
r ~ 
•• - Gazi Bulvarı - IZMIR - •• 
imtiyaz sahibi : ŞEVKET BlLGIN 

Bqmuharrir ve umumi neıriyat mlldibii: 
HAKKI OCAKOCLU ---

.A..BC>1'TE ŞEI~.A.:tT:I: 

Devam mUddetllTürkiye için r=ariç içini 
&Mlik . . . . . . . 1300 2500 
Altı aylık . . . . . . 700 1900 1 

TELEFON : 2ee7 

Fiyatı " • " kuruftur. 

fto. 8308 IURK111RINC1 8Elft 

il Ankara ya 
Ceviz büyüklüğünde 
Dolu dUftu. Bahçeler hasara 

uıradı 

Yeai A.ır matbaasında buılmqbr. 

Delegasyon heyetimiz hararetle karşılandı 

Atatürk Başvekil ileDr. RüştüArası 
Florya köşkünde kabul buyurdular 
BO(;AZLAR PEK YAKINDA TAHKiM EDiLECEK 

latanbul, 24 (Yeni Asır Muhabirinden) -
Montraden diSnen murahhaslanmız hududdan 
itibaren blltün Trakya istasyonlarında coıkun 
tezahtlratla karşılandılar. Tren Y edikuleden 
reçerken askeri merasim yapıldı. istasyonda 
toplanan civar fabrikalar iıçilen mektepliler ve 
aporcular hey.etimizi alkışladılar. 

Tren bu yüzden yanm saat geçikerek 
Sirkeciye Jeldi. 

T eriik Rliftü Aras vagondan inerken çok 
neıeli idi. Gazetecilere: 

- " Herkesi fan görrtUgUmden ae· 
vinç duyuyorum. Derhal Floryeya gi
derek Atatark'e tazlmatımı aunaca
ım,, dedi. Kuvvetli ordunun lt'f 1 asü ti /eri 

lngiltere 
Türk dostluğuna 
büyük kıymet 

• venyor 
Y • botazlar mullavelesi 

.... matbmatuacla ve parla
•ento.anda teteeellde brp
l•nmlfbr. EJi mu 'ta•t ., . .,.._.&.·· 
nıehafilin tahmhaleriae gire, bu 
nıukavele, kuvvetli bir Tllrk· 
lngiliz dostluğuna yol açmıttır. 
Hatta Lord Halifakıın bu mak· 
satla Ankarayı ziyaret edece
iinden bile bahsediliyor. 

Kahraman ordumuzun bo
iazlarda yerleşmesinden evvel 
böyle aıkı bir dostluktan bah
ıedilemezdi. Zira lngiliz siya· 
•etinin bugün Türk dostluğuna 
ehemmiyet veren tezabilrab ... 
yarın değiımiyeceğinden emin 
değildik Hele bizi hiç alaka
dar etmeyen rekabetler yüziin· 
den glnlin birinde barba sü• 
rüklenmek ihtimalinden endiıe 
edebilirdik. T aribten aldığımız 
dersler, mesnedleri kuvvetli 
olauJan doıtluldan amansız 
d&fmanlıklann nasıl takip etti
ii•i bize g6ıtermifti. Ve botlln 
ba dltmanlıklar boğazlara da
Yanıyordu. 

Filhakika bug&nkll Tiirkiye 
ile saltanat T&rkiyesi ara•ında 
benzeyiı noktam kaJmamııtır. 
Herpy deiitmit. mucizeli bir 
inkallp çelikten bir varbk ya· 
Fabmfbr. Tilrkiye dahilde ve 
h.riçte dllnyanın en sulhperver 
IDemleketi olmuştur. Bunu bü
t&a din1a biyle biliyor. Fakat 
ka'flllllzdakiJer ayni suretle 
deiifmifler midir? Onların an · 
•nevi siyasetlerindeki ruh 
deiifmif midir? 

itte endiıelerimizin kaynağı .• 
Şu halde, hiç olmaua dost

luldanmızın samimi bir bava 
içinde gelişmesine imkln barak
lbak için bu ılipheyi kiSkünden 
lcazıyacak bir mukaveleye ihti
Yac vardı. Bir mukavele ki, 
bize emniyetimizi bahfetmekle 
beraber onu kabul eden mem
leketlerin makyevellikten uzak 
bir ruh, bir zihniyet taııdıkla
tana delil olaan ..• 

lngiltere, Boğazlar mukavefe
Iİni kabul etmekle siyasetinde 
la.. deiitiktiği yapmııtır. 

