...._-Fiyat. " s ,, kuruştur. Cunı.1ıuriyetin Ve Owmhuriyet Eserinin Bekçisi, Sabahları Çıkar Siyasi Gazetedir Yeni Asır matbaasında basılmışbr. 

General Hüseyin Hüsnü beyanatta bulundu 

Eski gayri skeri ntakada · şgal 
edilmemiş bir karış toprak kalmadı 

DüN ANAFARTALARDA MERASiM YAPILDI 
Çanakkale, 23 (Yeni Asır muhabirinden) - gayri askeri mıntakada ı,gal erfll-

Üç gündenberi Çanakkalede büyük şenlikler meml' bir karış toprak bile kalmadı, 
devam ediyor. Bugün heyetler Anafartalara dedi. 
geçerek Mehmet Çavuş abidesine çelenkler Çanakkale, 23 (Yeni Asır muhabirinden ) -
koymuşlardır. Burada binlerce köylü ve bilhassa Üniversitelilerle talebe birliğine mensup heyetler 
şehit aileleri hazır bulunmuş, ateşli söylevler bugün Anafartalara geçerek Mehmet çavuş 
Verilmiştir. Bundan sonra lngiliz ve Fransıl abidesine ve bütün muhariplerin mezarlarına 
IDezarlıklan da ziyaret edilerek çelenkler çelenkler koymuşlardır. 
konulmuştur. HEYETiMiZ GELiYOR 

Çanakkale, 23 (Yeni Asır Muhabirinden) - Istanhul 23 ( Yeni Asır muhabirinden ) -
Anafartalarda Mehmedcik abidesi önünde Montrö konferansının büyük Tfirk zaferini ha-
)'apılan merasim çok heyecanlı olmuştur. Eski zırlıyan heyetimiz, başla Hariciye vekili Tevfik 
IDuharipler burada, bir kahramanlık destanı Rüştü Aras olmak üzere yarın (bugün) geliyorlar. 
olan harb hatıralarını naklettiler. Bahlİye sıldlmndnzlım lle top arabalalumz Heyet Sirkeci istasyonunda büyük merasimle 

Halk bu hatıraları can kulağıyle dinlemiştir. mezarlarını öpeyim ••• " bulunanlann çoğunu ağlattı. karş1lanatakbr. Tevfik Rüştü Aras derhal Filor-
lçlerinden, gözlerini kaybeden bir kahraman Diye yalvardı. Çanakkale, 23 ( Yeni Asır muha- yaya giderek Atatürke tazimlerini bildirecek ve 
eski muharib: Bu malul gazinin mezar taşlan üzerine göz bl~lnden ) - ı,gal kuvvetlerl Kuman- konferans hakkında izahat verdikten sonra 

- " GötUrUn beni, arkada,ıarımın yaşları dökerek kapanmış bulunması burada danı General HUseyln HUsnU; eski Ankaraya hareket edecektir. 
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lozangünü 
--------.....-.----Bagtıa, kurtuluş tarihimizin 

en f&Dh •e en parlak günlerin
den birini daha kutluyoruz. On 
liç yıl önce bugijn, harp mey
danlarında bütün bir busiimet 
dünyasına karşı kazandığımız 
inanılmaz zaferler, Alatürkün 
Yolumuzu aydınlatan direktifleri 
~e ismet lnönünün yüksek de
hasıyla büyük hedefine varmış, 
Sevrde ölüme mahkum edilen 
!ürk milletinin ebedi hayat ve 
1Stiklil hakkı tanınmıştır. 

Sevrde Türk milleti varlığını 
kaybederek esir bir millet ha· 
line sokuluyordu. Ne toprak
~arımızın tamamiyeti, ne de 
ıstikJalimiz kalmıştı. Koca Türk 
~atanı parçalanmış, milli guru
~bıuz ayaklar altına alınmıştı. 

albuki, Türk gibi hür ve 
ltıüatakil yaşamak için yaradı
lan asil bir milletin beş bin 
•tnelik medeniyet tarihini gö
ltıerek esir edilmesine imkan 
lar mıydı? 

O günlerde Avrupanın mu· 
kadderatını idare eden safdil 
diplomatlar buna ihtimal ver
~tkle ne kadar feci bir hataya 

Uftiiklerini anlamakta gecik
ltıtdiler. Zira milletinin kabili
tttini ve hayatiyet kudretini 
~rkesten iyi ö!çen Atatürk 

tıbi eşsiz bir şefin komandası 
lltında silaha sarılmak bahti
hrhğına kavuşan Türk milleti 
ıtlaniaları birer birer devirerek 
"1uzaffer ol-:nas.nı bildi. Emper
~alizmin başımıza saldırdığı 
:~ili ordularım vatanın bari· 

•ııde boğdu. 
Mehmetçiklerin kazandıkları 

lafer o kadar büyük ve muci
:e~i birşeydi ki Tür ki yenin par
a •nnıasında ısrar eden diplo-

llı_.atıar bu hakikat güneşinin 
:

0 lleri kamaştıran ziyası altın-
~ taşırdılar. istila orduları de

~•ze döküldiiğü halde bile şah 
•naıı T- k . . ·ı le ur azmının yem emeı 
t ll~~etine inanmak istemedıJer. 
ti 8 .ı diplomasi mektebinin ye
it flırrneleri hiç olmazsa müza-
1-tre safhasında zaferimizin ko-

kanadı ku ılacağını umuyor
- Stmu 2 11uı salu/eae -

19e-vke1. B:l1tr;1:n 

DR~ ARASIN BELGRATT A BEYANATI 

Boğazları on beş Ağustosta tahkim 
edeceğiz. Türkiye ve Sovy etler ayni 

günde anlaşmayı tasdik edecek 
iltihakını temi etmeyi kendime 
birinci derecede bir vazife te
lakki ederim. Konferans esna· 
sında Türkiyenin temennilerine 
karşı gösterilen anlayıştan 
memnunum. Konfaransın neti
celeri tamamiyle memnuniyeti 
muciptir. Terkiye kendi top
raklanndan bir kısmı üzerinde 
hareket serbestliğine sahip olma 
maya artık tahammül edemez· 
di. Bu hükümranlık hukukuna 
sahip hir memleketin hakkıdır. 

Dr. Atas Y1111an rica/ile bir arada 
Dr. Aras, Türkiye ile Maca· 

ristan münasebatı hakkında da, lstanbul, 23 (Yeni Asır mu
habirinden) - Belgraddan te
lefonla bildiriliyor: 

Türkiye dışişleri bakanı Dr. 
Tevfik Rüştü Aras Montrö dö
nüıünde Belgradda Yugoslav· 
ya hükumeti adına resmen se
limlandı. Dost ve müttefik 
ulusa kıymetli bir zafer geti· 
ren bu beynelmilel siyaset 
adamı, istasyonda gazetecileri 
kabul ederek aşağıdaki beya
natta bulunmuştur: 

- "Montro kooferanıına it· 
tirik eden bil'umum davletle
rin müzaheretleri sayesinde 
ümit ettiğimiz gibi çok müsaid 
bir netice alınmaştır. Dost ve 
müttefik devletlere ön sözde 
teşekkürü bir borç telakki 
ederim. Müttefiklerimiz ve Tür
kiyenin hakiyki dostları, ümit 
ettiğimiz gibi bize yüksek 
müzaheretlerini göstermişlerdir. 

Boğazlar mukavelesi iki ay 
sonra mer'iyete girecek ve 15 
Ağustos tarihinden itibaren 
biz bo~azlarm tahkimi işine 

bilfiil başlamış olacağız.,, 
ltalyanın muahedeyi imza 

edip etmiyeceği hakkında bir 
suale Dr. Aras: 

- "Buna birşey diyemem.,, 
c"evabını vermiştir. 

Bir başka suale de Dr. Aras 
aşağıdaki karşılığı vermiştir: 

-"Türkiye ve Sovyet Rusya bu münasebatın çok eyi oldu· 
Boğazlar mukavelesini ayni ğunu ve iki millet arasındaki 
günde kabul ve tasdik ede- dostluğun derin bulunduğunu 
ceklerdir.,, söylemiştir. 

Dr. Aras sözlerini şu cüm- Türk - Bulgar münasebatına 
lelerle bitirmiştir : dair de Dr. Aras töyle de-

- " logiliz d~legasyonunun miştir: 
konferansta mütereddit kaldığı Türkiye Bulgaristanla pekila 
hakkındaki haberler asılsızdır. teşriki mesai edebilir. Türkiye-
lngiltere konferansta ilk giin- nin dostluk zenciri Bulgaris-
den itibaren çok faydalı bir tanla zenginleşir. Ve Türklerde 
mesai sarfetmişlerdir.,, Bulgar dostluğu yüzünden eski 

Budapeşte: 23 ( A.A ) - T • dostluklarından hiç birini feda 
R. Aras Namzeti Ujsagan etmek Mecburiyetinde dejildir. 
Pdontrö muhabirine yaptığı be· Bulgaristanın dostluğu Montra 
yanatta demiştir ki: f konferansının kazançlanndan 

ltalyanın Montrö anlaşmasına biri olmuştur. 
••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

inhisarlar veklll AH R11n11 dUn Çamaltı Tuzlasında 
tetkikler yapll. Tetklklere alt lalallltı dördUncU say
famızda bulacakaınız. 

he.ı malliaı•ı böyle muvaf Jakıyet/e at[am.ştlT 

Bugün Lozan günüdür 

Vekiller Heyeti Boğazla
ların tahkimini görüştü 
Ankaranın d!ş siyaseti bütün 

dünyada takdir uyandırdı 
Ankara, 23 (Yeni Asır mu• 

habirinden) - Başvekil lımet 
loönü, Kamutay başkanı Ab
dülhalik Renda, adliye vekili 
Şükrü Saraçoğlu bugün lstan
buJdan döndüler. istasyonda 
hararetle karşılandılar. 

Ankara 23 (Yeni Asır mu· 
habirinden) - Vekil:er heye· 
tinde boğazların tahkimine aid 
proje tetkik olunuyor. 

lstanbul, 23 (Yeni Asır mu· 
habirinden) - Yarın (bugiln) 
Lozan günüdfir. Üniversite 
konferans salonunda büyük 
merasim yapılacaktır. 

Paris, 22 (A.A) - Yeni bo
ğazlar mukavelesini mevzuu 
bahseden Temps gazetesi, bu 
mukavelenin milletler arası 

teıriki mesai ve anlaşma siya
setinde bir merhale teşkil etti
ğine dair başlıca murahhasların 
sözlerini hatırlatarak bunun 
ehemmiyetini tebarüz ettirdik
ten sonra diyor ki: 

Hairici siyaseti Tevfik Rilt· 
tü Aras tarafından idare edil
miş olan Ankara hükümeti 
Boğazlar meselesini ortaya at• 
makta gösterdiği iyi niyetin 
mükafatını görmiiştür. Ankara 
hükumeti maddelerin ruh ve 
manasını boıan bir tarzda dev
letleri emrivaki karşısında bı
rakmaktan içtinab etmiştir. 
Türkiyenin gösterdiğı dürüst· 
Jük muhtelif tezlere rağmen 
anlaşmayı çok kolaylaştırmıştır. 

Paris 22 (A.A) - Anadolu 
- Lüf Jfll {tVU lntZ 



SahHe a 

Lozangünü 
·-· - Baş tara/ı 1 inci sahifede -

Jardı. Fakat harb meydanlarin
da muzaffer olmayı bilen is
met lnönü yeşil örtülü dip
lomat masaları önünde de 
eserini muzaffer kılmayı bildi. 
Öyle ki Lozan konferansında 
ismet Inönünün azmi Türk va
tanının tamamiyeti •e tam is
tiklalini baltalamak için sarfedi
Jen her gayretin beyhude oldu
ğunu meydana koydu. Loıan 
sulhunun bize neler kaz.andır· 
dığını bir makalenin dar çer
çevesine sığdırmak imkansızdır. 
Bugün ercfli bir varlık olarak 
göğsümüzü gururla kabartan 
ne varsa hepsini Loz.anda ka· 
zandık. 

Askeri zaferimizi takib eden 
bu siyasi zaferden sonradır ki. 
yeni Türkiyenin teşkıJatfanması 
ışıne imkan hasıl olmuştur. 
lnkılabımızın büyük eserlerini, 
vatanımızın dev adımlariyle 

ilerleyişini Loıana borçluyuz. 
Lozan gününü kutlularken 
kalplerimizi Ata tür ke, ismet 
lnönüne ve kahraman ordumuza 
çevirelim. Onlara minnet ve 
ebedi şükranlarımızı bir kerre 
daha sunalım. 

Şevke1. ı3ilgf.:ıı . . ' 
Zabıta haberleri: 

Yankeslclllk 
Şehidler caddesindeki. tarla

da uyuyan Şaban oğlu Salibin 
yanına sokulan ve kendisinden 
sigara istiyen bir yankesici ta
rafından cebi kesilmek suretile 
9 lirası çalınmıştır. Bunun sa
bıkalılardan Hasan Fehmi ol
duğu tesbit olunmuştur ve ta
kibine başlanmıştır. 

Daha bu ya,ıa 
Üçkuyularda oturan Hamid 

oğlu 15 yaşında Mustafa bıçakla 
arkadaşı Selim oğlu ihsanı sol 
baldırından yaralamışbr. 

Kaza 
Karşıyakada Kurtuluı soka

ğında çocuk meselesinden Şük
rü kızı Müşerreği döven Destan 
oğlu Ali ıabitaca tutulmuştur. 

Yaralanma 
F evzipaşa bulvarında Rifat, 

Mecid ve Mehmed arasında bir 
meseleden kavga çıkmış, Rifat 
bıçakla Mecid ve Mebmede 
saldırdığından tutulmuştur. Ri
f at, vak'a esnasında başından 
yaralanmıştır. 

Hiddetin sonu 
Karşıyakada Hakikat soka

ğında ailesi efradiyle gezen 
Abdullah oğlu Rasim Yol üze
rinde birkaç arkadaşiyle bir
likte oturan Süleymana: 

- Yoldan çekilin; demiş; 
buna kızan Süleyman sandalye 
ile Rasimi başından yarala
mıştır. 

Ziraat mUdUrU 
Vilayet Ziraat müdürü Nadir 

bazı tetkikler için Buldana git
miştir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ajansının Parıs muhabırinden: 

Populer gazetesi Montrö 
muahedesinin imzasını memnu
niyetle karşılıyor ve diyor ki: 

Tabii ve meşru şekilde ya

pılan Türk talebi esnaşmda hiç 
bir itiraz uyandırmamıştır. 

Müşkilat Rus - lngiliz mücade· 
lesinde ve lngilterenin müşte
rek emniyetin uzaklaşması his
sini vermesinde idi. Pol Bon
kurun mesaisi muvaffakıyeti 
temin etti. Mühim olan şey iti
lafın istisnasız imzasındadır. 

Le Jurnal şöyle yazıyor : 
Mukavelenin hususiyeti Tür

kiyenin tekrar tam hakimiye
tine kavuşmasındadır. Kapıyı 
yalnız kendisine yardım pak
tiyle bağlı olanlara açacaktır. 
Bu kombinezon yalmz Cenevre 
makinesinin aczine inhisar et
miyor, bizi doğruca eski teda
füi ittifaklar sistemine döndü
rüyor. 

YENı ASIR 

ŞEBİ 
• 
1 

BiR F ACIA OLDU Davudlar cinayeti 
Kuşadası kazasının Davudlar 

köyünde çoban Mehmedle hü
viyeti meçhul bir adamı öldür
mekle maznun Giridli Mehmed 
Ali. Ahmed ve lsmatlin muha
kemelerine dün ağır cezada 
devam edilmiştir. Maınunların 
vekili mlidafaa için söz sayle· 
mcden evel bekçi Mebmcdin 
maznunlar lehinde ve hadisede 
kullanıl n mavzerlere d ir ver· 
miş olduğu mühim iyı:abatın 
zapta geçmemiş olduğu bildi
rilmiş ve bu şahidin tekrar 
dinlenerek bilhassa mavzerler 
hakkmdaki bildiklerinin zapta 
geçirilmesini istemiştir. Müda
faaya taalluku hasebile mah
keme heyeti bu dileği lrnbul 
etmiştir. Şahidin istinabe sure
tile ifodesinin alınması ıçın 

mahalline talimatname yaı:ıl· 

masana karar verilmiştir. 

Altı yaşında bir çocuk kamyon 
altında kalarak beyni parçalandı 

Adliye tahkikata 
şof .. ründe 

vaz'ıyet 
olmadığı 

ett.i. kabahatın kamyon 
ileri sürülmektedir 

Evvelki akşam saat on dokuzda bmir Çiğli 
yolunda Ahırkuyu mevkiinde feci bir otomobil 
kazası olmuş, Murad oğlu altı yaşlarında Yan
yalı Şaban otomobil altında kalarak beyni par-

birdenbiıe bir çocuk çıkmıştır. Bu çocak altı 
yaşında Şaban idi. 

Kamyon şiddetle çocuğa çarparak yere düşür
müş ve tekerlek çocuğun başı üstünden geç
miştir. Şabanın beyni parçalanmış ve zavallı 
yavrucuk derhal can vermiştir. Kazadan sonra 
kamyon durmuş ve soför jandarmalar tarafın
aaıı tutulmt1ştur. Tahkikata müddeiumumi Ali 
Akkaya el koymuştur. 

çalanmak suretiyle ölmüştür. Kaza hakkında 
aldığımız tafsilat şudur: 

Bergama belediyesinde 71 numarada mukay
yet kamyon Bergamadan yük ve yolcu almış 

olduğu halc!e lzmire gelmekte idi. Kamyon 
şoför Hüseyinin idaresinde bulunuyordu. Ahır 
kuyu mevkiine geldiği esnada kamyonun önüne 

Müddeiumumi. şoför Hüseyini tevkif ettir
miştir. 

Amerikadal 
Mahsul nıahvoldu 

Türkofis Nevıork şubesinden 
gelen bir yazıda Amerikada 
son zamanlarda havaların fazla 
kurak gitmesi yüzünden bilhas
sa hububat. yaş meyve, tütün 
ve patates rekoltelerinin hayli 
zarar gördüğü bildirilmektedir. 

Bunun için bu seneki rekolte 
miktarları son beş senelik re
kolte miktarlarından çok daha 
noksandır. 

Üzümlerimiz 
ı,ıenmeden ihraç 

edilemez 
Dün Ankara Türkofis mer

kezinden şehrimiz şubesi mü· 
dürlüğüne gelen bir yazıda 

memleketimiz.de istihsal olunan 
kuru üzümlerin işlenmeden ih
raç edilmemesi hakkında iktı
sad vekaletinin yazısı üzerine 
icra vekilleri heyetince verilen 
karar sureti bildirilmiştir. 

Bu karara göre üzümlerimi
zin yabancı memleketler üzüm
lerile karıştırılarak yeni bir tip 
yapılmasını önlemek ve reka
betten korunmasını temin et
mek için manyopule edilmemiş 
üzüm ihracının 1705 sayıla ka
nunun verdiği salahiyete isti
naden ihracımn yasak edilmesi 
onanmıştır. 

Üzüm ve incir 
istiyorlar 
Estonyadan bir firma Türk· 

ofis lzmir şubesine müracaat 
ederek kuru üzüm, incir, ceviz, 
badem ve tütün istemektedir. 