1935 len beri Akdenizde 
erea Yalaim bAdiHler 

• 
iT AL YAN MAHFiLLERiNE GöRE 

Uçler toplantısı Italyaya teveccüh 
etmiş hasmine bir harekettir. buna 
mukabil Italya ihl durmuyormuş 

Roma, 24 (();RJ - Prau11z 
ve Jnıifız sefirleri "l:ont Ciya
noyu ziyaret ettiler. ltalyanm 
konferansa iştirakten imtina 

•• 

edeceği zannedilmiyor. 

Roma, 24 (A.A) - Siyasi 
mahafil Londrada üç devletin 
yapmıı olduklan toplantının 
Romaya karşı hasmane bir 
hareket nitanesi olduğu müta
leasında bulunmakta ve Av
rupada her tilrlli mesai birli
ğinde bulunmaktan kaçınmak 
niyatinde olduklarını ilave eyle
mektedir. 

Gazeteler ltalyanın Atıl bir 
vaziyette bulunmadığını ve ge· 
çenlerde aktedihnit ltalyan· 
Alman itilafının bunun bariz 
bir delili olduğunu yazmak
tadır. 

. Meuagere gazetesi diyor ki: 
Avrupada mesai birliii yap

mamızın llzım prtı zeui ted· 
birlerin tortularının da kaldı
nlmuıdır. 

Londra, 24 (A.A) - lngiHz, 
Fnnsız • Belçika mlukere
leri uruanda yeni bir Lokarno 
yapılmuanı bekliyen Fr&Dllz 
ve Belçika heyeti murahbaaa
lanna açıkça_ anlablautbr ki, 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
lngiltere ile Ttirkiye arasında 
ııkı bir doatluğun ne kadar 
faydalı olacajinı g&termiıtir. 
Ba l>,kımdan biz lngilterenin 
yeni Boğa~lar mukavelesini im
za etmiı elma11nı yakanda ip· 
ret ettiğimiz ruhtan mülhem 
addetmekteyiz. B6ylece lagil· 
tere, Ttirkiyenin boğazlardaki 
blkimiyeti Akdeniıde sulhun 

J Jpn ve. Alman hariciye na• 
:aır'nm ziyaret ederek konfe
ransın tebliğini ve daYetname-
aini tevdi etmiflerdir. Gelecek 
.betler konferamının toplanma 
tarihinin teıbiti ltalya ve Al
manyaoın verecekleri cevaba 
bağhdır. ltalya Londra konfe· 
ransına iştirlk etmek için ıu 
ıartlan ileri sürmüıtü: 

1 - Toplanhya Almanya da 
davet edilmelidir. 

2 - Zecri tedbirlerle alika
dar bulunan faaliyetler nihayet 
bulmalıdır 

Almanya konferansa davet 
edildiğine g6re bu prtlann 

Jtalyanlann Duçe pdını vtrr/ikltıi hirinciıi husul balmuıtur. ikinci 
MussoJini tarta gelince ltalyanın ukert 

Lokarno anlapnalannın Alman- mahiyette saydığı bu faaliyet 
ya tarafından feshi &zerine Akdeniz anlaımalanndan ibaret 
verdiji askeri teminab lngil· olup lngiltere bu anlaşmalan 
tere idame ettirmektedir. kaldırmağa imadedir • 

Paru, 24 ( Ô.R ) - Londra Jtalya • Jngiltere arasındaki 
içler konferanaının mesaisi .gerginlik azalmıtbr. Akdeniz· 
yalnız bir gllo sllrmekle bera· deki Jngiliz filoıanun artbnl· 
ber iyi çahfalmııbr. Bu sabah mıyacatı haberi Romada mem• 
Franaız·lngiliz ve Belçika mü· nuniyetle karfllanmııbr. 
meuilleri Roma ve Berlinde - Son" 4 lincll sahiJtde -. ...... ,,.. 

Suikast 
Japon imparatoru bir 
suikasta maruz kaldı 

Suikastçı imparatorun hademesini 
yaraladı, kepdi de öldü 

devamı için de bir teminat ola- Tokyo 24 (Ô.R) _ United Press yazıyor: 
cağını kabul etmiıtir. Loyd Japon imparatoru Hirohito, genç bir erkinı harp yüzbaıısmın 
Corçların, Kürzonlarıa, Askit- hazırladığı ıuikasttan g&çltikle kendisini koruyabilmiftir. lmpara· 
lerin F orayn Ofise mal ettikleri tor sabahleyin saraydaki mesai odasında meıgul olmut; bilihara 
siyasette asıl değitiklik burada· ailesi efradiyle bulunmak için earay bahçesine çıkmıfbr. Bu 11• 

dır. Filhakika lngiltere ve Tilr· rada impaıatorun yanında yaveri ve iki hademe bulunmakta idi. 
kiye dostluldannı kuvvetlendir· imparator ta.u bahçeye inen merdivenlerin batına geldiği za· 
meyi zaruri kılan birçull sebep· man, elinde ucu sivri bir kama tıııran bir adam üzerine ablmıf 
lere malik oldukları halde ara- fakat hademelerden biri bu clniyane hareketi lnlemiye muvd-
larında hiç bir ibtillf sebebi ı fak olmuıtur. Hademe ba11ndan aiır ıurette yaralanarak can 
kalmuuıtır. vermiıtir. imparator bu vuiJet karp11nda tekrar muai oduma 

evk•• •tlF• •ın•ltttW. lıaikW ...... ......, 

latanbuJ, 24 (A.A) - Montrö konferauma 
lftirlk eden Tllrk mllrahbas heyeti bu sabah 
aaat 7,50 de ekspresle ıehrimize gelmi,tir. 
Sirkeci iatuyonu baştan bata bayraklarla do
nablmıt ve gerek istasyon içinde gerek dışında 
binlerce halk ellerinde bayraklarla mürahhas 
heyetımizi karşılam ııtır. 

Reiıicumhur namına yaver Cevdet heyetimizi 
karplamııhr. 

latanbul ilbayı Muhiddin Oatnndai, latanbul 
komutana general Halia, A•keri akademi komu· 
tanı general Ali Fuat, merkez komutanı, Em
niyet direktiSrll, sefirler ve konsoloalar karııla· 
ına merasiminde hazır ~ulunmuılardır. 

-- Sonu 3 üncü sav 'ada -

Yugoslav başvtküi Sloyamnoviç, genç Kıal Pi'yer-le eoıüşüyor 

Yugoslav baş ve d!ş bakanı 

Sofyanın Balkan paktına 
~receğini ümid ediyor 
Dr. Aras Sofyada Bulgar başvekili 

ile samimi görüştü 
Belgrad, 23 (A.A) - Anla 

ajanıı bildiriyor: 
Montrl konferanmndan An· 

karaya dinmekte olan T•kiye 
dıtitleri bakanı Dr. Tevfik 
Rüştll Aras Ye Türk murDhu 
heye:ti bu sabah Belgraddan 
j(eçmiftir. 

Dr. Aras durakta bqbakaa 
ve dıtifleri bakanı StoyadinoYiç 
adma dlfİtleri bakan muavİDİ 
Martiaetz tarafından kartJlan· 
mıftır. 

Bu m&nuebetle beyanatta 
bulunan Dr. Aru, Montrl koa· 
feraası esnamnda Tllrkiyeye 
yapbjı yardım dolayıaiyle Ya
goalavyaya teıekkllrferini bil· 
clirmit te dem~ıtir ki: 

- Konferansın muvaffakı
yeti yalnız Türkiye için dejil 
fakat b&tün Balkan antanb 
için bir muvaffakıyet teıkil 
etmektedir. TürkiyellİD M•tıl 



.-.--------------, 
Apandisit -Gazetemizde 
mühim bir 
anket açıyoruz 

Apandisit lafı, son sene
lerde o kadar çok işidiliyor 
ve tanıdıklarımızdan o kadar 
çok kişilerin apandisitten 
ameliyat olduklarım görüyor 
ve işidiyoruı ki, eskiden ismi 
pek sık işidilmiyen bu has
talık: son senelerde hakika
ten mi fazlalaşta, yoksa eski
den iyi anlaşılamıyordu da 
şimdi daha iyi anlaşıldığı 
için mi daha sık görünüyor 
diye fikrimızde bir sual 
uyandı. 

Her halde apandisit ister 
hakikatta eskisi kadar olsun, 
isterse aı tmış olsun, mey
danda görünen hakikat şu

dur ki:Memleketimizde apan
disit vak'aları çoktur, hem 
de pek çoktur. Apandisit 
ameliyatı kap ettiren bir 
hastalıktır. O halde bu mel
un hastalıktan sakınmanın 

yolunu öğrenmek hepimiz 
için çok mühim bir mesele 
olacağı şüphesizdir; çünkü 
yarının apandisit vak'aları 
bizlerden ve bizim aramız· 

dan doğacaktır, kim bilir 
okuyucularımızdan ne kadar 
kişiler farkında olmadıkları 
halde bugünden yarının apan
disitlerini karınlarında taşı
maktadırlar. 