Kaza ile ölüm 
Evvelki gün saat onda Kar

şıyakada Selimiye caddesinde 
feci bir kaza olmuştur. Sezai
ye ait 22 numaralı evin ikinci 
kat balkonunda oynıyan oğlu 
üç yaşında Erol nasılsa müva
zenesini kaybetmiş ve sokak
taki taşların üzerine düşerek 
ölmüştür. 

Tirede bir hadise 
Tire kazasında Akkoynnlu 

köyünde Kazım oğlu Şevki ta-
banca kurşuniyle Çopur oğlu 
Mehmedi yaralamış ve kaçmış-
tır. Takibine çıkan jandarma· 
lar Şevkiyi yakalamışlardır. 

Caddeler yapılıyor 
Birinci Kordondan yangın 

sahasına doğru uzanan muhte
lif caddelerin inşasına beledi· 
yece başlanmışttr. Belediye rei· 
si doktor Behcet Uz dün be
lediyenin muhtelif yerlerdeki 
inşaabnı teftit etmiştir. 

Askeri mütekaitler 

Çanakkaleye bir vapur 
seyahatı tertib ettiler 

Askeri mütekaidler cemiyeti 
idare heyeti tarafından yakın
da Çanakkaleye bir seyahat 
tertibine karar verilmiştir. Bu
nun için denizyolları işletme ida· 
resinden bir vapur kiralanacak 
ve halk ucuzca Çanakkaleye 

gidip ordumuzun yeni işgal et· 
tiği bu yurd parçasını görecek
tir. Çanakkc.le harbinin bütün 

teferruatını bilenler tarafından 
seyyahlara orada konferanslar 
da verilecektir. ........... 

Koca bulmak vadile 

Genç kadınları dolandı
ran Ayşe aranıyor 

Namazgahta oturan Emine 
adında genç bir kadın dün 
müdc\eiumumiliğe müracaatla 
keP<!tsine koca bulacağından 
bahisle muhtelif adlar altında 
dolaşan ve bazı kızları da bu 
suretle aldatarak paralarını do-

landıran Ayşenin kendisiuden 
40 lira dolandırdığını ve koca 
bulmadığını şikayet ile bu ka
dın aleyhinde dava açmıştır. 
Emine henüz 30 yaşlarında 
dul bir kadındır. ifadesine 

göre, Ayşe kendisine koca bu· 
lacağını söyliyerek bir erltek 
ile tanıştırmış ve bu erkeğin 

kendisine koca olacağını, onu 
beğenıb beğenmediğinı sor
muştur. 

Civar kazalardan birinde 
müftü olduğunu söyliyen bu 

adamla Ayşe de bir müddet 
sonra kaybolmuşlardır. Bu is· 
tida. Ayşe hakkındaki diğer 
tahkikat evrakile birleştiri
lecektir. 

-·-Kolhozlarda 
beden terbiyesi 

Beden terbiyesi ve spor, son 
yıllarda. gittikçe daha geniş bir 
mikyasta kolhozlar h~.yatmda 

ehemmiyetii bir mevki tutmağa 
başlamıştır. 1935 yılı İçindeki 

faal yet. bu bakımdan, bil
hassa feyizli olmuştur. Yal
nız bu son yıl içinde Sov
yetler Birliğinin bütün kolk
hozlarında 12.660 beden ter
biyesi müsabakası yapılmış ve 
300 bin köylü muntazam suret
te sporla meşgul o1mağa baş

lamıştır. Gene bu yıl içinde 
köylerde 15 bin kadar yeni 
meydanı inşa edilmis ve 20bin 
kadar tutbol, hafif atletizm, 
yüzme, kayak ve sair spor ta
kımları kurulmuştur. 

Bütün sövyetler birliği mın

takalarıuda, yalnız 1935 yılnda 
102 bin genç köylüye' spo-
run mühim alakaların-

dan her hangi birinde 
ciddi bir terbiye almış ve mu
vaffakıyetli neticelere varmış 

olmalarından dolayı, beden ter
biyesi madalyaları verilmiştir. 

Birçok kolkhozlarda. sporla 
yalnız gençler değil, fakat aynı 
zamanda oldukça yaşlılar da 
ciddi surette meşgul olmağa 
başlamışlardır. Birçok kolkhoz
cular b !hassa traktörle ve ma-

Pul mübadele 
kolu kuruldu 

Mu hasebeı• kinelerle iş görülmesi dola
yısiyle genişli ye istirahat 

Posta pulunun milyonlarca 
meraklıları arasında dünyada 
oynadığı rolü, ticaret aleminde 
ve bilgi hususlarında işgal etti
ği mühim mevkii gözden ka
çırmıyan Yozgat Saylavı ve 
eski Parti Başkanı Avni Do-
ğan'ın irşadiyle lzmir Halkevi
nin Müze ve sergi Koluna ba~lı 
olmak üzere " Türkiye Pul 
Mübadele Kolu ,, teşekkül et
miştir memleketimizde mevcut 
pul meraklılarının bu kol'a 
bili ücret üye kaydedilmele
rine başlanmıştır. 

hususı·yede zamanlarının büyük bir kıs-
mını spora tahsis etmiş bu-

Muhasebei hususiye müdür- lunmaktadırlar. Bunlar, daha 
lüğü varidat servisliği iki şu· %İyade, futbol ve hafif atletizm 
beye ayrılmıştır. Tahsil şube- ile uğraşmaktadırlar. 
sinin işleri mümeyyiz Atıf ve Beden terbiyesi ve spor 
tahakkuk şubesi işleri de mü- alanında. Kiyev civarındaki 
meyyiz Remzi tarafından ifa Çapayev, Bielorusyada Kosa-
olunacakbr. Tahsil işlerinin iyi rev ve daha buna mümasil 
bir şekle sokulduğu haber alın- birçok kolkhozlar, her bakım-
mıştır. dan nümune teşkil edebılecek 

Slllh almıf • bir hale ve dereceye gelmiş 
Kemer caddesinde sarho~ bulunmaktadırlar. 

olduğu halde havaya bir el Köyler ve kolkhozlardaki bu 
silah atan kahveci llyas oğlu geniş ve muntazam spor faa-
Salih tutulmuştur. liyeti, milli ve umumi alanda 

TAYYARE Sineması 3UH 

da kendini göstermekten hali 
kalmamış ve daha şimdiden 

kolkhozcular arasında rekord
men namzetleri sivrilmeğe baş• 
lamışhr. 

Bu hafta dünyaca tanınmış iki şaheser filim birden 

1 - Çardaş F ürstin 
Marta Eggerth'in güzel sesi ile yarattığı meşhur operet 

2 - Ekmekçi Kadın 
Bütün dünya diıterine çevrilen büyük romanın canlı kopyesi 
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Çardaş Fürstin 
Cumartesi pazar günleri 14 te Çardaş Fürstin ile başlar 

Mesela Kiyev civarında Sta
lin adına kurulmuş olan k<>l
hozdan Vera Solovieva adın-
daki bir kkylü kızı, 40,l met
reye bomba atmaktadır. Uk
ranyalı genç traktörcü Yere
m~nko, yüz metreyi 11,5 sani
yyede almaktadır. Bielorsyalı 

kolhozcu Dubinovski ise 1000 
metreyi 2 dakika 57 saniye 
gibi az ve çok iyi bir zaman- · 
da koşmaktadır. 

Bu yılın sonbaharında Dnie· 
propetrovs şehrinde ilk defa 

1 •• 
KOŞEM EN 1 

Şarkılar, türküler 
Çala ! Çala! Bir düdük ede

riz matbuat aleminde, ilmi 
mahfillerde hatta yarı resmi ve 
hatta tam resmi teşekküller ve 
ağızlarda musıkimizin ıslahı 
yazıldıkça cıvıdı, söylendikçe, 
azıtıldı. Emredildikçe isyan 
edercesine tınmamazlık peyda 
oldu. 

Zcmltı ından, gürülUlstinden 
lzmiri çın çın çınlatan radyo· 
lara tahammül edip te bir az 
dinliyecek olursanız : 

Alafrang namtna ne halUar 
y pıhdığını. h lk türküs\i per
desi nltında ne herzeler yen• 
diğini anlarsınız. 

Kıvrak ve boş dediğimiz bir 
bestenin küftesi o kadar ar ve 
haya hududundan aşmıştır ki, 
onu takibe ruhumuz razı olmaz. 
Mutlaka fuhşu terviç eden bir 
külhanbeyi ağzı, yahud kanto 
söyleyip köbek atan bir fahişe 
kahkahası duyulur. 

lyi bir güfte işitirsiniz, fakat 
bestesi: Ne alafrangaya benzer, 
ne alaturkaya ne de hoş b:r 
sese.. Hani insan tatlı bir ses 
olsun da ne olursa olsun diye
cf: k olsa bile onu da bulamaz . 
Başına sarık sarılmsş boynuna 
papyon boyun bağı takılmış 

bir baykuşun, yahud bir kar· 
ganın feryadı bundan ileri 
değildir. 

Ne yazsam. ne kadar tasvir 
ve tavsif etsem azdır. Şu son 
günlerde beliren bir iki şarkı 
var ki onlara ne şarkı denir, 
ne de türkü ve ne de bedii 
sahaya girmek hakkını haizdir. 
Güfteler berbat, besteleri ber
bat olan bu şarkılar pis ve ba
yağı aşüfte sevdalarının çıplak

lıklarını, adi şehvet duygulari
le ortalığa saçarJarken ahlak 
zabıtasınm liikaydisi doğrusu 

benim gücüme gidiyor. Plak 
doldurulurken ve çalınırken 
mutlaka bir sansöre tabi olma
lıdır. Yoksa her adi şarkının 
çalmıb çağrılmasına göz yuma
cak olursak, terbiyeye büyük 
tesiri ohm bediiyata, musikiye 
ihanet değil onun namusuna 
teca vfız etmiş, cinayet işlemiş 
oluruz. 

* .. .. 
Fakat bilmem ki "Varakı 

mihrü vefa,, okunur ve dinle
nir mi? 

TOKDIL 

Fransada 
Nafia işleri 

Paris, 22 (A.A)- Meb'usan 
meclisi• dün büyük nafia işleri 
programmın müzakeresine baş
lamışhr. Blum bu programın 
hali hazırda yapılmakta olan 
tecrübenin hakim esaslarından 
biri olduğunu ehemmiyetle 
kaydetmiştir. 

Hükumet nafia işlerinin ilk 
kısmının sene sonuna kadar 
ikmal edilebilmesi için dört 
milyarlık bir istikraz akdetmek 
üzere mezuniyet istemektedir. 

Fransız Hariciye 
nazırı 

Londra 25 ( A . A ) - İvon 
Delbos dün akşıım buraya gel-
miştir. Belçika delegasyonu bu 
sabah bekleniyor. Lokarnocu
Iarın ilk toplantısı saat 10, 30 
da vukubulacaktır. 

Blum öğleyin gelecek ve an· 
cak öğleden sonraki toplantıya 
iştirak edebilecektir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
olarak bütün Rovyet Kolkhoz 
sporcularının iştirakile umumi 
bir spor toplantısı ve spor mü
sabakaları yapılacaktır. Bu 
Kolkhoz Spartakiad'tarı için 
bütün Sovyet köylü gençliğ• 
büyük bir faaliyetle hazırlan
maktadırlar. 
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H b t 1 · .. 1 ·· 1 1 FiL y OS Erzurum, 22 (A.A) - Üçün• 
cü umumi müfettiş Tahsin 
Uzer muhabirimize şu beya
natta bulunmuştur: 

Muhtelif meslek ve san'ata 
ınensub batı genç münevver

lerini doğu diyarını ziyarete 
davet ettim. Memleket için 
bilhassa genç evlatlarımız için 

çok bayırlı, faydalı ve isabetli 
olan bu seyahate her meslek· 

ten muayyen bir nisbet dahi
linde yüzer kişilik irfan kafi
lelerinin birer ay fasıla ile 
gelmelerini alakadarlardan rica 
ettim. 

Seyahatın kolaylıkla, şenlikle 

ve istifadeli olarak geçmesi 
için Ankarada, lstanbulda bir 
komitenin teşkilini ve bu ko· 
mite ile müfettişlik arasında 

zaman ve mekan tayin ederek 
bilmuhabere bir program tes
bitini hükumeti merkeziyeden 
diledim. Kültürel teşekküller· 
den ayrı ayrı müracaatlar, tel
graflar geliyor. Bu yolda mün-
ferid teşebbüslerin ve hedefe 
göre uygun bir netice vermi
yeceği düşüncesiyle doğuya 

gelecek gençlerimizin bu ko
mite ve partiye müracaatlarım 
isabetli gördüğümü Anadolu 
Ajansının tavassutiyle alaka-
darlara arzederim. 

Bir · in giliz 
Harp gemisine lspanyol 

asileri ateş açtı 
Büyük Britanyanın Madrid sefiri 

ortapan kaybolpu 
Pari~, 22 (Ö.R) - ispanya- 193-1936 sınıflarına mensub 

dan gelen haberleri şu suretle bütün e f rad hakkında umumi 
hulasa etmek kabildir: 

Büyük Britanyanın Madrid 
sefiri ortadan kaybolmuştur. 
Bütün araştırmalara rağmen 
sefirin nerede olduğu anlaşı
lamamışbr. 

Sefirin bir suikaı:ıde uğramış 
olmsından endişe ediliyor. 

Madrid 23 (Ö.R) - Fransız 
s~firi ve diğer sefirier başvekili 
zıyaret ederek beynelmiJel bir 
liman olan Tancada muharib 
gemilerin toplanmasını protosto 
etmiıler ve bu gemilerin geri 
çağırılmasını istemişierdir. Bu 
teşebbüse sebeb bükümete sa
dık olan harb gemileriyle asi tay
Yareler arasında Tanca limanın· 
da bu sabah bir harbin vuku bul
llluş olmasıdır.Tayyarelerin bom
baları bir lngiliz ile bir ltalyan 
Yolcu vdpurlarının yakınına 
düşmüştür. Bir lngiliz kruva
lÖrüne de obüs parçaları isa
bet etmiştir. 

Fransa, Italya ve lngiltere 
lspanyol sularına yeni harb 
R'emileri göndermişlerdir. Di
ier bazı haberlere göre, timali 
ispanyada asilerle milisler ara
•ır~da kanlı musademeler vuku 
bulmaktadır, 

SiLAH AL TINA 
ALIYORLAR 

Madrid, 22 (A.A) - Dahi
liye uazırının bildirdiğine göre, 
Sariigosıı;e beşinci fırka kuman
danı asi general Cabanellas 

seferberlik ilan etmiş ve ken
dilerine hemen bugün kışlalara 
gitmek emrini vermiştir. 

Hükumet bu sabah asilerin 
bütün ispanyada hezimete uğ
ratılmış olduklarını yalnız Sa
ragosse ile Seville ve Vallado-
lid mıntakalarının istisna teşkil 
etmekte ve buralarda hükumet 
kuvvetlerinin mücadeleye de
vam eylemekte olduklarını bil
dirmiştir. 

Bugün Madridde sükün hü
küm sürmektedir. Çünkü bun· 
Jarın ekserisi asilere karşı harb 
etmek üzere Saragosse, Bur
gos ve T olede sevkedilmiş
lerdir. 

Barselonda sükun hüküm 
sürmektedir. Orada hükumet 
vvıiyete hakimdir. 

MADRIT YOLUNDA 
Londra, 22 ( A.A ) - Roy

Ajansının kğrendiğine göre 
üç asi ordu Madrid üzerine 
yürümektedir Bunlardan birisi 
Pampele'den diğer ikisi de 
Algesiras ve Gadixden gel
mektedir. 

Asiler yalnız şimalde taraf
tar kazanmaktadırlar. Cenubda 
vaziyette kararsızlık vardır. 

Kırk beş eyaletten ondan faz
lası asilerin eline geçmiştir. 
Bu eyaletler Valladolid, Sara
gosse, T olede, HuesC!i, Vittoria, 
Burgos, Segovia, Cordo, Cor· 
dou ve Seville'dir. 

, ..................... ~.----------------·~ 
SAFI AŞK 
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EmmanueHe Lorans arasın· 
da tam sekiz gün süren bir 
llliicadele oldu. Mukavele üze
rindeki münaka~alar iki gence 
sevgilerini unutturmuş gibiydi. 
Ernınanuel acı acı şunları söy
liiyordu: 

- Tiyatro zenııettiğin ka· 
dar kolay iş deyildir yavrum. 
Ondaki zorlukları, karşılaşa-
c ~ 

agın hayal kırıklıklarını, al-
Çaklık lara birden tasavvur ede
~ezsin. Operaya girmeden 

nce ne kadar çalış-
~ak lazım bilir misin? Notanın 
aha ne demek olduğunn bil
~iyorsnn ?Müzik, bazan korkunç 
ır baş belası olur. 
- Olsun... Bunlardan kork

~~orum ben... Çiftlikte daha 
.... hizmetlerden sikivet et-

medim. Çalışmaktan korkar• 
mıyım? 

- Lorans ilk defa görd
düğü bu adamlara karşı gös
terdiğin itmadı, onlara bütün 
varlığınla teslim olmanı anla-
mı yorum. 

Genç kadın omuzlarını 

silkti. 
- Sonra muvaffak olacağını 

nereden biliyorsun ? Farzede
limki iki üç senelik müziç bir 
çalışmadan sonra operaya ka
bul edildin ? Sayısız rakiplerle 
karşılaşacağını bir kerre düşün. 
Aydınlığa kavuşmadan önce 
senelerce karanlıklarda çırpın· 
mağa mecbur olacaksın .. 

- Umurumda değil bunlar? 
Ne olursa olsun para kazana-
cağım ya ••• 

a eş va anperver erı motor u ta • HATTINI 
yan kuvvetlerinj ric' ata mecbur etti 
Münevver Habeş gençleri müdafaai vatan 

kurarak faaliyete geçmişlerdir 
teşkilatı 

Teftiş için Anka
ra dan ayrıldı 

Londra, 23 (Ö.R) - United Press'iu verdiği 
bir habere göre, üç gündenberi Habeş çeteleri 
ile ltalyan kuvvetleri Adisababa civarında kanlı 
bir savaşma yapmaktadırlar. Yeniden müdafaai 
vatan teşkilatı kurmıya başhyan Habeşler, bu 
işde Avrupa ve Amerikada tahsil eden gt!nç
lere büyük vazifeler vermişlerdir. 

sında yapılan çarpışmalarda Habeşler tefevvuk 
ederek ltalyanları ric'ata mecbur etmişlerdir. 
ltalyanların zayiatı büyüktür. Muhasamatın ce
reyan ettiği saha cesedlerle doludur. 

Ras Seyyum - Kassa ordusuna meosub çete
lerle motörize edilmiş ltalyan kuvvetleri ara-

Royter muhabiri, muntazam Habeş kuvvet
lerinin Adisababaya doğru yürüdüklerini haber 
veriyor. Diğer bir habere nazaran bu kuvvet
lere bir Çekoslovakyalı miralay kumanda et
mektedir. 

1'1 Bir Belgrad haberi 
, 
Başvekilin 
T ebrlklere cevabı 
lzmir C. H. P. Ilyön kurul 

başkanı F azli Güleç ve 
arkadaşları 

Büyi'ık milli muzafferiyeti 
ben de size muhabbetle teb-

Bulgaristan Türkiye ile 
bir anlaşma yapacak 

Na/ia Vekili Ali Çetinkaya 
Ankara, 23 (Yeni Asır Mu

habirinden ) - Nafia Vekili 
Ali Çetinkaya Filyos - Çatal 
Gazi hattını teftiş etmek üzere 
bugün Filyosa ha re ket etti. 
beraberinde vekalet inşaat fen 

rik ederim. 
Başvekil: iSMET INÖNÜ .. i .. _ 

Sof ya Şeker sanayii ileri!eyor 
heyeti reislerile işletme mınta
kası müdürü vardır. Teftiş üç 
gün sürecektir. 

Elçimiz stoyadino
viçi ziyaret etti A v t • • b f b Vekil yeni hattın Zonguldak 

g ıs ostan ıtı aren a - =~~:'·~=~.~=Y• 1~z!~c:~!:~.1•0 
Belgrad 23 (Ö.R) - Başve

kil Milan Stoyadinovjç buğün 

Türkiye elçisi Ali Haydarla 
Çekoslovak ve Fransız elçile
rini kabul etmiştia 

•k ı f ı • t • Çankırı, 23 (A.A) - Nafia f} a ar aa ıye e geçıyor bakanı Ali Çetinkaya Filyos 
• - • - hattında ve Karabükde yapıla-

Eskişehir, 23 (A.A) - Şeker fabrikaları Ağustostan itibaren Jacak fabrikalar hakkında tet-

Bulgaristanda 
kampanyklarına başlamak üzere harırlıklarını bitirmişlerdir. kikatta bulunmak üzere bugün 
Geçen sene mahsul azlığı dolayısiyle çalıştırılmıyan Uşak fahri- Çankmya geldiler. Yanm saat 

Sofya, 23 {Ô.R) - Çankof, 
başvekil Köse lyvanofla teşriki 
mesaiyi kabul etmiştir. 

kası de hu sene faaliyete geçecektir. Pancar mahsulü bu sene kadar istasyonda kaldıktan 
umumiyetle iyidir. Ve bu faaliyet senesiyle şeker sanayiimiz sonra Filyosa doğru hareket 
onuncu yılını doldurmuş olac2ktır. ettiler. ................. ı~giff~ .... ·ı~p~;~t·~·;i~ğ~ ................ r ................... rü;kiy~·= .. A~~;t~;y; ................. . 

Parlamentolar konfe- Yeni ticaret anlaşması 
ransı Londrada toplandı dün imza edildi 

Londra, 23 (A.A) Dün Avam kamarasında yarı resmi impara
torluk parlamento konferansı toplanmıştır. Bu konferansın impa
ratorluğun muhtelif devletlerinin parlamentoları arasındaki teması 
muhafaza etmek maksadiyle senede bir kere toplanmasına geçen 
sene karar verilmiş idi. 

Stuttford bu toplantıya başkanlık etmiştir. Sir Samuel Hoare 
lngiJterenin deniz kuvveti ve imparatorluk camiası hakkında 
bir nutuk söylemiştir. 

Yeni Mısır - lngiliz anlaşmasına 
doğru ilk adım 

Kahire 23 ( Ö. R ) - 2000 lngiliz askeri Musetvvayı terkede
rek Kahireye gelmişlerdir. Daha iki bin asker Kahirede ve sair 
merkezlerde yerleştirileceklerdir. 

Kahire 23 ( A.A ) - lngiliz - Mı3ır muahedenamesinin askeri 
ahkamı hakkında bir itilaf basıl olmuştur. Bu itilaf dün akşam 
prafe edilmiş olub bugün lngiliz ve Mısır delegasyonlarına tevdi 
olunacaktır. iki delegasyon yarın umumi bi~ toplantı yapacaklardır. 

- Peki... Bu eski tenorun 
seni yarı yolda, hatta üç aylık 
bir tecrübeden sonra terket
miyeceği ne malum... Burada, 
hiç olmazsa hayatını kazanı
yorsun. istikbalin temin edil
miştir. Zaten evlenecek değil 

"'miyiz ? Hayatını ben temin 
edeceğim. Aşkımız seni mesud 
etmeğe kafi değil mi ? Ben 
yanında olduktan sonra zah
metlere katlanmağa ne lüzum 
var? 

- Evet çiftlikte kalarak çü
rüyelim .. Biraz hayat, biraz ne
şe yüzü görmiyelim. 

Emmanuel bu sözlerden dil· 
gir olmuştu. Köy hayatına aşık
tı o ... En biiyiik aşkına dil uza
tılmasını istemiyordu. 

Lorans ne çabık değişmişti? 
- Bir ar sahibi, bir şahsi

yet olacağım, diyordu. Bugüne 
kadar devam eden süfli bayata 
saplanarak diğer kadınların 

dununda kalmak istemiyorum. 
Mustiye muvaffak olacağımı 
temin etti. Bu teminab vere• 

lıilmek ıçın bende bir meziyet 
görmesi lazım değil mi? Niha
yet sevgilim evlenirken sana 
birşey getirebileceğim. Arbk 
senin karın olmaktan sıkılmı· 
yacağım. 

Emmanuel keder dolu göz
lerini kaldırarak yalvaran na
zarlarla ona baktı. 

- Ben senin bır ar sahibi 
olmanı istemiyorum. Seni bu 
halinle daha çok seviyorum. 

Lorans ayağa kalktı. Dos· 
tuna kızgınlığı andıran bir 
hayretle baktı. Anlamıyordu. 
Bu gencin niçin bu ka4ar ısrar 
ettiğini bilmiyordu. Neden ope
raya girmesini istemiyordu? 
Neden buradaki fakirane ha
yatı Parisin neşeli hayatına 

tercih ediyordu? 
Emmaouel aşkını kurtarmak 

azmiyle son bir gayret daha 
sarf etti: 

- Lörans sesin nazik bir 
şey olduğunu biliyorsun. Bir 
soğuk algınlığı bugün o kadar 
iftihar ettijio Hai clialenmea 

Ankara 23 (A.A)- 21 temmuz 936 tarihinde müddeti hitama 
eren Türkiye ile Avu'Jturya arasındaki ticaret ve klering muka
~elelerinin temdidi için bir müddettenberi Hariciye vekaleti ile 
Avusturya sefareti arasında cereyan eden müzakereler neticele
nerek bugün yeni mukaveleler Hariciye vekaleti vekili Şükrü 
SaraçoğJu iJe Avusturya sefiri Bucbborger arasında Hariciye 
vekaletinde mutad merasimle imza edilmiştir. 

Bu yeni mukaveleler iki memleket arasındaki ticaret münase
betlerini daha ziyade sıklaştıracaktır. 

Yahudi muhaceretinin menedileceği 
haber verilmektedir 

Londra, 23 ( Ö. R ) - Filistinde dolaşan bir rivayete göre 
bir salahiyettar lngiliz heyeti Filistine yabudi muhacereti meseJe
sinı yeniden tetkik etmiştir. 

Bu heyet, muhaceretin durdurulmasına karar vermiştir. 

bir hale koyabilir. Ne kadar 
çok muganniler görülmüştür ki 
güzel seslerini bir an içinde 
kaybetmişlerdir. 

Gözlerini indirdi. Sanki Lö
ransın o gözlere dikkatla ba
karak hissiyatını okumasından 
korkuyordu. 

Lörans bir az sinirlenerek 
cevab verdi: 

- SevgiHm bütün bunları ne 
diye söyliyorsun? istikbalimi 
karartmak, teşviş etmek mi is
tiyorsun? 

- Hayır Lörans hayır ... is
tediğim sadece seni hayal ın
kisarından korumaktır. Bütün 
bu söylediğim şeyJer baş gös
terdiği zaman fazla ıstırab çek
mene mani olmaktır. 

- Felaket hei'kesin başına 

gelebilir. Gelmeden onları dü
şünmeğe ne lüzum var güze
lim .. Sevincimi, neşemi bozma. 

Emanuel Loransın asabileşti
ğini hissedince sözü değiştirdi. 
Gözlerinde toplanan yaşları 
zorlukla dağıtb. 

Günler geçiyordu. Nerdeyse 
Tenör ve arkadaşı gelecek, 
ikinci mukaveleyi de getire
ceklerdi. Emmanuel \"e Lorans 
başka başka sebepler yüzün
den heyecanla idiler. Lorans sa
b1rsızJanıyordu. Emmanuel ise 
ıevdigi güz~J kadının elleri 
arasından ~<açmakta olduğunu 

hissediyordu. 
O Loransını her şeyden uzak 

olarak sevmek, bu samimi ka
dm kalbi yanında teselli bul
mak, sadeleşmek, on•m güzel 
gözlerindeki ışıklara dalarak 
her şeyi unutmak, onun ateşli 
vücuduna sahih olmak, istiyor
du. Şu halde bütün ümidlcri 
biran içinde yıkılacak, o kadar 
sevdiği kadın mücadeleye, sah
nenin alaylı hayatına, acılarına, 
kıskançlıklarına, zahmet1erine 
atılmak için elleri arasından 
kaçacaktı. Birkaç güne kadar 
bu eski tenor denilen çılgın 

gelecek, en geç on güne kadar 
Viyö kontinin çekici ha1abaa 

- Bitmedı -
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inhisarlar velcili Çamaltı Tuzlasında 

c 
• s to uzaya 

Vali gazefed aıkadaşlar/a bir araaa 

Şehrimizde bulunmakta olan 
Gümrük ve inhisarlar vekili 
Ali Rana Tarhan, dün Çamaltı 
tuz şehrinde ikmal edilen sofra 
tuzu fabrikasını ve diğer tesi
satı tetkik için Tuzlaya gitmiş
tir. Vekilin refakatlerinde vali 
Fazlı Güleç, saylav Ak Osman 

oğlu izzet, inhisarlar umum 
müdürü Mithat Y enel, tuz şu
besi müdürü Cavid, inhisarlar 

baş kimyageri Ekrem Necmi 
bulunuyorlardı. 

Vekil ve refakatlerindeki ze
vat sabahleyin saat sekizde 

otomobilJe lzmirden Çamaltına 
hareket etmişler ve tuzla mü-

yete keçmiş ve ince tuz istih
saline başlanmışbr. Fabrika 
hakikaten modern bir hale 
konmuş mükemmel bir es~rdir. 
Fabrikada beheri yarım ve 
birer kiloluk olmak üzere günde 
50-60 bin paket ince tuz 

istihsal olunmaktadır. Yeniden 
vücuda getirilen tesisat saye
sinde tuzun rütubeti çekme 
hassaları izale edilmekte, yıka
nan öğütülerek fırınlarda ku-

rutulmakta ve un haline geti

rilerek otomatik bir şekilde 
paketlere doldurulmaktadır. 

Bütün bu ameliye esnasında 

tuza el değmiyor, her iş ma-

7uzlamı ku1Utulduğu büyük tavalarda tetkik/er 

dürft mühendis Sezai tarafın- kine ile yapılıyor. 
dan karşılanmışlardır. Fabrikayı ve yeni tesisah 

Müdürlük dairesinde bir müd· takdirle karşılıyan vekil Ali 
det istirahattan sonra Tuzlada Rana Tarhan tuzla müdürü Sc-
yeni vücuda getirilmiş olan zaiye takdirlerini bildirmiştir. 
bütün inşaat ve tesisat gezil- KADIRŞINASLIK 
miş ve birer birer görülmüş- Tuzlada 35 seneden beri ça-
tür. Tuzla müdürü mühendis Jışan ve artık çok ihtiyarlamış 
Sezai bütün inşaat hakkında olan tuz ustası Tahir çavuşun 
vekile izahat vermiştir. yaptığı hizmetleri takdirle dinli-

SOFRA TUZLARI yen Vekil, bu emektar işçinin üc-
Sofra tuzu fabrikası faali- retini artırmak suretife taltifini 

··············~ -······························· M"llA R 
········•······································· ı ı oman 

Yazan : Adnan Bilget - 22 -
• cws e AEM*i+*+ e mr-±'t*+' s • 

Arzulu baluşların ve bir ceylan yavrusu gibi 
göksüme düşen başın neler, neler söylemiyordu 

Sabihanın ı lk mektubu ce
vapsız kalmıştı .. 

. . . . . . 

. . . . . . . . 
Cevapsız kalan mektubum

dan sonra sana m<:ktup gön
dermelimiydim .. Böyle hareket 
etmekl.e gururumdan fazla bir 
şeyler kaybediyormuyum? 

Bu noktaların üzerinde dur
mak, kendi kendimi yemelc, 
izzeti nefsime yeni bir yara 
vesilesi hazırlamak ÇClk zor .. 
Bu itibarla sadede rucu edi-

yorum Ahmed.. Ben bugiinkü 
vnz~yetimi aşağı yukarı bir az 
zavallı sayıyorum .. Bununla be
raber her eni ruh sarsıntısı 
henim için l:i şka bir ders olu
yor. Hayatı öğreniyorum, ıstı
rabı öğreniyorum. 

Şu dakikada senin hareket
ler na gücenmek elimden gel
miyor. Bu belki de çocuğumun, 
hayır çocuğumuzun hatırı içio .. 
Onu daha dünyaya gelmeden 
babasız bırakmak kendi kendi
mi alıstıramıyacağım bir azap •• 

• 

n!akadarlara emir etmiştir. Bü

tün hayatını tuz iş 'erine hasre
deı! Tahir çavuşun, demokrat 

Vekil Raua Tarhanla mu&afa
hası hazır bulunanları müte
heyyiç etmiştir. 

Tuz tava'an ve bu tava1ara 
deniz suyu sevkedt:n yeni tu
lumbaları gözden geçiren Vekil, 
Tuzlanın ihtiyaçları hakkında 

Tuzla müdürü Sezaiden izahat 
almıştır. 

iSKELE YAPILACAK 
Tuzlada en müh:m ihtiyacın 

su ve iskele olduğu anlaşılmış
tır. Tuzlada içme suyu yoktur. 

Foçadan su getirilmektedir. 
Tuzlaya su temini için şimdilik 
düşünülen çare Artezyen ku-

•• • oz n çı 

Vekil Jabıilıada tesisatı gözden geciriyor 

eden Vekil tetkikatı neticesin- Vekil ve refakatlarındaki 

den memnun olmuştur. zevat bütün tuzlayı dolaşan 

elektrikli tramvay arabalariyle 

ve her tesisatta durmak sure· 

tiyle iki saattan faıla tetkikte 
bulunmuştur. 

Çok samimi hasbihaller ara

sında yinilen öğle yemeğinden 

sonra Vekil, umum müdür, 

tuz müdürü, ile kimyaker 

ve tuzla müdürü ile bir
likte müdürlük dairesindeki 

çalışma odasında akşam geç 

vakla kadar işler etrafında mü

zakerede bulmımuşlardır. Vekil 

Vali Fazlı Güleçle dün akşam 

Tuzladan şehrimize dünmüştür. 

Vekilin tuzlada tetkikleıitıden bir intiba Hugün şehirdeki inhisarlar 

Gümrük müessesahnı tetkik 
edeceklerdir. 

yusu açmaktır. Evvelce buna ı YENi iNŞAAT 
teşebbüs ~dilmiş ve 63 metre Yeni inşa edilen ameleye 
derinliğe kadar inildiği halde 
su bulunamamıştı. Daha derine 
inilerek su aranmasına çalışı-

lacaktır. 
lskele meselesine gelince bu 

işler de önümüzdeki sene içinde 
bitirilecektir. 

Vapurların doğrudan doğru
ya yanaşıp kolayca tuz yükli-

yecek bir beton arme iskele 
yaptırı'ması tasavvur edilmek
tedir. Bunun için sondaj ve 

keşif yaptırılacaktır. Tuzlanın 
en mühim ibtiyaçlaridan biri de 

Çiğli köyÜnden Tuzlaya kadar 

uzanan 16 kilometre tulündeki 

harab şösenin tamiri mesele
sidir. Gümrük ve inhisar· 

lar Vekili bunun için de 

alaka göstermiştir. Tuzlada 
çalışan amelelelerin yatakha
nelerine, aşçı, kahveci ve 
bakkal dükkanlarına varın

caya kadar her yeri tetkik 

içerimde gizli bir şüphe de 
var.. Kendi kendimden şüphe 
ediyorum. Buna başka bir ad 
da verebiliriz. Dünyaya gelen 
çocuğumuz, bulunduğu ve ya· 
şadığı muhit içinde göreceği 

insanları sevebilecek mi? Bil
hassa o, Sezai Fuad çocuğu
muzun dünyaya gelişini nasıl 

karşılıyacak.. Onu hakikaten 

kendi çocuğu olarak kabul 
etmek istiyecek mi? Eğer ka
bul ederse biz buna göz yu
macakmıyız? 

Ya çocuğumuz.. O, bu va· 
ziyeti acaib nasıl karşılıyacak? 
Evinin içinde bana koca mua
melesi yapan insanın hakiki 
erkeğim ve eşim olmadığını 
öğrendiği zaman ne diyecek .• 
Beni mazur görmek istiyecek 
mi? Yoksa.. Evet yoksa beni 
adi bir sokak kadını ve bir 
macera kurbanı mı telakki 
edecek? 

Bu müthiş istifhamları unut
mak için kendi kendimi zor
lamak mevkiindeyim. Şu da-

7llz Jabıikas11ıda tetkikat yapıluken 

mahsas hamam, hastane, me- Gümrük ve inhisarlar vekili 

mur ve amele çocukları için Pazartesi günü Afyon yoliyle 

ınşa edilen beş dershanali Ankaraya, inhisarlar umum 

mektep, modern memur evleri müdürü iJe Tuz müdürü de 

yeni tulumba daireleri çok ca- deniz yoliyle Istanbula döne-
zip bulunmuştur. cekierdir. 

kikada yanımda bulunsaydm 
onlara beraberce cevab vermek 
imkanlarını elde ederdik. Şim· 
di sensiz ve arzusuz saatler 
geçireıniyorum. 

Sensiz hayatın manası hiç te 
sandığım kadar parlak değil.. 
Beni öyle bir maceraya kadar 
sürükliyen çılgın arzuyu Ner
gis adasının sarhoş edici ha
vasından aldığım için artık 
orasını da sevmiyeceğim. Yal
nız başıma oraya gitmek ne 
kadar da faydasız. 

Sevgiyle, muhabbetle Allaha
ısmarladık, Ahmet .. 

-AHMEDIN DEFTERl
Birincı mektubunu okuma

dım .. 
ikincisini posta memuı·unun 

yanında yırttım .. 
Şimdi üçüncü geldi.. Onu 

açsam mı?. 
Bu tereddüd neden.. Sabi

badan korbıyor muyum?. 
Ay ışığının aydnılattığı k~r

piç odnmda bir ~on bahar ge
cesi yanıyor.. Sonbaharı sevi· 

yorum •. Onu, bana Nergiz 
adasını unutturduğu için sevi
yorum.. Orada bütün bir aşk 
ve hayat gömülü.. Onu hatır• 
lamıyacağım, günahımı unuta· 
cağım. Sabihayı unutacağım .• 
Buna sebeb var mı.. Bunlara 
cevab veremiyorum. 

Mektubu, gaz lambasının ya
nında duruyor.. Yazısı neden 
titrek.. Acaba hakikaten ~ok 
mu üzülüyor .. Sakın hasta, ölüm 
halinde mi? 

Beni basit bir insan gibi 
kandırdığın için sana düşman 
oldum Sabiha .. Beni aldattığın, 
bütün bir hayatı inkar ederek 
büyük bir emrivaki yaptığın 
için seni affetmiyeceğim. 
Başım ateşler içinde yanıyor. 

Bütün inkarıma rağmen hep 
onu, senin o dakikanı düşü
nüyorum. 