Okurlarımıza yararlı olmak 
için bu hastalığın neden gel
diği ve gelmemesi için ne 
yapmak lazımgeldiğı ve ken-
dimizde neler gördüğümüz 
zaman hekimin irşadma koş
makhğımız lizımgeldiği hak
kında maruf doktorlanmız 
arasmda bir anket yapmayı 
çok lüzumlu bulduk ve bir 
muharririmizi bu ankete me· 
mur ettik. 

Rakı 
Fabrikası 
yapılacak 
Umum mUdUrlUk 
tetkikat yapıyor 

inhisarlar umum müdürlüğü 
tarafmdan lzmirde şarab ve 
rakı imaJi için Halkapınarla 
Mersinli arasında bir fabrika 
inşası için tetkikat yapılmak
tadır. Bu imalathanenin büyük 
bir de deposu ve bir de ihraç 
iskelesi bulunacakbr. Türkiye
ye deniz yofüe nakledilmek iste
nen müskirat bu iskeleden va
purlara kolayca yüklenecektir. 
Halkapınar mevkii, ayni zaman
da demiryolu kenarında olması 
itibarile de fabrikanın inşası 

için uygun görülmektedir. Bu 
fabrika, Ege mıntakası vilayet
leri ile diğer bir çok vilayet
lerin ihtiyacım tatmin edecek 
büyüklük ve mükemmeliyette 
olacaktır. -·····-· Bir kaza 

Evvelki gece Alsaocak istas
ycmuoda manevra esnasında 

bir kaza olmuştur.Devlet demir 
yolları amelesinden Habip oğlu 
Mustafa, gece elinde bir fener 
olduğu halde manevrayı idare 
ederken bindiği vagondan ba
şını fazla çıkarmış ve ilerisini 
görmek istemiştir. Başı bir 
demir direğe çarpmış ve yere 
düşen amele ağır surette ba
şmdan yaralanarak hastaneye 
kaldırılmıştır. 
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Sekizinci işletme mUdUrU 
Nafıa vekaletinden vukubu

lan davet üzerine devlet de
miryolları sekizinci işletme mü
dürü Tahsin Ankaraya gitmiş-

YENi A::SIR 

ŞEHİR BABERLE~İ 

Müstakbel iz mir limanı 
Iktısad vekileti liman hakkında diğer 

vekiletlerin nıütalaalarını sordu 

Defterdar 
Ankaraya tayin edildi 

·Şehrimiz defterdarı Ihsan Pır
narın Maliye Vekaleti muhase-

Bundan evvel şehrimize gelerek lzmirin müs
takbel Jimanı hakkında bazı tetkikler yapmış 
olan iktisat vekaleti m;işaviri mütehassıs F onder 
Perten tetkikahna aid raporunu iktisat vekale
tine vermiştir. 

ıçın mutabassısın vermiş olduğu rapor teksir 
ettirilmiş ve lktısad Vekaletinden diğer alaka
dar vekaletlere gönderilmiş ve mutalea isten
miştir. 

bat umum müdürlüğüne, veka· 
let tahsilat müdürü Nazif Me
nemenli oğlunun da lzmir def
terdarlığına tayinleri hakkın· 
daki emrin gelmesi bekleniyor. 

Haber aldığımıza göre ev
velce hmir defterdarı iken 
Maliye Vekaleti varidat umum 
müdürlüğüne tayin edilen Ke-

Haber aldığımın göre, bu raporda müstak
bel lzmir Jimanının H:ılkapınar'dan Turan'a 
kadar uzanan sahada yapılması muvafık görül
müştür. Fakat lktısad Vekaleti, bu mesele çok 
mühim olduğundan diğer vekaletlerin de noktai 
nazarlarını almağı · muvafık bulmuştur. Onun 

Bu mutalealar alındıktan sonra lzmir müstak
bel limanının yeri hakkında kat'i bir karar 
verilecektir. Şimdiki limanın istikbalde genişle
tilmesine maddeten imkan görülmemektedir. 
Halkapınardan Turana kadar uzanan sabada 
vücuda getirilmesi teklif edilen liman için on 
milyon lira sarfetmek lizımgelecektir. 

nan Yılmazm Maliye Vekileti 
tetkik bürosu azalığına, mali· 
ye müfettişlerinden Ismailin va
ridat umum müdürlüğüne, Is
tanbul maliye murakıplarından 
Kazım de lstanbul defterdar
lığına tayin edilmişlerdir. 
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Rananın beyanatı Kuru •• •• uzum mahsulü Ali 

inhisar 
tütün 

bu yıl 
satın 

•• uzum ve Ağustosun · ilk haftası •• 

alacak 
değişiklik 

esassızdır 
Gümrük kadrularında 
yapılacağı haberi 

Şehrimizde bulunmakta olan 
gümrük ve inhisarlar vekili 
Ali Rana Tarhan dün öğleden 
evvel vilayete gelerek vali Fazlı 

Oümıülc ve Jnlıisaıiar veküi 
A. Rana 1aıhan 

Güleci ziyaret etmiştir. Öğle
den sonra da Müstahkem mevki 
komutam general Bürhaneddini 
ve belediye reisi doktor Beh· 
çet Uz'u makamlarında ziya
rette bulunmuştur. 