Nergiz adasında baharın son 
ruzgarları esiyordu.. Ve deniz 
bir canavar gibi çılgınca ku· 
duruyordu. Arzulu bakışların 
ve bir ceylan gibi göğsiinıe 

24 Temmt.tz ıeae 
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Hergün ı 
• Bir fıkra 

Yazan: ElZflCl Kr.mal Aktaş 
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Kadınların 
ters hesapları 
Kadınları bir yerde hasapsız

Jıkla ittiham ediyarum.Şimdiye 
kadar kadınlar her şeyde kü· 
çüklüğü, mini.vonluğu ve ince
liği kebul etmişlerdir. Mesela 
bir erkek şemsiyesi ile bir 
kadm şemsiyesi yan yana ge
lince kadm şemsiyesinde mini: 
yonluk, incelik ve küçüklük 
vardır. Kadın şapkasiyle erkek 
şapkası, kadm kundurasiyle er
kek kundurası, kadın çamaşı

riyle erkek çamaşırı, kadın 
bastoniyle erkek bastonu,kadın 
sigaras;yle erkek sigarası, daha 
nasıl sayayım,kadın dürbüniyle 
erkek dürbünü kadın yüzügiyle 
erkek yüzüğü yani kadının bü
tün eşyasile erkek eşyası ara
smda kadın daima küçüklüğü, 
miniyonluğu, inceliği tercih et
miştir. Böyle olmasına rağmen 
kadınlar her nedense pijamada 
bu kanunu bozmuşlardır. Etek 
mi, paça mı olduğu belli olmı· 
yan apaş pantalonu gibi etrafa 
dalgalar saçan bol ve büyük 
paçalarile bol ve kalın baldır
larile kadın pijaması erkek 
pijamasından daha kocaman, 
daha büyük ve daha kaba o~ 
muştur. Kadın her tarafta ince· 
liği ve küçüklüğü seçtiği halde 
Pijama işinde sapıtmasına mana 
vermek istedim bulamadım. Bu
nun sebebini bulmak içm aza
cık kadın olmak lazım geliyor 
galiba! Azacık kadın olmak 
elimde olsa azacık olurdum, 
mümkün değil fakat şey

tan aklıma birşey getirdi 
Bu bol paçalar bacakları ka

pıyor. Acaba kadın bacak cep
hesinden kendisini beğenmi

yormu ki onları bol, dalgalı 

paçalar içinde görülmiyecek bir 
hale sokmak istiyor. Göksünü, 
kollarını ensesini göstermekte 
tereddiidü olmıyan kadının, 
erkek pijamasına karşı kaba, 
ve maruf tabirile hantal pija
masına verilecek belki bir baş-

ka mana da vardır, benim ak
lım ermiyor olmah... Bence bu 
kadınların ters hesabıdır .•• . . .... ' .. 

Yeni bir altın 
madeni 

Urla mıntakasında Sverd
lovsk civarında bir ırmak al
tında, altın madenciliğinde pek 
az gkrülen bir tarzda, bir ma
den kuyusu kazılmıştır. Bu ku
yu vasıtasiyle, son zamanlarda 
o mıntakada keşfedilmiş olan 
altın fazla duartz madeni işle
tilecektir. 

düşen başın bana neler söyle
miyordu. Bir anda hüviyetimde 
derin bir değişiklik olmuştu. 
O zaman beraberce nergiz 
kokulu çiçekler arasında seril
miştik... Sonra neler olmuştu ... 
Onu hatırJıyamiyorum .• 

Şimdi.. Şimdi.. Çirkin yüzü 
için diploma alamıyao talisiz 

kimya telebesi baba oluyor .• 
Ben baba oluyorum •. Çocuğum 

olacak .. Bir gün, belki de beş 
ay sonra küçük bir mahluk be
nim adımı konuşmak için hayata 
kavuşacek .. 

Yalan neye yarar Sabiha .. 
Şu dakikada, hiç kimseye if· 
şada bulunmıyacağımdan emin 
olan defterime ufak bir sırrımı 
tevdi ede bilirmiyim? Ben de, 
ben de seni seviyorum Sabiha. 

Çocağumuz, benim ve senin 
birleşik çocuğumuz.. Bu pek 
müthiş .• Demek ben öldükten 
sonra adımı taşıyacak biri bu
lunacak •• 

- Bıtmedt -
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Lokarnocu devletler dün toplandı 
lngiliz başvekilinin riyasetinde yapılan toplantıda 

tam bir anlaşma elde edildiği tesbit edilmiştir 
ltalyanın, Avrupanın yeni sulh organizasyonunda yer alm!yacağı ve Akde

niz anlaşmasının İtalyaca hasmane telakki edildiği söyleniyor 
Londra 23 ( Ö. R ) - Fran

sa - Ingiltere - Belçika murab
saları bu sabah toplandılar. 
Top!antıya M. Baldvin riyaset 
etmekte idi. Fransız başvekili 
M. Leon Blum vaktinde yeti
Şemediğinden ilk toplantıda bu
lunamamıştı. Kısa süren içtimaı 
tııüteakıb lngiliz hükümeti ta
rafından murabhashr şerefine 
bir ziyafet verilmiştir. Akşam 
lokarnocu devletlerin murah
hasları Belçika sefaretinde ve
rilen bir ziyafette hazır bulun
ıııuşlardır. Siyasi mahafil, kon
ferans müzakerele-rinin kısa 
sürmesinden memnundur. Za
ten görüşülmesi iycab eden 
tııeselelerin büyük bir kısmı 
diplomasi yoluyla halledilmiştir. 
Bu sabahki toplantıda bir çok 
noktalar üzerinde tam bir an
laşma kaydedilmiştir. 

, 

I 

1 

Bertin, 23 \Ô.R) - Gazete
ler ve ezcümle Volkişer Beo
babter gazetesi Londra müza-
k 1 · b db 1 K.onteransın top/andu!ı Londramn tavı•aretfen almmış bir totol[ra/ı ere erıni e in ikle tefsir 
d neşrettiği bir teblig" de de tek- edecektir. lngiltere 1935 ka- Akdeniz anlaşmalarının hala 

e iyorlar. Bu sonuncu gazete 
tıı" k 1 · d"" b d zib edilmiş olup: "ltalyanın nununda yapılan anlaşmaların kaldırılmamış bulunması Italya 
1 uza ere erın ıger azı ev- şimdi Avrupanın yeniden or- artık lüzumsuzlug"una kanidir. hükümetince hasmane telakki .e~leri endişeye düşürmemek 
ıçın kısa süreceğini kayd edi- ganizasyonu için hiçbir plan Roma, 23 (Ô.R) - Popolo edilmektedir. Binaeııaleyh an-
Yor. Gazete şark devletlerinin tetkik etmemekte olduğunu Ditalyanın yazdığına göre !tal- cak bu anlaşmalar ortadan 
Londra konferansına davet edi- bildirmiştir. " ya Avrupanın yeni sulh orga- kalktıktan sonradır ki ltalya 
lip edilmiyeceklerini soruyor. Londra 23 (Ô. R) _ Times nizasyonunda yer almıyacaktır. eski yerine dönebilecektir. 

R Ö 
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oma, 23 ( .R) - lngiliz gqzetesine göre lngiltere ltalya 
gazeteleri ltalyanın Avrupanın ile münasebetlerinin normal bir A vusturyada si vasi af . 
Yeniden organizasyonu için bir şekle girmesi için elinden ge-
ı>lan hazırladığı hakkındaki leni yapmağa hazırdır. Hatta Viyana, 23 ( A.A ) - Cumhur reisi 
Şayiaları lekzib ediyorlar. Bu Akdeniz anlaşmalarının ilgası hangi partiye mensub olursa olsun'cr 

bir emirname ile her 

bütün siyasi mahküm 
haber dün hariciye nezaretinin teşebbüsünü bizzat deruhte ve mücrimleri affetmiştir ••• • 

·····················································································~························································································ 
Yunanistanda tefsirler iki dost konuştu! ı 

Semendirek adasının da Polonyada Danzig aley· 
tahkimini istiyorlar.. hine nün ayiş yapılmış .. 

Atina, 22 ( A.A ) - Eski hariciye bakanı Argiropulos Etnos 
gazetesinde yazdığı bir mak:ılede diyor ki : 

Montrö konferansı neticelerinden memnun olmalıyız. Çünkü 
Montröde alınan kararlar ispat etmiştir ki Türkiye gibi taah
hütlerine riayet eden devletler haklı taleplerinde tatmin edile
bilirler. Elde edilen anlaşma ile boğazlarda bayati menfaatları 
olan bütün devletler tatmin edilmişlerdir:Diğer lıazı gayri askeri 
llııntakalara ait anlaşmaların da tadil edileceği ve Yunanistana 
ait Limni ve Semendirek adalarının da aynen boğazların makad
deratına nail olacağı ümit edilebilir. 

Yaz::n : To'ı Dil 

Hayhuy içinde köylın yolla
~1udan atlarını salıveren yüz
l!rce efe, ver elini beri dag" lar 

d" 1Ye tozu dumana katarken 
~ol~n uzaklarından bir duman 
b elırdi. Haydaroğlunun gö2leri 

Unu farketmişti, telaşla: 
- Katırcı! 
Dedi 

0
• ~tının gemini kasan Haydar
g u gibi, Katırcı da kasarak: 
- Ne var? 
- Bak ileriye ... 

1( Efeler ansızın durmuşlardı. 
k atırcıoğlu elini kaşının üstüne 

0 Yarak sanki bir durbinle 

Tefrika No: 37 

seyrediyormuşcasına 
baktı: 

baktı , 

- Hel dedi, gelenler var 
yoldan! 

- Evet! 
- inin atlardan, derhal ke

narlara çekilin kızanlar!.. 
Emir yerine geldi, yolda efe

lerden kimse kalmadı .. 

Şakır! şakır) şakır!.. On da
kika sonra Katırcının durduğu 
yoldan yüzlerce atlı geçiyordu, 
hepsi çığ silah! lstanbul Yeni
cerileri idiler ... 

Danzig, 23 (A.A)- Lehistanın Danzigdeki ali komiseri Papee 
dün akşam Greiser ile görü~müştür. Söylendiğine göre, Grei~r.r 
son zamanlarda Lehistanda yapılan ve Danzig aleyhine müte
veccih bulunan nümayişlerden dolayı hayretini izhar etmiştir. 

Mumaileyh serbest şehir hükümetinin asla Lehistanın men
faatlarını ihlal etmek niyet ve tasavvusunda o!madığını söylemiştir. 

Diğer taraftan Milletler Cemiyeti ali komiseri Lester son 
güıılerde ittihaz edilen ve kanunu esasiye mugayir bulunan 
kar:ırlar hakkında Danzig ayanından izahat istemiştir. Lesterin 
sormuş olduğu sualler yine cevabsız kalmıştır. 

Efelerin her birisi kenarlar
daki çalılıklar, tümsekler, de
reler arkasına saklanmışlardı. 

Bir çalının arkasından bun
ları seyreden Katırcıoğlu, ba
şını çevirmeden: 

Fısıldadı: 

- Mehmed dedi! bunlar!. 
bize geliyerlar, alimallah kal
limize ferman almışlardır. 

- Ne olur? 
- Ne mi. olur! bırak gitsin-

ler) bulurlarsa aşk olsun! 
- Yoookl Katırcı, işte şimdi 

sen yanılıyorsun, ya bunları biz 
aalıverir1ek? ... Doğru köye gi-

derler, köyde ne yaparlar? -A! 
ne yaparlar? köylüyü? 

Haydaroğlunun bu sualini 
Katırcının dehşetli bir ıslık sesi 
karşıladı. 

Bütün çalılar harekete geldi, 
tümsekler ayaklandı, dereler 
şahlandı.. Bir hayhuy içinde ne 
olduklarını bilmez suvarileri 
sür'atle ve şiddetle çevirdiler. 
Çala satır, birbirlerine girişti
ler. 

Çok geçmedi, gelenlerden 
an~ak bir kaçı geri dönüb çala 
dizgin, çala üzengi gerisi geriye 
tozu dumana garkettiler, bir 
kaçı da efelerin eline düştü. 

O bir kaçından biris:: 
- Ağalar, efeler kıymayıo 

canıma! size ne var ne yok 
diyiveren! diye ayaklarına ka
pandı. Öğrendilerdi ki, kendi- ' 
!erini takib ve tenkil için fer
man? sadır olmuş, hatta değil 
onlaıı; Sıvas Beylerbeyisi Var
dar Ali paşaya Zatı Hüınayu-

.:>anı e s 

·Mussolini 
• 

Söylüyor: 

lngiltere Akdenit-8 rnısa-
kından vaz geçerse .. 

Brüksel konferansına alakadar bütün 
milletler iştirak etmelidir! 

Mussolini Amerikalı gazeteci 
Knickerbocker (Nikerboker) e 
şu beyanatta bulunmuştur : 

"ltalya ile lngiltere arasında 
bir harb tehlükesi artık mevzuu 
bahsolamaz zannediyorum. ln
gilterenin Akdenizde bulundur
duğu filosunun bir kısmını geri 
çağırması ltalyan-lngiliz müna
sebetlerini düzeltecek yeni bir 
amildir. 

"Bu münasebetlerin düzel
mesi benim şiddetle arzu etti
ğim birşeydir. Biz de Lıbyadaki 
aske ' imizden bir kısmını geri 
ça c • ız.,. 

iT /-1 L • A 'E AKDENiZ MiSAKI 
nı,, .• re, bugün bala meri

yette olan Al<deniz misakından 
vazgeçerse ltaly.an lıültümeti 

milletler arasındaki iş birliğine 

eskisi gibi tekrar iştirak ede
cektir. Çünkü bu misakın kal
dırılması "zecri tedbirler siya
setinin en son izini de silmek 
olacaktır. 

LOKARNO MESELERI 
"Benim daim düşündüğüm 

ve bugün de düşünmekte ol
duğum bir şey var: Muahede
lerin devam edebilmesi ve mü
essir bir kuvveti olabilmesi için 
zlakadar tarafların biliikavdü
şart bu muahedeye itimad et
meleri lazımdır. Onun için, 
bence, Brüksel konferansına 
alakadar bütün milletler iştirak 
etmelidir. 

TEHLiKELi BiR HAY AL 
"Dünyanın bugünkü halinde 

halinde silahları terketmekten 
bahsedilemez, Fakat, silahlan
ma yarışını durduracak bir 
anlaşma yapılabileceğini zan
nediyorum. Bundan ötesi hayal 
olur, tehlükeli bir hayali ... 

"Silahları bırakma konferansı 
Cenevrede açıldığı zaman si
lahların hem mikdar hem ma
hiyet itibarile azaltılması için 
ilk esaslı teklifleri yapan Italya 
olmuştur. Onun için, bu kon
feransın muvaffak olmamasın
da kabahat ltalyaya buluna
maz." 

MiLLETLER CEMiYETi 
VE ITALYA 

"ltalya Milletler Cemiyetinin 
bir ıslaha muhtaç olduğunu 
evveldenberi düşünmüştür, bu
gün daha fa:ı.la düşünüyor. 

Misakın 16 ncı maddesi yalnız 
gayeye erişemiyecek mahiyette 
olduğunu değil, gayeye muarız 
mahiyette olduğunu da göster
miştir. 

"ltalya Milletler Cemiyetinin 
ıslahında yardım etmeğe ha
zırdır. 

Fakat zecri tedbirler devre-

nun teklif ve emri varınca 
o bile isyan ederek tahtı ve 
tacı yıkmak kasdiyle yola çık

tığı için arkasına katli için fer
manlı adamlar salınmış .. 

lbşir paşa, karısını Padişaha 
vermiyen arkadaşı Vardara 
karşı katil emrini almış ve yü
rümüş .. 

• •• 
Sıvas Beylerbeyisi Vardar Ali 

paııa; bir koşu kendisine geti
rilen deli İbrahimin fermanını 
okudu. 

Ferman: Sarayın Ramazan 
bayramı harçlığı için Sıvas Mu
tasarrıflığında vergiler, zaamet
ler toplanmasını ve acele Zatı 
Şahaneye gönderilmesini emr
ediyor, Vardarın yanındaki lb
şir paşanın karısını da bera
berce göndermesi tavsiye kılı
nıyordu? .. 

Vardar Ali paşa, top saka
lını sıvazlıya sıvazlıya fermanı 
okudu. Fermanı getirenlere çe
tin bir bakışla bakıb: 

- Çıkın! dedi; size yerleri-

nin kapanmış addedilmesi la
zımdır. Çünkü istikbali bütün 
kıtaların bütün milletler ara
sında karşılıklı itimad ve kar
şılıklı iş birliği ile kurmak İcab 
eder ... 

MiLLETLER CEMiYETi 
HABEŞISTANDAKI VAZl
YETINl·KABUL EDERSE 

B. MussoHninin Cenevre-de 
çık:ın " La Tribune des Nati
onos ,, gazetes.nde şu yazısı 

görü'.müştür : 
" Milletle-r cemiyeti ve diğer 

mil'.etler Habeşistanda vücuda 
getir.len vaziyeti iyi bir anla
yışla l:abul ederlerse, ltalya 
hükümeti de Avrupanın ve 
dünya istikbalinin bağlı olduğu 
ağır meselelerin halli için filı 

çalışmasını esirgememeğe ye
niden başlıyacaktı. ,, 

Mussolini, Roma 12 Temmuz 
14 ( Faşist Senesi ) 

Mareşal Badoglio Habeşleri 

nasıl mağlüb ettiğini anlatıyor. 

Le journal Maıere al Badoıg
lionun bir beyanatını neşredi
yor. Mareşal bunda şöyle diyor: 

"Memleketim bana doğu Af
rikasında bir vazife vermişti. 

Bu vazife hitama erince mem 
tekelime nerede daha çok fay
dalı olabileceksem orada çalış
ır.:am benim için yeni bir vazife 
oluyordu. Ben bunun ltalyan 
ordusunun en yüksek ifadesi 
olan erkanı harbiye başkanlığı 
olduğunu düşündüm ve şimdi 
bu vazifede çalışıyorum.,.· 

Mareşal Badoglio Habeşistan· 
daki son hadiseler hakkında 
da şöyle diyor: 

"Korkulacak bir şe7 yok. 
Karışıklık uzun sürmiyecektir, 
Mareşal Graziani şakaya gel· 
mez . ., 

Mareşalın Necaşinin nasıl 
mağlüb olduğuna dair görüş

leri şudur: 
" Endreta, Tembien ve Şire 

muharebelerinden sonra dört 
Ras da tamamile bozulmuştu. 
Karşımda yalnız Kralın ordusu 
kalmıştı. Bu ordu da Aşiangi 
muharebesinde mağlüb oldu. 
Bundan sonra Necaşi artık 
mukavemet edemezdi. Naye
leü'de, Durbar'da vakitsiz mü· 
dafaa hattına çekildiği zaman 
da artık tamamile mahvoldu
ğunu anladım. 

Fakat işin en ehemmiyetli 
tarafı bütün Habeş aşiret re
islerinin nüfuzlarının kırılması 
oldu. Bunu görünce Adisaba
baya doğru yürümeğe karar 
verdim. 

nir;i göstersinler, cevabımı 

sonra vereyim, hele siz rahat 
edin ... 

Vardar Sıvasın bütün ağa

larını, beylerini çağırttı .. 

iki gün sonra Vardarın Sı· 

vastaki konağında toplanaıı 

ağalarla Vardar baş başa ve 
tenhaca görüştü, fermanı 
okudu: 

Hemen hepsi birden: 
- Peki paşam amma.. BU 

altı ay evvel vergilerimizi ve
rerek hatta fazlasiyle gönder
dik dediler. 

- Köylünün değil, hatta bi
zim bile bundan fazla vergi 
verroeğe takatımız yoktur.Emir 
yine paşamızındır amma, fazla 
kudrı-1 kalmadı. 

Vardar Ali paşa; müşavere 

odasında bir aşağı bir yukarı 
gezindikten sonra odanın orta· 
sında durub, bacaklarını ge
rerek: 

- Sunu 1'ar -
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Eve estin tarihçesi 
Dünyanın en yüksek dağını keşfeden 

adam hayatını tam bir uçurum 
kenarında kurtarabilmişti ... 

Hindistan hududlarmı tesbit 
eden komisyonların çahşbğı 

ilk günlerinden bir gündü. 
Hudud boyundaki çadırlardan 
birisinin kapısı acele ile açıldı, 
ye yerli mühendislerden biri 
içeriye telaşla girerek: 

- "Sir, dünyanm en yüksek 
dağını keşfettim,, dedi. 

Bu adamın verdiği rakamlar 
29,002 kademdi. Sonraki yok
lamalar bu rakama 139 kadem 
daha ilave ederek bunun 
29.141 kadem yani 8840 metre 
bir yükseklik olduğu tahakkuk 
etti, Bu dağın ismi, daha evvel 
kamisyonda çalışan ve bu da
ğın eteğinde ölen bir reisin 
ismine izafeten Everest de
nildi. Bir müddet sonra yerli· 
)erin kullandığı Chomolungma 
yani dağların anası ismi bu 
dağa aid olduğu öğrenildi. 

Everest tepesi Tibet'te mem
nu bir mıntakayı teşkil eden 
bir arazi içindedi. Bunu tır
manmak için lngilizler tara· 
fından yapılan müteaddid mü· 

ve bir ferman 
şebbüsü yapan gruba 
musaadeyi vermiştir. Fermanda 
şöyle bir ibare vardır: 04 Beş 
büyük kar hazinesinin garbın· 
da, Billür kalesinin tahh hü· 
kümranisinde, Kayalar yaylası· 
nın dahilinde, ve kuşlar diya· 
rmın cenubunda bulunan .... ,, 
bu ibare Everestin muhitini 
anlatmak istediğinden bizim için 
çok mühimdir. 

iLK TEŞEBBÜSLER 
Müsaade alındıktan sonra 

hazırhkJara dört el ile sarıldı. 

Hemen ertesi bahar herşey 
bitmiş ve tırmanma teşebbüsü 
kuvveden fiile l:conmak üzere 
dağcılar yola çıkmıştı. 1920 de 
yapılan ilk teşebbüsün tafsilatı 

ve bunu takibeden 1922 ve 
1924 senelerinkilerinin izahatı 

için burada kafi yer yoktur. 
Neticesiz kalan bu ilk teşeb
büslerde General Bruce gibi 
insanlar, müthiş kuvvet ve ta
kate malik olan insanlar, Nor
ton, Somervell, Finch, OdelJ 
gibi meşhur dağcılar vardı. 

Everest dağcılan cihan ede
biyatında Troy'un esatiri kah
ramanları gibi meşhurdur. Bun
ların arasında George L. Mol
lary isminde bir öğretıpenin 
ismi her vakıt hatırlanacaktır. 

Mollary yavaş tabiatlı fakat 
asil ve yüksek seciyeli ve de
rin bir şevk ve heyecan sahibi 
bir insandı. Everest tepesini 
tırmanmak arzusu bu zatın 

ruhunu ve bütün mevcudiyetini 

YAZAN: NEVZAT C. DAÖEMRE 

-2-

Hınzalaya'laıın viiksek trpe/emzde ha/utlar çık aşağıda kalır 
kavramıştı. Bundan sonra Eve• 
rest kimin tarafından erişilebi
lirse erişilsin her halde bu 
meyanda Mollary'nin ismi her 
vakit anılacaktır. Bu adamın 
vücudu el' an ya bu yalçın ka • 
yanın eteklerinde yahut belki 
de tepesinde yatmaktadır ... 

Everest'in ne kadar haşın 

bir şahika olduğunu hiç kimse 
tahayyül edemez. Gösterdiği 

tuplardakine çok müşabihtir. 

Soğuga ahşmıyanlar için bu 
şerait içinde yaşamak pek güç 

gelir. Soğuktan sonra rüzgar 
gelir. Everest'in şimalinden 
gelen rüzgarlar kadar dondu
rucu ve kavurucu rüzgarlar 
kutuplarda hiç bulunmaz. Bun· 

im bulunur ve fena tesirlerini 
her an gösterir. Burada ılık 
bir halde bulunan bir su kay
nar, onun için sıcak birşey te
darik ederek içmek çok müş· 
küldür. Son kampın bulunduğu 
yer birçok kimsenin zor tenef· 
füs edebileceği bir muhittir. 
25.000 kademi• ( 7.000 metre ) 

geçen bir kimse biraz durub 
da kendini muhite intıbak et
tiremezse bir adım bile ileriye 
atamaz. Burada çalışan bir 
kimsenin her dakikada bir 

durarak sık sık solumak mec· 
buriyetinde kaldığını zikret· 
mek kafidir. Buraya ilk gelen
lerin beyni tuhaf bir reaksiyon 
içinde bulunur ve uğuldar. 
ÜmidsizHk buhranları içinde 
bütün mevcudiyeti sarsılır. Ba· 
zan da natıkası bile tutulur 
ve insan görüşemez ve hatta 
göremez bir hale gelir. 

işte hep bu müşkilah yen
dikten sonra soğuğun, rüzgarın 
ve yoegunluğun tesiriyle bitap 
bir hale gelen Dağcılara Eve
restin son bir denemesi daha 
vardır. O da son merhalesini 
teşkil eden yüksekliği aştırarak 
zirvesine çıkartmaktır. Bu son 
müşkilah eski dağc1lar hiç bil
miyorlardı. Bu son merhalenin 
şöyle böyle bir tırmanışla ka
tedilebileceğini Mollary de söy
lerdi. Halbuki bunda pek çok 
aldanmışlardır. Bu son merha
leye ulaşabilenler takatlarının 

en son demlerinde bulunurlar. 
Kapris onları ileriye sürer .. 
Şimdiye kadir Everestin bu 

Yamanlaı'daki J<.v10göl 
tarın taşıdıkları donmuş buz 
tozları çöUerin rüzgarları gibi 
her tarafı doldurur ve bir sis 
halinde kaplar. Bunlar eserken 
uçurumlu patikalardan geçmek 
gayri kabildir. Bu ruzgarlara 
böyle yerlerde tutulaniar hiç 
bir vakit kurtulamamışlardır. 

Bunlardan da daha müthiş 

ve dağcılara ençok zahmet 
veren Altitüt dediğimiz yük
sekliktir-. Bn müşkülat her da-

kaprisine tutulanlardan yalnız 
iki kişi geriye dönebilmjştir. 
Diğerleri Everestin koynunda 
mı uyumaktadır?. Yoksa bu 
merhalede mevcudiyetini henüz 
bilmediğimiz uçurumlar tara-
fından mı yutulmuştur?. Kim 

· bilir~,. 
1922 de Mollary, Somervell, 

Cravford v. s. 14 dağct yarı 
yoldan geriye dönerlerken müt
hiş bir fırtınaya nasıl tutul-

lngiltere hazırlanıyor 

Kıbrısta· en kuvvetli üs
sülharekeler yapılacak 

lngilterenin 1936 sonunda hava harb 
filosu geçen senenin iki misli olacaktır 

- Sir Samuel Hor Londra· va ve denizaltı kuvvetlerimiz 
da söylediği nutukta şunları için kuvvetli bir üs haline geti-
demiştir: rilecek olursa sağlanabilir." 

"lngiltere kara. deniz ve - Sir Samuel Hor, Avam 
hava kuvvetlerini lüzumu gibi kamarasında Malta adastnın her 
ve zamanında kuvvetlendirildiği hangi muhtemel bir hilcuma 
takdirde bir dünya harbı olmı- karşı koyacak şekilde tahkim 
yacaktır. lngiliz silahlanma edileceR-ini söylemiştir. Malta, 
programının yük~ek ve esaslı Sicilyadan yüz, Trablustan 180, 
amil budur.,, Tunus sahillerinden 300 kilo-

- Morning Post gazetesi, metre uzaklardadır. 
Almanyanın yeniden silahlan- - lngiliz süel mütehassıs· 

24 l'emmuz 1ese 
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Borsa Haberleri 
Dün Borsada 

Yapllan Sat.şiar 
~ 

Uz Um 
Çu. Alıcı 
130 inhisar ida .. 

Fi at 
5 625 7 
9 10 7 Albayrak tic. 

137 Yekun 
520979 Eski satış 
521116 umumi satış 

Zahire 
Çu. Cinsi Fi at 

1210 Buğday 6 725 6 75 
70 Arpa 2 75 4 

178 Bakla 4 25 4 25 
30 Mercimek 9 9 
55 Haşhaş 9 875 9 865 

116 Kumdarı 4 50 5 
13000 ki.Pa. çekir.3 25 3 25 
,'7.7.7.TLZ/Y.7.Z7.'7LZZT.z7.7J.ZD!J 

~ Okurlarıınızın 
mak için sarfettiği paraya dair larından general Temperleye 111111111111 o·ı ki · 
"Şimdiye kadar bu hususta göre, birkaç sene içinde Al- 111111111111 1 e erı , 

VJ'Z/..7.Z7..77.7.ZZZ7./7..7Z7/7.Z7A-asla neşredilmemiş ilk hakiki manyanın altı bin tayyareyi k k 
tafsilat,, kaydile bazı haberler seferber bir hale koyabileceği Susuzlu tan şi ayet 
ve rakamlar neşretmiştir. Bu Alman sücl mehafilinde açık Biz lzmirin Değirmeda-
gazeteye göre geçen yıl ordu, olarak söylenmektedir. ğmda Halidbey okulu yanında 
donanma ve bava kuvvetleri - lngilterenin bu sene so- oturuyoruz. Bu mahallenin su-
için daimi masraf olarak (240) nunda harp filosu, geçen yılın lan hergün sabah saat dokuz-
milyon ve yeniden silahlanma iki misli olacaktır. Ruval Er· dan öğleye kadar kesilmek

tedir. Akbğı zaman da gayet 
için de (400) (500) milyon in- forsun 1937 mayısında elinde kuvvetsiz ve ince akmaktadır. 
giliz lirası sarfolunmuştur. olacak 129 filodan, yani (1750 Bu yüzden çok zahmet çekiyo· 

- lngiliz hükumeti, Mısırda tayyareden üçte ikisi bombar- ruz Rica ederiz bu şikayeti· 
yeni bir hava üssü kurmaya ka- dıman tayyaresi olacaktır. in- mizi gazetenizle ilan ediniz. 
rar vermiştir. Yarım milyon in- giliz erkinıharbiyesi, bunların Alakadar olan makam bu işle 
giliz lirasına mal olacak olan imkan nisbetinde sağlam ve meşgul olsun. 
bu istasyon Akdenizin en kuv- öldürücü vazifelerini yıldırım lzmir Değirmendağında ' 
vetli hava üssünü teşkil edecek ıür'atiyle yapmağa elverişi ol- Helvacı sokağmda ( 3 ) 
ve modem şekilde tahkim edi- malarına itina etmiştir. Bir sayılı hanede 
lecektir. yandan da,hava ordusunun muh- M. Mazhar Aras 

- Deyli Herald gazetesinin taç buluoduğu 2500 pilotla, 20 ·j;;:·;~·,~;;~d;··b~İ~~~~ .. ;~·;~;;~·:· 
havacılık ayları yüzbaşı Nor- bin müstahdemin ye:tiştirilmek- giz bir radyo aleti vasıtasiyle 
man Makarnillan gazetesine tedir. Yeniden 13 sivil okul yerden idare edilmektedir. 
yazdığı bir yazıda diyor ki: açılmıştır. Buralardan çıkanlar - Noye Fraye Presenin yaz-

uEvvelce bizim en kuvvetli ıüel okullara gönderilecekler- dıkma göre, lngilterenin Ce-
muhabere ve muvasala yolumuz dir. lngiltere sahillerinde ve belüttarıktaki hareket üssü, 
Akdenizden geçiyordu. Şimdi B. B. adasının doğusunda 49 hava hücumlarına karşı, dün· 
ise orası en zayıf tarafımız ha- hava üssü vücude getiriliyor. yanın en mükemmel bir surette 
line gelmiştir. Tayyare filoları buralara dağı- tahkim edilmiş ve dolayısile 

Eğer Nelson sağ olsaydı o hlacak, bu suretle ani bir bas· korunabilecek bir yeri olmuş· 
zaman bize bu yolun her .zaman· kını tam zamanında önlemek tur. Muazzam müdafaa tesisatı 
kinden fazla ehemmiyet kazan- imkanı hasıl olacakbr. dağların, kayaların içine oyulub 
mış olduğunu söylerdi. Burası - lngiliz bava b1lkanlığı yerleştirilmiştir ki, en müthiş 
kuyvetlendirilmelidir. Bu da, 1937 için 47 tane pilotsuz tay- bombalar bile bunları tahrib 
eğer Kıbrıs adası Akdeniz ha- yare ısmarlamıştır. Bu tayyare· edebilecek kudrette değildirler. 

•........................................•.............••••••........•.. , .......................................................... . 
duklarını ve bundan dolayı 7 isteyenleri alıkormuşl. rıı!tle müthiş uçurumlar geçi-
kişinin na!iıl avalanşlar tarafın- Bundan 4 sene evel, yani lirdi. Geçilen son kanyonun 
dan yutulduğunu ve uçurumlara 1932 senesinde Everest' e çıka- yanı başında çadır kuruldu, ve 
yuvarlandığını ve diğerlerinin ne bilmek için bir tecrübe daha 4 cü kamp burada yapıldı. Bu 
kadar büyük zorluklarla kurtu- yapıldı. Bu sefer eski dağcı- çadırın iki adım sağı, iki adım 
Jabildiğini büyük bir heyecanla lardan hiçbiri bu gruba gir- solu müthiş birer uçurumdu. 
dinledik. memişti. Dağcıların piri olan Fakat ne yapsınlar ki bu yer-

2 sene sonra N.E.Odell tek- Mollary ve lrvine'i Everest alı- de bir çadır kuracak kadar bi· 
rar Everest'e çıkmağa teseb- koymuştu!. Diğerleri ise böyle le düz bir yer yoktu .. 
büs etmişti. Bu defa bir az bir teşebbüs için arbk koca· Bir müddot 4 cü kampta 
daha ileriye gidebilmiş ve 26000 mışlardı. Bu ekskurzyona işti· kalarak kendilerini muhitin şe-
kadem ( 7.800 metre) yüksek· rak edenler arasında Smythe, raitine intibak ettirdikten son-
likteki Everest'in eteklerine Shipton ve Harris gibi zama- ra tekrar ileriye atıldılar. 25700 
ulaşabilmişti. Bu adamın Mo- nımızın en meşhur dağcıları kademeye ( 7500 metre ) ulaş· 
tosu ( biricik hedefi ) " ileriye vardı, fakat onlar o vakit ilk tıklarında bir çadır daha kura-
daima ileriye " idi. Fakat, bu tecrübelerini yaptyordu. rak S ci kampı meydana ge· 
sefer hain zirve bir kaim yaş- Uzun ve dikkatlı bir hazır- tirdiler. 27400 kadem· ( 8,000 
mak ile örtüldü; ve bu sis ya- lıktan sonra eski yolu takib metre ) yükseklikte 6 ncı kam· 
vaş yavaş eteklerine doğru en· ederek bu son kafile de Eve- pı yalçın bir kayanın zirvesin-
di. Mollary ve Andrew lrvine rest'in sergüzeştine atıldı. Şarki de kurdular.. Fakat bu hal 
de orada idiler. Bunlar son Rongbuk Gilasiye~ine kadar uzun müddet devam edemedt 
gayretlerini sarf ederek kendi- varan ve muhtelif merhaleleri Müteaddit defalar bir kamptan 
terine tevdi edilen son tırman- teşkil eden 3 kamp kurdular. diğerine ricat etmek ve orada 
ma için ileriye atıldılar. Bir az Bu glasiyenin gösterdiği man· bir az dinlenmek mecburiyeti 
sonra sisler içinde gaip olmuş· zarada mehip bir halet var· çıkıyordu. Bir defa harris sarp 
tardı. Ertesi günü tepeyi saran dır. insan kendisini bir buz ve dar bir yamaçtan hızlı akan 
yaşmak bir az açılır gibi oldu. deryasında bulur... Bu derya- bir buz akıntısına kendisini 
Geride kalanlar, Odell ve sa· nın hazan 100 kadem yüksek- kaptırdı. Arkadaşlarına bağlı 
irleri, tepenin son merhalesini Jiğinde bulunan büyük buz dal- bulunduğu ip te sukutta rast 
teşkil eden karlı ve yalçın yay- gaları vardır.. Mütemadiyen geldiği keskin bir buz tarafın· 
Jasmda siyah bir noktanın ve akar.. Ve bu akışta kendisine dan kesildi.. Akıntı bunu sırt 
bunu takip eden bir diğerinin mahsus hicranlı bir uğultu üstü alarak ademe yuvadarken 
de zirveye doğru yavaş yavaş vardır.... arkadaşları yukarda tamamiyle 
ilerilemekte olduklarını büyük Bu 3 kampı geçtikten sonra faidesiz bir halde idiler.. Har• 
bir heyecanla gördü. Fakat yeni bir rota takib eltiler. ris her saniye daha hızlı bir 
bir az sonra tekrar yaşmak ile Smythe ile Shipton birbirlerine akışla yuvrlanırken birdenbire 
Everest örtüldü. Ve MoLary ile iple bağh idiler. Smythe en kendisini topladı ve yüzüstü dö· 
lrvine'nin son görünen gölge- önde gidiyor ve baltasını kul- nebildi. Elan elinde bulundurdu· 
leri de bu olmuştu... )anarak buzlar içinde elleri ve ğu baltasını cıvardaki buzlara ya 
1932 TIMANMA TEŞEBBÜSÜ ayaklarının tutunabileceği yer· vaş yavaş batırmağa başladı. 

Mollary'nin gaybubetinden ler açarak ilerliyordu. Bu su.. Eğer bu sırada heyecana kapıla-
sonra 9 sene geçmişti. Artık retle arkadan gelenlere de yol rak biraz acele etmiş olsaydı sü· 
Everes'te bir daha kimse uğ- açılmış oluyordu. Öyle dik yer rattan dolayı baltası ellerinden 
ramaz oldu. Belki de dağcılar lerden geçiyorlardı ki bazan uçacak ve bir daha onu hiç bir 
bir müddet için Hindulerin vücutları adeta muallakta ka- kuvvet kurtaramıyacaktı. Çok 
Everest hakkında söyledilderi lıyordu. Her geçilen Kanyon büyük bir soğuk kanlılıkla 
sihirli hikayelerin tesiri altın· ( uçurum ) arkadan gelen· Harris hayatını tam uçurumun 
da kalmışlardı!. Güya bu dağa lerin getirdiği ip merdiven· kenarında kurtarabildi ... 
gönül bağlayıp ta ona varmak lerle birleştirilir ve bu su- - Bilmedı -
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MACERALARI 
PARoAvANLARıN ALTı Alman ar 

YAZAN: MIŞEL ZEVAKO - 1 • •f k 
A anakkalenin Sovyet F ran 

1 Meşhur Meddah 
Bay Hakkı İzmire geldi 

Alsancakta Gökçen kıra
athanesinde geceleri gülünç
lü hikayelerine başladı. Fır
sata kaçırmayınız. -9- szı ı a eç · ile i s o lar 

- Bu kitab nedir? 
- Bir dua kitabıdır Madam! 

Hele bir katoliğin elinde çok 
müsbet neticeler verir. Kitabın 
yapraklarını çevirmek maksadı 
elde etmeğe yeter ... 

- Öyle amma Jan Dalbere 
Protistandır.Ya bu broşör nedir? 

- Şaşılacak bir mücevher
dir. Maalesef pek güç kapanır. 
Yayı çok serttir. Onu kapa
mak için tazyik eden adamın 
parmağına batar sekiz gün 
içinde o yerde kangren husule 
gelir. 

- Bu o kadar eyi değil.. Bu 
küçük çekmece nedir? 

- Görüyorsunuz ya alelade 
bir çekmece.. Farkı düğmesi
nin altından yapılmış olmasıdır. 
ikinci farkı da açınız da gö
rünüz. 

Katerin hiç tereddüd göster
meksiı.in çekmeceyi açtı. Çek
mecenin içi gayet güzel bir 
meşin ile kaplı idi. Rojiyerinin 
verdiği teminat üzerine kraliçe 
çekmecenin içini de kokladı. 
Güzel bir Anber kokusu hisset· 
ti. Müneccim anlatıyordu: 

Bunu koklamakta hiç bir 
teblüke yoktur. Yalnız bu me
şine dokunur ve elinizi de bir 
saat kadar çekmecenin içeri
sinde bırakırsanız cildinizdeki 
mesamattan kanınıza karışır. 
Yirmi gün içinde müthiş bir 
acı hisseder.Üç dört gün sonra 
da öbür dünyaya göçersiniz. 

- Peki amma nasıl bir ve
sile ile bir insan bu çekmece
nin içinde elini bir saat bıra
kabilir? 

- Bu da kolay •.. Siz elinizi 
meşine dokunduracak yerde 
meşin size dokunabilir. Tabii 
bu çekmeceyi verdiğiniz adam 
içine eldivenlerini ve boyun at
kılarını koyabilir. Sargı ve el
divenler uzunca bir müddet 
çekmecenin içinde kalacağı ci
hetle bunlar kullanıldığı zaman 
aynı ölüm neticesini verir. 

Katerin gördüklerinden ve 
dinlediklerinden çok memnun 
olmuş, Rojıyerinin kimyagerlik 
gururunu okşıyacak takdirlerini 
izhar eylemişti. 

Kraliçe büyük bir dikkatla 
çekmeceyi kapatb, iki eliyle 
onu gözlerinin hizasına kadar 
getirdi, dikkatla baktı ve mı· 
rıldandı: 

- Ah öyle istiyor ..• 
Kraliçe o ~ece konağa dön· 

dü ve büyük bir istirahat içinde 
Uykuya daldı. 

* •• 
Fransova dö Monmoransinin 

kızı ile karısına kavuştuğu gün 
Monmarter sokağındaki ev için 
büyük bir sevinç günü idi. 

Mareşal saadet içinde çırpı· 
nıyordu. Karısı Janın muvak
kat bir sinir buhranından mü
tevellid geçirdiği rahatsızlık 

~~ bir zamanda zail olabilirdi. 
cıem aklını. hem de sıhhatını 
Yeniden elde edebileceği mu
hakkak gibiydi. Zavafh kadın 
senelerin ıstırabını unntturan 

1 
ani sevinci birdenbire hazme· 
dememişti. Derin teessürlerinin 
sür'atli cereyanının birdenbire 
duruşu, hav~alasının üstünde 
bir kudretle çarpışmış olması 

akıl muvazenesini bozmuştu. 

Bu da geçici birşeydi. Fakat 
Mareşal fikren çok meşguldü. 
Kendi kendine : 

- Her şeyi anladığı· zaman 
evli olduğumu nasıl söyliyebi
leceğim. Onun sadakatsizliğine 
kanaat getirmiş olsam bile yine 
sevgime sadık kalmaklığım 

iycab etmez miydi? 
Diyordu. 
Janı pek az değişmiş gördü. 

Ve ilk Marjansı da gördüğü 

gibi güzelliğini muhafaza edi
yordu. Gördükçe de heyeca
nından kendini tutamıyordu. 

Lüiz, anasının bu saadete 
iştirak edPmediğinden çok mü
teessirdi. Lakin bu hadise ber
taraf edilince o da sevincin 
şaşkınlığını geçirdiği görülü
yordu. Bir aile ismi taşımakla 
kalmıror. Kurtarıcı ve şerefli 
babasına da kavuşmuştu. Şim· 
di bir anası bir de babası 

vardı. 
Bugün hak!katen, Janın cin

netine rağmen bir saadet gü· 
nüydü , 
Mareşal ihtiyar Parctayania 

<la tanışlı. Birbirlerinin ellerini 
samimiyetla sıktılar. Lüizi ka
çırma hatırası unutu'muştu. 

Şövalyeye gelince; o da es• 
kisi kibi metanetini muhufaza 
ediyor, düşünüyordu. Bu mes
ut günün akşamı sokakta bir 
hareket görüldü. Mareşal dö 
Damvil evi kuşatan muhafız 
askerleri teftişe gelmişti; aftık 
Jan dö Piyen'in kefaletini ka· 
bul edene yüzbaşı oradan çe-
kilmeye mecbur kalmıştı. Kırk 
kadar askere vazifesini teslim 
etti. Damvil geceyi sokakta 
geçirdi. 

- Sona var -

lstanbulda faaliyet 
lstanbul 23 ( Yeni Asır ) -

Burada köpeklerin itlafı müca· 
delesi şiddetle devam ediyor. 
Üç ayda 7922 köpek itlaf edil
miştir. 

Kavun ihracatı 
Edirne, 22 (A.A) - Bu yıl 

Uzunköprü kavunlarının Avru• 
paya sevki Ekonomi Bakanlı
ğınca kabul edilmiştir. 

163 günde 
•••••••••••• 

Yaya olarak 
9 bin kilometre 

Moskova fabrikalarında ça· 
lışan sporculardan beş kişilik 
bir grup, bir kanunusanide 
Moskovadan hareket ederek 
163 gün sonra 11 haziranda 
mükemmel şerait içinde uzak 
şarkta Amur kıyılarında Kom
somolsk şehrine varmrşlardır. 

Bu yürüyüş esnasmda sporcu
lar, dokuz bin kilometre ka
tetmişler v~ günde üstüste elli 
beş kilometre yol almışlardır. 

Japonyada felaket var 

ada tayfun esnasında 
altmış ev yıkıldı 

Asami vo kanı 
od ğ • • 

ıçın 

indifa 
kor u 

alinde 
var 

. Tokyo, 23 (A.A) - Asami volkanı dün akşamdanberi yeniden 
~ndifaa başlamıştır. Zararın yekunu ve telefat olup olmadığ 
tnüz bilinmemektedir. 

d T ~kyo, 23 (A.A) - Dün Loochoo ve Kyusbu adalarında şid
t etlı bir tayfun hüküm sürmüştür. Birçok gemiler harab olmuş· 
B~r. Nagazakide altmış kadar ev yıkılmıştır. 16 kişi ölmüştür. 
ır denizalh gemisi hasara uğramıştır. 
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Sovyetler bu 
arzularına 

Moskova, 22 (A.A) - Bütün 
gazeteler başmakalelerini bo
gazlar mukavelesinin imzasına 
tahsis eylemektedirler Jzvestiya 
diyor kil 
Boğulnr mukavelesinin imzası 

Sovyet siyasetinin Mo~tröde 
yalnız Sovyetler birliği menafii 
için değil sulhun menafii uğ
runda ısrarlı mücadele ile mü
defaa ettiği fikirlerin bir zafe
ridir. Sovyet siyasetinin takip 
ettiği ilk hedef Raradenizde 
sulhu teminat altına almaktı. 
Karadenizde sahildnr olan dev
letler arasında son zaman!ar
da tecessüs eden münasebat 
karşısında sahildar olmiyan 
devletlere ait harp gemilerinin 
Karadenize girmesinin tahdidi 
sulh menafiine uygundur. Çün
kü kendilerine dünyanın yeni 
bir taksimini hedef edinen 
devletlerin Karadenize girme
lerini tahdit eylemekti. 

SiLAHLARI T AHDIT 
Sovyetler birliğinin ikinci 

hedefi Kaıadenizdeki Sovyet 
gemilerini diğer Sovyet liman
ların;ı götürebilmek ve bu 
limanlardan Karadenize geti· 
rebilmek hakkını kendisine 
temin eylemekti. Bu Alman 
ve Japon emperyalizminin ve 
bidayette lngiliz heyeti murah
hasasmın da muhalefetine uğ· 

radı. Sovyet filosunun bir yer
den diğer bir yere gitmesini 
tahdit siyasetinin imkansızlı
ğını anlamış olmasından dolayı 
lngiliz hükQmetini tebrik ede· 
rız. 

Böyle siyaset açıkça Sov
yetler birliği mennfii aleyhine 
olurdu. Eğer lngiliz hükumeti 
Baltık denizinde bir filo yarı• 
şının neticele.ıini önlemek isti-
yorsa deniz silahlarını tahdit 
için beynelmilel bir anlaşma 
elde etmeyi aramalıdır. Bittabi 
böyle bir anlaşma bütün dev
letlerin menafiini gözetmelidir. 

Sovyet Rusya her hangi bir 
beynelmilel tahdidi teslihat le
hinde olduğunu şüphe götür· 
mez bir tarzda isbat etmiştir. 
Ancak bunun kendi emniyetini 
koruması şarttır. 

MİLLETLER PAKTI 
Sovyetler birliğinin çok mü

him olan üçüncü hedefide Bo
ğazlar mukavelesinin Milletler 
cemiyeti paktı çerçevesi içinde 
olması idi. Sovyetler birliği 
Milletler cemiyetinin muhafaza 
ve tarsini ve sulhun kollektif 
bir tarzda teşkilatlandırılması 
için mücadele lüzumundan mül· 
hem olarak tecavüze uğrayana 
yardım için Milletler cemiyeti
nin kararını tatbik edecek olan 
harb ~emilerine boğazlardan 
tahditsiz geçmelerinin teminin
de ısrar etmiştir. 

lngiliz mukabil projesi Millet
ler cemiyetini tatlı görmüyordu. 
lngiliz hükumetinin nihayet Bü
yük Britanya efkarı umumiye
sioin ekseriyetine uymuş ve bir 
çok heyeti morahhasalann 
azimkar müzaharetleriyle boğaz
lar mukavelesinin Milletler ce
miyetinin paktına ve ruhuna 
istinad ettirilmesi lüzumuna bü
tün heyeti murahhasların ikna 
edilebilmiş olmasını selamlamak 
lazımdır. 

Sovyetler birliği siyasetinde 
Milletler cemiyetini paktın ne 
kadar ciddiyetle gözönünde 
bulundurduğunu ve bu paktın 
tatbiki için ne derece ciddi
yetle mücadele ·ettiğini isbat 
eylemiştir. Bu bütün muarız· 

iddiayı Berlinin Ankarayı ke di 
atfediyorlar ram etmemesine 

Jarımıza göstermelidir ki Sov
yetler birliği Montröde hodbin 
bir siyaset peşinde koşmamış 
fakat hattı hareketi münhası
rnn sulhun tersini endişesinden 
mülhem olmuştur. 

Karadeniz sulhu arasında ta
bii bir münasebet kuruldu. Fa
şist Alman matbuatının Sov
yetler birliği ile F ransanın 
Tiirkiyeyi bir silah olarak kul
lanmak istediklerini l.ağırmala-

Sovyet şe//eıi Ka/e11in, Stalitı ııe Mololo/ Kızıl meydanda 
bil ıesmi geçi,di seyredivorlar 

ALMANLARIN TENKiDi rı Balkanlardan şarka doğru 
Alman matbuatı konferans yeniden ilerlemeğe teşebbüs 

neticelerini şiddetle tenkid et- eden Almanyanın Türkiyeyi 
mekte ve Çanakkalenin Sov- kendisine ram edememiş ol· 
yet • Fransız ittifakının eline maktan mütevvellit ifadesinden 

geçtiğini avaz avaz bağırmak- başktı bir şey değildir. 
tadır. Şurasını ehemmiyetle Sovyet efkarı umumiyesi 
kaydetmek icab eder ki ortada muhteviyatı itibariyle Sovyetle-
bir askeri Fransız • Sovyet rin Karadenizdeki hayati men-
itf fakı yoktur. Mevcud olan faatlenna uygun olan bizim 

dostumuz bulunan Türkiyenin 
şey karşılıklı bir yardım pak-
tıdır. Almanya bu pakta mü-

boğazlardaki hakimiyetini tesis 
etmek suretiyle meşru menfa-

savi şeraitte iltihak edebilir. atlarını tatmin eden ve nihayet 
Bu da isbat eder ki mezkur bütün sulh taraftarlarının inti-
pakt Almanyaya karşı bir mü-
cadele silahı değil fekat mü
tecavize karşı bir silahhr. 

Montröde Almanya aleyhta
rı blok arasında bir rabıta de
ğil merkezi avrupa sulhu ile 

zarını yerine getiren Montrö 
mukavelesini hararetle sela:nlar. 

Beynelmilel kollektif emni
yet teşkilatmın dostları Mon
tröde mühim bir meydan mu
harebesi kazanmışlardır. 

······s~;y~ı·······k~t'~p······~;; =····· 
zisinde inkişaf 

Tovyetler birliğinin yüksek 
şimal arazisi, 62 inci arz daire· 
sinin yukarısında kain bü· 
tün geniş toprak sahasını 

kaplamaktadır. Bu ara:ıi, 9mil
yon kilometre murabbı bnyük
lüğündedir. 

Bu Sovyet Arktığının eko-

nomik inkişafına başlanalı, an
cak bir kaç yıl olmuştur. Bu 
çalışma sahasında önayak olan 

ve en başta giden idare, Şimal 
Deniz yollan Merkez idare~idir. 

Bu idare, az bir müddet zar
fında, çabucak inkişaf eden 

oldukçak mühim miktarda eko· 

nomi faaliyeti noktaları tesis 
etmeğe muvaffak olmuştur. 

1933 te Şimal Deni:ı yollan 
idaresinin taşıdığı eşya 15 bin 

ton idi. Bu mikdar, 1935 te 

231 bine varmıştır. Bu içinde 
bulunduğumuı yıl ise 285 bin 
tona varacağı kuvvetle sanıl
maktadır. 

1933 yılında Sovyet Arkti
ğinin inkişafına ancak 46 mil
yon ruble tahsis edilmişken bu 
yıl aynı maksatla bütçeye 485 
milyon ruble konulmuştur. Bil· 
hassa Jimanlar yapılması için 
ve kutup istasyonlannda ve 
ekonomi merkezlerinde mesken 
inşaatı için büyük mıktarda 
sarfiyatla bulunulacakhr. 

Bütün bu inkişafla alakadar 
olarak Şirrıal Deniz Yolları ida· 
resinin filosu da genişlemiştir. 
1933 te bu idarenin ancak 44 
gemisi varken. bagün aynı de· 
niz yollarında bu idarenin 75 
gemisi sefer yapmaktadır. 

Sovyet Arrktiğinin ekonomik 
ve kültürel inkişaf sahaları çok 
geniştir. Münakale işl~rinin 
kurulması ile bu inkişaf mü
him mıktarda kolaylaştırılmış
tır. Yakın zamanda şimalde 
mevcud zengin madenler ge
reği gibi işlelilmeğe başlana-
cakbr. 

RESSA 

ırsa 
Kullanılmış muhtelif mar

kalarda yazı makinaları Gazi 
Bulvarında Küçük Kardiçalı 
hanmda 7 numar1tda ehven 
fiatle sahlmaktadır. ihtiyacı 

olanlar fırsattan istifade et-

Kalomenl 

lzmir ikinci icra memurlu-
ğundan: 936/458 

Gayri menkul açık artırma 
ilanı: 

lzmirde Mehmed Necatiye 
borçlu ölü hacı Ali Rıza vere
sesinin mutasarrıf bulunduklan 
Ahmed ağa mahallesinin Şanılı 
sokağında 49 eski 65 yeni sa
yılı ve tapunun defter 19 sa-
hife 7 pafta ada 187 parsel 
7 de kayıtlı 132 metre murab
baı terbiinde kain 1800 lira 
kıymeti muhammeneli bir bab 
evin; 

Tarihi ilandan itibaren 30 
gün müddetle açık arhrmaya 
çıkanlmıştır. Talip olanların 
kıymeti muhammenenin °'o 7 
buçuğu nisbetinde pey akçası 
veya Milli Bankanın teminat 
mektubu vermeleri ve artırma 
24·8-936 tarihine tesadüf eden 
Pazartesi günü saat 15 de 
dairede icra olunacaktır. Müş-
terilere nid talipler bu hususun 
daireye talik olunan açık art-
tırma şartnamesini 13-8-936 ta
rihinden itibaren okuyabiFr 
hakları tapu sicilli ile sabit ol
mıyan ipotekli alacaklılar ile 
diğer alacaklıların ve irtifak 
hak sahiplerinin bu haklarının 
ve bu hususta faiz ve masarife 
dair olan iddialarını evrakı 
müsbiteleriyle 20 gün içinde 
icra dairesine bildirmeleri aksi 
halde hakları tapu sicilli ile 
sabit olmadıkça satış bedeHnin 
paylaşmasından hariç kalacak
Jari ve tayin edilen zamandan 
arttırma bedeli, gayri menku
lün % 75 in; bu lmadığı tak
dirde en son arttırmnnın taah
hüdü baki kalmak üzere arttır-
manın 15 gün daha temdid 
edilmek suretiyle 8-9-936 tari
hine tesadüf eden Salı günü 
saat 15 de gayri menkul en 
çok 3rttırana ihale edilecektir. 
Satış peşin para iledir, mal 
bedeli alınmadan tesliru alınma
dan teslim edilmez mal bedeli 
verilmez ise ihale kararı f esh 
edilir ve lcendinden evvel en 
yüksek teklifte bulunan kimse 
arzetmiş olduğu bedel ile al
mağa razı olursa ona ihale edi· 
lir o da razı olmaz veya bulun
mazsa icra dairesince hemen 
15 gün müddetle arttırmaya 
çıkarılır. Bu arthrmaya alaka· 
darlara tebliğe hacet o!mayıb 

yalnız ilanla iktifa olunarak en 
çok arttırma ihalP edilerek her 
iki halde birinci ihale edilen 
kimse iki ihale arasındaki fark
tan ve diğer zararlardan mes'ul 
olduğu ve tapu harcının bel~-
diye ve vakıf karının ve yüzde 
iki buçuk dellaliy~oin müşte
riye aid olduğu ilan olunur. 

2279 (1532) 

Nehir yolları ile gene sudan 
yapılan nakliyat, 1933 te 77 
bin ton iken, 1935 te 112 bin 
tonu geçmiştir. Bu yıl ise 180 
bin tonu geçecektir. 

1934 yılındaArktlk reıntaka
smda 150 bin ton maden kö-

adriA 
- DEKO lAT 

am ı ve Şr. 

mürü çıkarılmıştı. 1935 yılında 
ise 400 bin ton maden kömürü 

çıkarılmıştır. Bu yıl bu mikdar 
500 bine varacrklır. 

Ekonomik faaliyetle beraber 
Arktik mıntakasında ilmi faa
liyete de büyük bir germi ve
rilmişti. 1933 yılında bu geniş 
bakir mıntakada 16 ilim heyeti 
tetkikatta bulunmuştur. Bu yıl 

, ise 52 ilim heyeti ilmi ve ma· 
, deni tetkikatta bulunacaktır. 

İSTANBUL VE MÜNİH GÜZEL SANATLAR 

AKADEMİSİNDEN MEZUN 

iNŞAAT. 
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Çünkü Radyolin dişleri temizler, beyazlatır, onla -
ra sağlamlık verir. Diş etlerini kuvvetlendirir . 
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~Fakat günde iki defa kullanmak şartiJe ~ . . 
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lzmir kadastro müdürlüğünden: 
Kadastrosu posta tarafından yapılmış olan ve 7 Haziran 936 

tarih 9262 ve 6632 sayılı Yeni Asır ve Anadolu gazeteleriyle 
ilanı yapılmış olan Temaşalık mahallesindeki gayri menkullerle 
bundan evvel ilan edilmiş bulunan muhtelif mahallelerden işleri 
peyderpey bitirilen gayri menkuUerin beyannameleri ilan tarihin
den 15 gün sonra her hafta Salı, Çarşamba, Perşembe günleri 
Kadastro komisyonu tarafından tedkik olunacaktır. 

Sözü geçen gayri menkullerde ayni hakları bulunanların yıkık 
minarede Saçmacı hamam sokağında 20 numaralı binada Ka
dastro komisyonuna Salı, Çarşamba, Perşembe günü müracaat· 
lan ve müracaat etmiyenlerin hakları 2613 sayılı kanun hüküm
lerine göre komisyonca hasıl olacak kanaata ~öre kayd ve tes-
bit olunacağı ilan olunur. 2281 (1527) 

lzm~r Kadastro Müdürlüğünden: 
Şimali Birinci Kordon, şarkı Demir Çember caddeleri, cenu· 

bu Şükrü Kaya, garbı Tevfik Rüştü Aras bulvarları ve Cumu-
riyet meydanı ile çevrelenmiş olan Gündoğdu mahallesinin kadas· 
trosuna başlanmıştır. Yukarıda hududları gösterilen saba içinde 
gayri menkul malları veya bu mallar üzerinde aynı hakları bu· 
Junanlar o mahallede bulunan kadastro postasına beş gün sonra 
müracaatla beyanname almaları veya kendilerine verilen beyan
nameleri ya bizzat yazarak veya posta memuruna yazdırarak bu 
ilin tarihinden beş gün geçtikten sonra bir ay içinde geri ver
meleri ve nufus kiğıdları, tapu senedleri ve ikişer tane foto
graflarile sair belgelerini postalara vermeleri veya göstermeleri 
ve bunları yapmıyan hak sahihlerinin malları hakkında 2613 sa-
yılı yasanın hükümleri tatbik olunacağı ve 17 ağustos 936 gü
nünden itibaren yukarıda yazılan yerlerdeki gayri menkullerin 
tahdidine başlanacağı ve sınırları dıvar, çit, tahta perde gibi 
görünen vasıtalarla çevrilmemiş yerlerin köşelerine ağaç veya 
demir kazıklar dikilmesi ve bu yolda gayri menkullerin sınırları 
gösterilmiyen ve ilgilerin tahdid günü gayri menkullerinde bu
lunmıyanların tahdidi mevcud belgelere ve vukuf ehlinin sözle-

YENJ A81R 

En hoş meyva tuzudur. Inkıbazı def eder. Mide, bağırsak, 
karacigerden mütevellit rahatsızlıkları önler. Hazmı kolaylaştınr. 

İn2iliz Kanzuk eczanesi Beyoglu - İstanbul 
' • • ,,.··. •• • ., .. ~ ._; • ' .\ • ~ •-r •• ••• • • 

Akciğeri olmıyan her hay· 
vanı öldüren keskin FJitlerin 
pek çok çeşitleri, ufak bü
yük kutularda, şişelerde ve 
dökmesi ehven fiatla satılır. 

Mevsimi geçmek üzere 
olan ve hepiniz~ lazım naf
talini almakta biraz acele 
ediniz. 

Kullanışlı ve dayanıklı Flit 
tulumbaları, sivrisinek müca
delesi için her evde bulun· 

ması mecburi olan mikrop 
öldürücü mazot, asidfinik, 
karaolin ile göktaş, benzin, 
alkol, he: nevi asid, oksijen kaynağı için karpit, su, macun 
ve buğday tanesi halinde fare zehirlerini bizden arayınız. 

(40) renk üzerine Kız markalı meşhur '1Arti,, kumaş 
boyasını unutmayınız. 

Kolonya, diş macunları, krem, kokulu sabunlar ve daha 
pek çok çeşitlerimizi görmek istiyenler bir defa depomuza 
uR-rasınlar, her halde memnun olacaklardır. Telefon: 3882 

.. ,. . . ... "' . - . \ .- , '. 

ac Temmuz ıwae 

- Anneciğim, neye 
çekiyorsun ? Bir kaşe 

beyhude baş ağrısı 

GB i p l 
Al da hemen kurtul! 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 
E En inadcı baş ağrılarını, en şiddetli diş ağrılarını E . . • • 
: şaşılacak derecede süraHe geçirir i 
• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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TAZE TEMiZ UCUZ 
IIAC 

HAMDİ NÜZllET 
Sıhhat Eczanesi 

BAŞDURAK 
Büyük Salebçi oğlu hanı karşısında 

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

lzmir Sıhhat ve içtimai 
müdürlüğünden: 

muavenet 

Karşıyaka Sağır Dilsiz ve körler müessesesine pazarlık sure· 
tile bir kör kuyu yaptırılacaktır. 

rine göre yapılacağı ilin olunur. 2282 (1528] 

-----------------------------------------------· 
M .• , •• 

isteklilerin artırma ve eksiltme ihale kanununnu mahsus maddesi 
gereğince muhammen bedeli olan 102 lira 45 kuruş üzerinden 
7 lira 70 kuruş teminat akçesini mal sandığına yatırarak alacak
ları makbuzla birlikte 28-7-936 günü Sıhhat ve içtimai Muavenet 
müdürlüğü binasındaki komisyona gelmeleri ve şartnamenin her 
gün mezkur müdürlükte görülebileceği ilan olunur. 2278 (1526) 

1 
Bayındırlık direktörlügünden: 

110 lira aylık ücretli Nafıa tamirhanesi baş makinistliğı açık· 
tır. Bu işe istekli olanlar 28 Temmuz 936 Salı günü Bayındırlık 
direktörlüğünde açılacak müsabakaya hfüınü bal mazbatası, mu
saddak sıhhat raporu, ehliyet ve askeri vesikalariyle birlikte 
gelmeleri ilin olunur. 2227 (1522) 

Devlet Demiryollarından : 
Her aym ilk pazar günü Tireye ve müteakip pazarlar Aziziye

ye tahrik edilmekte olan tenezzüh katarları 2S-7-936 tarihinden 
itibaren seyrüseferden kaldırılmışhr. 2288 (1524) 

lzmlr beledlyeslnden: 
Cinsi Miktarı Tonu Lira 

Font 25 12 300 
Hurda demir 6 4 24 

324 
Hava gazı fabrikasında mev

cud yukarıda cinsi ve miktariJe 

muhammen bedeli yazılı font 
ve hurda demirler başkatiplik
teki şartname veçhile 7-8-936 
cuma günü saat on altıda açık 
artırma ile ihale edilecektir. 
iştirak için yirmi beş liralık 

muvakkat teminat makbuzu ile 
söylenen gün ve saatta encü
mene gelinir. 

24-28 - 31-4 2299 (1530) 
1 - Bedeli muhammeni bin 

beş yüz lira ve yüz on iki n
celik kaptı kaçdı şasesi üzeri
ne karuseri başkatiplikteki 
şartname veçhile imal odilmiş 
bir iş otomobili satın alınacak
tır. Açık eksiltme ile ihalesi 
7-8-936 Cuma günü saat on 
altıdadır. iştirak için yüz on üç 
liralık mu~akkat teminat mak
buzu veya Banka teminat mek-

tubu ile söylenen gün saatfa 
encümene gelinir. 

2 - Temizlik işleri hayvan
larının bir senelik ihtiyacı için 
kilosu b~r kuruştan bin beşyüz 
lira bedeli muhammen)e baş
katiplikteki şartname veçhile 
yüz elJi bin kilo saman alına· 
caktır. Açık eksiltme ile ihalesi 
7 - 8 - 936 cuma günü saat on 
altıdadır. iştirak için yüz on 
üç liralık muvakkat teminat 
makbuzu veya Banka teminat 
mektubu ile söylenen gün ve 
saatta encümene gelinir. 

3 - Temizlik işleri hayvan· 
larının bir senelik ihtiyacı için 
kilosu dört kuruştan beş bin 
lira bedeli muhammenle başka-
tiplikteki şartname v~çhile 
yüz yirmi beş bin kilo arpa 
alınacaktır. Açık eksiltme ile 
ihalesi 7 - 8 - 936 cuma günü 
saat on altıdadır. iştirak için 
üç yüz yetmiş beş liralık mu-
vakkat teminat makbuzu veya 
Banka teminat mektubu ile 
söylenen gün ve saatta encü
mene gelinir. 
24-28-31-4 2300 (1531) 

K• Ik l Kına Kına 
ına o cevheridir. 

lştihasızlıkta, zaiflikte, sıra
cada, eski sıtmada bire 
birdir. 

V//L7.7ZZ77.Z/'ZL7Z/7.7JZZD 

Hazım Hapları: 
Bir tanesi inkıbazlarda linet 
verir. Üç tanesi müshildir. 
Hazım bozukluğunda hazmı 
tashih eder. 
Her eczaneden isteyiniz 

•C'27..LLZT/.Z7.TLLZYCL.YJ21JIDI. 

Hususi muallim 
ikmale kalan ilk ve orta 

mektep talebeleri süratle im
tihana hazırlanır. ( M. Z. ) 

N rumuzile Kemeraltmda An
kara kıraathanesi ittisalindeki 

N tuva ·et salonuna müracaatları 
1 - 10 

.C/.ZZ/./.Z/.7ZZ:/L/Z/././71Z'/LA';; 

lzmir ikinci icra Memurlu· 
ğundan; 

Bir borçtan dolayı icraen 
mahcuz bir radyonun icraca 
açık artırma suretile satılığa çı
karılmıştır. Birinci artırması 

25 - 7 - 936 cumartesi günü 
saat 12 de ve ikinci artırma-
sı da 27 - 7 - 936 saat 16 da 
lzmirde Yeni bat pazarında 
bilmüzayede satılacağından ta· 
liplerin yevmi mezkiirde ma
hallinde hazır bulunmaları ilan 
olunur. 2289 ( 1525) 

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

IZMiR YüN Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

• 

uma~ a n a~ı .... 

• 

l'arafından mevsim dolayısile yeni çıkardığı kumaşlar: 

SAGLAll -------- :zABIF 
.. - - .. [)I IAJ -

• 
V-E UCUZ ı >UR 

Yeni
• ?ZN&I PN••JC'i} 1 ~~f/TZZ'ZYfTJf~ZZ~:L/LLAAllY~/LLZZ7..7./Z7~ 
yaptıracağınız elbiseler içiıı bu mamulatı tercih ediniz 
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Biii~~~=~r~d!a ŞARK HALJ T • :A::::::ş: 
Mimar Kemaled- FAHR• K d • v J 
din caddesinde 1 an emır og u 
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yni kumaşlar lzmirde Sağu~zade ve Asını lliza 

• 
Kardeşleri ve S " ............................................................ ~ 
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24 Temmuz t93& 

F artelli Sperco 
Vapur Acentası 
ROYALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
VULCANUS vapuru 13 tem· 

muzdan 18 temmuza kadar 
limanımızda olup Anvers, Rot
terdam, Amsterdam, Hamburg 
limanları için yük alacaktır. 

CERES vapuru 27 temmuzda 
gelip bir ağustosta An
vers, Rotterdam, Amsterdam 
ve Hamburg limanlan için yük 
alacaktır. 

SVENSKA ORIENT Linien 
GOTLAND Motörü 20 Tem

muzda Rotterdam, Hamburg, 
Copenhag, Dantzig, Gdynia, 
Goteburg, Oslo ve lskandi
navya limanları için yük ala
caktır. 

VASLAND motörü 30 t~m
muzda beklenmekte olup yü
künü tahliyeden sonra Rotter
dam, Hamburg, Copenhage, 
Dantzig, Gdynia, Gotebur~ 
Oslo ve lskandinavya limanları 
için yük alacaktır. 

SERViCE MARiTiME ROUMAIN 
ALBA JULIY A vapuru 30 

temmuzda gelip 1 Ağustosta 

Pire, Malta, Marsily ve Bar· 
selona hareket edecektir. 

Yolcu ve yük kabul eder. 

ilandaki hareket tarihlerile 
navlunlardaki değişikliklerden 
acenta mes'uliyet kabul etmez. 

Fazla tnfsilat için ikinci 
kordonda Tahmil ve Tahliye 

binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO acentesine müracaat 
edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004-2005-2663 
~Em .. .,.ıı~•w B 

Paris fakültesinden diplomalı 
oı, tablplerl 

Mu7~tfer Eı·oğul 

Keınal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan baş!ıyarak 
Beyler - Numan zade S. 21 
numrah muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
Cuma ve sah 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 

N. V. 
W. F. il. Van Der 

Zee & Co. 
DEUTCHE LEVANTE LINIE 

G. m. b. H. 
ANGORA vapuru 20 tem· 

muzda bekleniyor. 25 temmuza 
kadar Anvers, Rotterdam,Ham 
burg ve Bremen limanlarına 
yük alacaktır. 

ACHAIA vapuru 31 tem
muzda bekleniyor. Hamburg ve 
Anversteo yük boşaltacakbr. 

CHIOS vapuru 10 ağustosta 
bekleniyor. 15 ağustosa kadar 
Anvers, Rotterdam, Hamburg 
ve Bremen için yük a acakbr. 
~ 

Amerikan Export Lines 
EXMISTER vapuru 31 tem

muzda bekleniyor.Nevyork için 
yük alacaktır. 

--• ..... •-® .... 
Service Maritim Roumain 

Bugarest 
DUROSTOR vapuru 1 ağus

tosta bekleuiyor. 
Köstence, Sulina, Galas 

ve Galatz aktarması Belgrad, 
Novisad, Budnpest, 6ratislava, 
Viyana ve Linz. için yük kabul 
edecektir. 
~ 

S. A. Royal Hongroise de Na
vigation Danu1'ienne- Maritime 

Budapest 
BUDAPEST motörü 28 tem

muzda bekleniyor. lskenderiye 
için yük alacakbr. 

DUNA motörü Danub liman
ları için yük almak üzere 1 
ağustosa doğru beklenilmek
tedir. 

Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında hiç bir taahhüde gi
rişilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
"' 2007 - 2008 

lzmlr slcilll ticaret me
murluğundan: 

lımirde Birinci kordonda 7 4 
numarada üzüm ibracat;y}e uğ

raşan Nıhat Üzümcünün 22/6/ 

956 tarihmdeni tıllaren ticarete 
son verdiğine mütedair beyan

namesi ticaret kanunu hüküm
lerine göre sicilin 1782 numa-

rasma kayt ve tescil edilmiş ol
makla kaydı terkin kılındığı 
ilan olunur. 2298 (1529) 

·#' .. :·· ·:. -."'6• :.* . -·"':,~~. . ' t ... t' 

lzn1irli ler lstanbulda nerede buluşurlar 

Beyoğlunda Bristo) otelinde 
- ___ ... __ '• ._. _ .. 

• Sirkecide Osmaniye otelinde 
•• 

Her iki otelin müsteciri Türklerden en eski otelci 
olan ve herkese kendisini sevdiren bay Omer LUt
fldlr. Bay Ömer Lütfi lzmir Askeri otelinin mües
sisidir. Kırk bir senelik tecrübeli idaresini herkes 
bilir. lstanbulda her iki otelde konaklayacaklar kendi 
evlerindeki rahatı bulacaklardır. 

Bütün bu fevkaladelikJere ilaveten fiatlar 
müthiş ucuzdur 

Ferit Diş macunu 
Dişleri inci gibi beyazlatır 

ağız ve diş hıfzıssıhhası için 
lüzumlu bütün evsafı haizdir 

Büyük tübü 

15 kuruştur 

Ferit 
Diş Fırçası 

Sıhhi 
Sağlam 

Zarif ve 
çok ucuzdur 

M.DEPO 
S. Ferit Eczacı başı Şifa eczanesi 

VERi ASR? Sahife~ - • 
ı Oliver Ve Şü. 

LIMİTET 
\11--D--ok-. t_o_r_ ... 

Vapur Acentası 
CENDELI HAN BtRiNCI 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES L TD. 

GRODNO vapuru 25 hazi-
randa beklenmekte olup Londra 
ve Hull içiu yük alacaktır. 

1 

MARDINIAN vapuru 27 ha
ziranda bekJenmekse olup Li
verpool ve Glass;ıov lc;in yük 
alacal..tır. 

DRAGO vapuru temmuz or-
talarında Londra, Hull ve An
versten gelip yük çıkaracak ve 
ayni zamanda Londra, ve Hull 
için yük alacakbr. 

LESBIAN vapuru 15 tem
muzda Liverpool ve Svansea· 
dan gelip yük çıkaracaktır . • 

Deutsche Levante - Linie 
TOFIA vapuru 25 haziran

da Hamburg, ve Bremenden 

Fahri Işık 
lzmir Memleket Hastanesi 

Rontken miltebaassısı 
Her Nevi RONTKEN 

Muayenelerl 
Ve Elektrik Tedearileri 

Yürüyemiyen ve bilhassa 
RAŞiTiK çocuklara Ultra -
Viole tatbık ve Rontken 
ile KEL tedavileri yapılır. 
İkinci Beyler sokak fırın 

karşısı N o. 25 
Telefon: 2542 

H 3. '182) 

gelip yük çıkaracakhr. 
NOT : Vürut tarihleri, va

purların isimleri ve navlun üc
retlerinin değişiklikJerinden me 
suliyet kabul edilmez. 

Menmemcn urbaylığından: 
1 - Bediyeye ait Taşhanı binası keşif ve projesi mucibince 

sebze haline ifrağ edileceğinden icrası muktezi tamirat ve inşaatı 
işi 1417/936 tarihinden itibaren 15 gün müddetle açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Eksiltme işi 29-7-936 tarihine rasthyan Çarşamba günü 
saat 15 de belediye dair esinde icra kılınacakhr. 

3 - Bu işin muhammen kıymeti 3664 Jira 66 kuruştur. Talip
Jiplerin bu miktar üzerinden % 7,5 nisbetinde teminat ak çası 
vermesi ve ihaleyi müteakib bu teminatım % 15 e iblağ 
etmesi ve mukaveleye bağlaması mecburidir Noter masrafı iJe 
ilan ücreti dellaliye resmi talibine aittir. 

4 - Bu işe ait şartname beiediye dairesinde görülebilir. 
18-21-24-27 2201 (1495) 

Menemen Urbaylı~ından: 
Menemen kasabasının su ihtiyacının temini için Menemene 

20 kilometre mesafede vakı Karagöl mıntakasındaki menbalar-

dan talimatname mucibince tanzim kılınan şartnameye göre pro
jesinin tanzimi işi 14-7-936 tarihinden itibaren 15 gün müddetle 

ve 2.000 lira muhammen bedelle açık eksiltmeye konmuştur. 
Eksiltme işi 29-7-936 tarihine rastlayan çarşamba günü saat 15 

de belediye dairesinde icra kılınacaktır. Talib olanlarm tayin 
olunan vakıtta belediye encümenine müracaet etmeleri lüzumu 
ilan olunur. 18 21 24 27 2200 (1496) 

t; ' t, . 1 ' ,Jo " • -

B üt ii n Dünyanın~--~~~~ 
tanımış olduğu 

VİTlER 
Marka her boy Lüks ve ucuz 
bisikletleri ZÜN DAP marka 
motosiklet petromaks lüks fe
ner lambaları sıhhi Apostel 
ağızlığı her çeşit gramofon 
plakları hediyelik zarif saat 
ve kristal likor, komposto, çay, pasta takımlara. Kıymetli vazo, 
fenni çocuk oyuncaklan, elektrikli ütü çaydanlık ve ocakları 
yemek ısıtmak çay vesaire mağazamızda her vakıt bulunur. 

.· . . ...~~ • t 

No. 156 Balcılar 

NECİP SADIK 
DAMLAPINAR 

1-26 (1521) 

Türkiye Ziraat bankası 
1 Müfettiş namzedliği ve şef namzed

liği müsabaka imtihan1 
Türkiye Ziraat bankasından : 
1 - Bankamıza müsabaka ile ve müsabakada gösterilecek 

muvaffakıyet derecesine göre lüzumu kadar müfettiş namzedi ve 
şef namzedi ahnacakbr. 

2 - Bu müsabakaya girebilmek için siyasal bilgiler, mülkiler 
veya yüksek Ticaret ve lkbsad okulasından veyahud Hukuk fa-

Sevincin bir ifadesidir. 
Gazel \'e sıhhf dişler her insanı ziyade
sile memnun eder. 
GOzcllik ve sıhhatın ı zı muhafaza etmek 
isterseniz siz de emsalsız olan 

11 PERLOOENT" 
diş macununu kullanınız Bundan elde 
edeceğiniz mOkemmel neticeden çok mem
nun olacaksınız 
~ vız~~ • ~· o/.i4 -.uu&A. ot- il.:'tiF"'
~ tıT. ~ K..t. ~~ i<&«AA -W'Ai-.flA. . 

TURAN Fabrikaları mamulahdır. Aynı zamanda Turan 

tuvalet sabunlarını, traş sabunu ve kremi ile güzellik krem

lerini kullanınız. Her yerde satılmaktadır. Yalnız toptan sa

hslar için lzmirde Salihağa hanında umum acentelik Nef'i 

Naci ve J. C. Hemsi'ye müracaat ediniz. 
Posta Kut. 224 Telefon 3465 

DAIMON 
Masa vantilitörleri 

1936 edilen bu vantilatörler üç 
adet pille işler. Bir saatla bir kuruştan daha aı sarfiyat 
yapar. Bankalara ve yazıhanelere, evlere, hastanelere ve 
her yerde lazım olan bir ihtiyaçtır.Bilhassa saatta bir kuruş 
gibi az sarfiyat yapması tasarruf için bir harikadır. Tavsiye 
ederiz. 

Satış yeri ve deposu: lzmirde Suluhan civarında No.28-9 

:'.:. .'ıl ·••. .. • Ödemişli Hüseyin Hüsnü 
... . . - : •• • ... .. . • . • j' . . • 

Bayındır Belediyesinden: 
Bayındar Belediyesi için Satm alınacak tahminen 600 liralık 

Elektrik malzemesi 20-7-936 dan 11-8-936 ya kadar yirmi gün 

müddetle açık eksiltmeye çıkarılmıştır. isteklilerin Buyındır Bele
diyesine müracaatları. 

19-24-29-4 2223 (1500) 

kültesinden veya bunların yabancı memleketlerdeki benzerlerin- Mu··sabaka ı·mtı·hanı 
dP.n diplomah olmak gerektir. 

3 - M~sabaka 3, 4 ve 5 Ağustosta Ankara ve lstanbul Ziraat T .. k. z· b k d 
bankalarında yaz\ ile yapılacak ve kazananlar yol paraları veri- ur ıye ıraat an asın an: 
lerek Ankaraya getirilib sözlü bir imtihana tabi tutulacaktır. Bankamız muhtelif servislerinde çalıştırılmak üzere müsabaka 

4 - Müfettiş namzedJerine 140 ve şef namzedlerine 130 lira ' ile ve yüzer liraya kadar aylıkla lüzumu kadar memur almacak· 
aylık verilir. tır. Müsabakaya girmek için liseleri veya Ticaret liselerini ve 

Müfettiş namıedleri iki senelik bir stajdan sonra müfettişlik yahud Galatasaray lisesi ticaret kısmım bitirmiş olmak ve 18den 
imtihanma girecek ve kazanıhrsa t 75 lira aylıkla müfettişliğe aşağı, yirmi beşten yukarı yaşta bulunmamak Jazımdır. 
geçirileceklerdir. Ankarada umum müdürlük servislerinde çalış-

b 
Müsabakaya gireceklerden ne gibi belgeler arandığı, ve ne-

tmlacak olan şef namzedleri ise ir senelik stajdan sonra ehli-
yet imtihanına girecek ve kazanırlarsa terfi edileceklerdir. lerden imtihan yapılacağı, Ankara, Istanbul ve lzmir Ziraat 

5 - imtihan programı ile sair şartları gösteren matbualar bankalarımızdan elde edilebilecek şartnamelerde yazılıôr. Mü-
Ankara, lstanbul ve lzmir Ziraat bankalarından elde edilebilir. sabaka 6-8-36, 7-8-936 perşembe ve cuma günleri sabahı saat 

6 - istekliler aranılan belgeleri bir mektubla en son 27-7-36 9 da Ankara ve lstanbul Ziraat bankalarında yapılacaktır. 
pazartesi günü akşamma kadar Ankara Ziraat bankası teftiş lıtekliler aranılan belgeleri bir mektubla birlikte en son 28-7-
heyeti müdürlüğüne göndermek veya vermek suretiyle müracaat 936 Salı günü akşamma kadar Ankara Ziraat bankası memurin 
etmiş bulunmalıdırlar. müdürlüğüne göndermek veya verırıek suretiyle müracaat etmiş 

14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 2153 (1464) bulunmalıdırlar. 22 24 26 2245 (1513) 
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• .. 1 
ispanya, seferber halinde bir memleket nıanzarası taşıyor 

~~~~~~~~~~~~~~~---------.. ----~---------------------------------
8 ar sel on şehrine de ateş verdiler 
ispanyadaki hidiseler şöyle bir netice verebilir: Ya 
Faşizm diktatörlüğü, yahut ta Bolşevizmin galebesi .. 

PariK, 23 (Ô.R) - Jour ga· 
aeteai isyan harekiboı takib 
eden muhabirinin verdiği ha
berleri neırediyor Bu haberlere 

nnı oynıyacaklardır. iki tara
hn da muvaffakıyet kazanma· 
malan ihtimali aynı derecede
dir. 

~ General Mollanın kuvvet- Liberte gazetesi diyor ki: 
teri Burgosa girmek üzeredir. ..ispanyada kan dökOlmekte 
Diter iki kol Madrid üzerine devam ediliyor. Kimin muzaffer 
İDmektedir. Bu kuvvetlere iki olacağı bili beUi değildir. Bu 
kolonel kumanda etmektedir. gazeteye göre kralcılar partisi 
Asilerin maksadlan Madridin 1-efinin aldllrlllmesi isyanın pat· 
muhasarasıdır. Joumal muha· lamasına sebebiyet vermiştir. 
biri de ağır topçuya dayanan Londra, 23 (Ö.R) - logiliz 
iç bi kolun Sen Sebastiyen gazetelerine göre ispanyada 
lzerine yürlldllğilnil bildiriyor. ya Faşist diktat3rlüğil yahut 

BARSELON ALEVLER ta Bolıeviım galebe edecektir. 
iÇiNDE BugOnldl gidiıbe akılıraa Bolıe· 

Banelon, 23 (Ô.R) - Asi· Yiımin galebesi ihtimali daha 

: .. ••··•~<==•:;<{•~:n:~ ... :::·.-r.:o..- " 

jonun cenazesini g6tlnaekte 
olan top araba11D1 bir çok 
lapanyol büyüklerinin ve üni
formalanm giymiı lspanyol ve 
ltalyan f afistlerinin takibet
mekte olduklan giirlüyordu. 

Eski kral Alfons tarafından 
gönderilmiş olan bir çelenk 
tabutun üzerine konulmuıtur. 

Gordouz'daki ihtilAI hiikü
meti billbare Madride gönde· 
rilmek ilıere naım tahnit edi· 
lerek Cordouxe g6nderilmesi 
temenniıinde bulunmuıtur. 

Cebelllttank 23 ( O. R ) -
Hük6met tayyareleri Futa Me· 
lillyı bombarcluaan etmif)erdir. 

ispanyada vailldn ideal zaze/esi binası ve A"o şehrinden bil gDrünilş 
lerle bükümet kuvvetleri ıe- kuvvetlidir. Madrid 23 (Ô.R) - Htlkl-
Wrde çarplflyorlar. Bir çok TANCA LiMAN iN DA met kunetleri bugtln de lsiler 
amami binalar alevler içinde- Tanca, 22 (A.A) - lapanyol elinde buluna11 bir çok yerleri 
dir. Katalonyada vaziyet çok biik6nıeti filosunun bilyilk bir geri almıılardır. Asiler Cebeliit· 
Yahimdir. Papaslar komilnist· kısmı diln akşam saat 19 da tarakta, hük6mete sadık bulu-
lerin bir kiJisaya girmelerini Tancadan hareket etmiştir. nan bir torpitoya ateı etmit· 
menetmek iıtediklerinden öl- Asi kuvvetler kumandam ge· Jerdir. 
dllrlllmiiılerdir. Kilisalar ve neral Franco hükümet gemi~ CUMHURiYET HEYETLERi 
manastırlar yakılmııbr. Bazı leri limanı terketmediği tak· Madrid 23 (Ô.R)- Reiaicum· 
Katalonya ıehirlerinde kilisalar dird~ Tancaya taarruz edece- bur Azana ile baıvekilin im-
kızıl milislerin kantinleri haline ğini tehdit makamında bildir· zasını tqayan bir kararnameye 
konulmuıtur. mittir. Bunun tızerine ispanya giire KutiJIA, Alllecett• ve da-

ASA YIŞ kon•olosu gemi kumandanla- ha sair eyaletlere birer cum-
KA DINLARDADIR rından Tancanın bitaraf vazi· buriyet heyeti g3nderilecektir. 

Madrid, 23 (Ô.R)-Şehirde yetine halel ıelmemesi için Bu heyetlere nuarlarclan bazı-
alk6net Yardır. Halk cephe· limanı terketmelerini rica et· ları dahildir. 
Iİlle menıab kadınlar asayişin mittir. Kontrol komitesi lngiliz, Htik6met tayyareleri iailerin 
muhafazasına yardım ediyorlar. Fransız ve ltalyan bahriyelile- tayyare kMarslbı llzerinde do-
Kızıl polia'er aıayiıin mubafa- rinia koaaoloahaaeleri mabafa- laprak blit6n tayyareleri tahrib 
aaaı için mmıtazam polia kol- za etmelerine karar vermiıtir. etmiflerclir. 
lan ile birletmittir. Aai kav•etler Tanca oııntaka11 Baraelon, 23 ( Ô.R) - Fa-

ISPANY ADA Bolfemaı hududunda kamp kurmuılardır. tiıtJere kup mllcadele içia bir 
Paris, 23 (Ô.R) - Londra· CENAZE MERASiMi amele milisi teıkili hakkmda 

dan gelen haberlere g6re lı- Lizbon, 23 (A.A) - Royter bir emirname neıreclilmittir. 
panyada blikiimet kuvvetleri Ajanıından: FRANSA SiLAH VERiYOR 
IHagla dabiJI harpta IOll kozla- Eatorilde ıeneral San Jar- Hendaye 23 ( A.A ) - Bir 

" ZINGAL ,, Parkeleri 
_. .......................... I .................... .. 

En modern ve en son sistem usulle furunlanmış ve kurutulmuş, 
içinde haşarat yaşatmaz, şeklini katiyen değiştirmez, çok 

uzun müddet en modern konforu temin eder. 
------.... 9!1!!1~&&.-&Sl'!!l&~~:LU• ... .i1ililiiimliilli!jiiiiiiiilil .. ._ ____ _ 

EVLERiNİZiN TABANLARINI 

ZINGAL P ARKELERiN'den 
YAPTIRINIZ 

l ıwr.;=ı:rnrg,;u~ 
l 

Oırnata şehrinde meşhur Elhamra tepesinin glJrünüşü 
çok aillh kaçakçıhğl vakalan· 
nın hldiı olmuı llzerine hu· 
duttaki muhafaza tqJıillb u· 
kerle tak.iye edilmittir. 

Madrid hllk6metinin Fransa· 
dan aillb celbetmek istediği 
zannediliyor. 

Dtln Bayonne gelen bir ıilep 
hnk6meti merkeziye tarafından 
g3nderilen bir mllmessilin satın 
alacağı harb levazımını ylikli
yecekti. Bir kamyon dolusu si
llhJa hududa geçmek istiyen 
lapanyah bir ıoför Frannz mu• 
hafızlan tarafından yakalanmıı 
ve Bayonne hapisbaoesioe abl
mııtır. 

SARAGUSA ÖNÜNDE 
Barselon, 23 (A.A) - Halkça 

cephe g6nllllillerinden mürek
kep bir ordu kamyonlarla Sa· 

tayyare dotmemiıtir. 
AMERiKAN TEBAALILAR 
Vaıington 23 (A.A) - Ak· 

denizde bulunmakta olan Ekler 
admdaki Amerikan gemisine 
ispanyayı terketmek arzusunda 
bulunan Amerikalılan almak 
&zere Bars~lona gitmesi için 
emir veriJmiftir. 

Barselon, 23 (A.A) - Bar· 
aelondan hareket etmit olan 
tayyareler Saragoıedeki asileri 
bombardıman etmittir. Kııla· 
lann llzerine 70 bomba atılmıı 
ve büyilk huarlar ika edil
miştir. Asiler tüfenk ve mit
ralyözlerle mukabelede bulun
muşlar ise de biltlin tayyareler 
hiçbir hasara uğramaksızın liı· 
ılUbarekelerine dönmüılerdir. 

Madrid, 23 (A.A) - Alican-

Asilerin Oviedada taluib dtilt/61 K.atedral , 
ragoae ytlrilmek tlıeredir. tedaki h8k6mete aadık kunet• 

Madrid,23 (A.A) - Hllkt ler uilerden Almarzayı iatirdad 
met dlln uat t9 da radyo ile etmİf)erdir. 
bir teblii neırebnİftİr. Bu teb- Cuablanca, 23 (A.A)- Ali· 
litde, hDk6metin memnuniyete ler Badojozu ele geçirmifler· 
pyan haberler alm•kta olduğa, dir. Dolapn bir pyiaya g6re, 
hllk6metia otoriteıi albnda uiler Cebellttank limanında 
bulunan tehirlerde ılklln bil· btlk6metin bir torpido mubri-
kOm sllrmekte, asilerin ellerin· bini bombardıman etmifler ve 
de bulunan tehirlerde İle anarıi hasara uğratmıtlarclır. 
hllkOmferma olmakta bulundu- SEN SEBASTIYENDE 
ğu beyan edilmektedir. Hendaye, 23 ( A.A ) - IJi 

Tebliğin ıonunda ililerin bili- mal6mat almakta olan mahafil 
btltlln Dmitlerinin keaiJmiı ol· Halkçılar cephesi ku•vetJerinin 
duğu illve olunmaktadır. asilerden Saint Sebastieni geri 

Cebelllttank 23 ( A.A ) - almıı oJduklarmı haoer ver· 
HOk6metin deniz tayyareleri mektedir. Asi general Molanın 
dibi 6fleden ıonra Limeayı Saint Sebastien etrafında ce-
bombarclıman etmitlerdir. Asi- reyan etmiı olan muharebede 
lerin ellerinde bulunan deniz telef oldutu bildirilmektedir. 
tayyareleri de •llr'atle yetiıe- Barselon 23 (A.A) - Din 
rek mitraly3zlerle htlk6met alqam neıredilmiı olan bir ka
ta11areleriDe karp bir bava rarname fatiatlere karp mlca· 
....,..._~udar.~Wr dele •lk lwe Wrwle 

milisi ihdasını natık bulunmak· 
tadır. 

Barselon 23 (A.A)- CheUe 
ismindeki Fnnıız vapuru Bar
selon olimpiyadlanna iftirlk 
etmek &zere buraya gelmiı bu
lunan atletleri almıt ve 1100 
yolcu ile don akpm Marsilyaya 
hareket etmittir. 

Dejeunee ismindeki diğer 
bir Fransız vapuru bu akf&m 
Marsilyaya gidecektir. Barse· 
tonda asayiı iade edilmit olup 
slkh biikiim siirmektedir. Hll 
k6met bOton Katalonyada vazi
yete hikim olduğunu teyid et
mektedir. 

H0K0MET KAZANIYOR 
Madrid 23 (A.A)- Başvekil 

Giral Havu ajansı muhabirine 
beyanatta bulunarak vaziyetin 
gitgide hilkômetin lehine salah 
bulmakta olduğunu söylemiıtir. 
Bapekil Alderete ıehrinin bu 
sabah iıilerden geri alınacağını 
ve donanmanın bugün Tetouanı 
topa tutacağını beyan etmiıtir. 

Mumaileyh general Franco· 
nun halihazırda Melillacla bu
lunmakta olduğunu ilAv e eyle
miıtir. 

Valanciadan hareket etmiı 
ol.n b6k1imet kanetleri Al
manzayı itgal etmif olub Al
bacete &zerine yiirtlmektedir. 
Bilbaodan hareket otmiı olan 
kuvYetlerde Burgosa doğTu 
ilerlemektedir. Tayyareler Hu· 
aeca'yı bombardıman etmitler
clir. Buradaki garnizon isyan 
hareketine kanımıt idi. 

Seville yakımndaki Tablada 
tay1aıe meydanı da hllktmet 
tayyareleri tara&ndan bombar· 
cbman eclilmit ve btltln benli• 
tanldanna bombalar atmıılar· 
dır ki, bu hal asiler için bir 
felAkettir. 

AMERiKALILAR 
YARALANDI 

Vatinıton, 23 (A.A}-Ame• 
rikamn Madrid sefareti bir 
aokak muharebesi emamnda 
Amerikab bir kadının yaralan· 
mıı oldupu bilditmektir. Se· 
far etin bu teJgra&nda ili•• 
olarak deniliyor ki: 

M6cadelenin evler ve f ercller 
aıaıında bir çarpııma haline 
gelmesinden korkulmaktadır. 

Amerika bllkômeti batllD 
Amerikahlan memleketlerine 
ıöndermek tasanurunda iıe ele 
ispanyaya bahriye efradı çı· 
karmıyacaktır. 

Madrid, 23 (A.A) - Hiikfa. 
met Kordu'daki asilerin aaat 
-t 14 de talim 
telalt ......... 