Vekil, lzmirin inhisar ve 
gümrük teşkilatı üzerindeki tet
kiklerine devam etmektedir. 

Öbür gün Afyon treniyle 
Ankaraya dönecektir. Şehri
mizde bulunmakta olan inhisar
lar umum müdürü Mithat Y enel 
ve Tuz müdürü Cavid de tet
kikat yapmaktadırlar. 

Gümrük ve inhisarlar vekili 
Ali Rina Tarhan kendisini zi
yaret eden bir mubarririmize 
lzmiri alakadar eden mubteHf 
işler hakkında şu beyanatta 
bulunmuştur: 

S. 1 - Bu sene lzmirde ye
niden şarab imal edilecek mi? 

C. 1 - idare bu sene de 
lzmirde şarab yapacak ve şa
rab için misketle çekirdeksiz 
üzüm mübayaa edecektir. 

S. 2 - Eski yıllarda olduğu 
gibi suma imali için lzmirden 
kuru üzüm ve hurda incir alı
nacak mı? 

C. 2 - Geçen ydlarda ol
duğu gibi bu sene de idare 
kuru üzüm ve hurda incir ala
caktır. 

S. 3 - Bu sene idare lzmir 
mıntakasından tütün almak ni
yetinde midir? 

C. 3 - Her sene olduğu 
gibi bu sene de lzmir mıtaka-

S. 4 - Bu yıl mıntakamızda 
yetişen tütünleri nefasetçe ida· 
re nasıl buluyor? 

C. 4 - Bu sene havaların 
yağmurlu ve kapalı geçmesi 
sık dikilmiş tütünlerde külleme 
ve ballık hastalıkfarı yapmışsa 

da tütünlerde başka hastalık 
oJmadlğmdan ve havalar da 
iyileştiğinden umumiyet itiba· 
rile Ege tütün mahsulü matlüp 
evsafta yetişmekte ve idrak 
ediJmektedir. 

S. 5 - Sofra tuzu imal için 
ikmal edilen fabrika ne vakıt 
istihsale başlıyacak ve mamu
tnt ne vakıt piyasaya çıka· 

c.:ıkhr. 
C. 5 - Tuz kurutma ve 

öğütme fabrikası kurulmuş ve 
işlemeğe başlamışbr. Müteah
hidle olan mukavelesi muci
bince tecrübeleri yapıhb mat
liıb ev11afta olduğu anlaşıldık

tan sonra istihsali.ta başlıya· 
cak ve ondan sonra piyasaya 
sofra ve mutbak tuzu çıkan
lacak br. 

S. 6 - Tuzlada daha baş
ka tesisat vücuda getirilmek 
mütesavv~r midir? 

C. 6 - Çamaltı tuzlasında 

arteziyenle tatlı su çıkarılmağa 
çalışılacakbr. 

S. 7 - Gümrük antrepola
rının liman idaresine devrinden 
dolayi gümrük kadrolarmda 
tasfiye yapılacak mı? 

C. 7 - Gümrük anbarları
nm devrinden dolayı gümrük 
kadrolarında esaslı bir deği
şiklik olacak değildir. ·- .. 
Meşhud 
Cürümlerin 
muhakemeleri 
1 Birinci teşrinden itibaren 

mer'iyete girmeye başlıyacak 
olan meşhud suçların muhake
me usulü hakkmdaki kanun 
şehrimizdeki alakadarlara gel
miştir. Bu kanun mucibirıce 
umumi adaba mugayir hareket 
edenlerle yollarda sövmek, 
harfendazlık etmek, adam dö~
mek, tvlenme vadiyle kızları 
kirletmek, başkasına zarar ver
mek suiistimal etmek, kumar 
oynamak, ruhsatsız eğlence yeri 
açmak, sarhoş'uk,otomobil,oto-
büs ve tramvayları halkı telaşe 
düşürecek kadar hızlı sürmek 

içinde piyasaya gelecek 
Şehrimizdeki alakadarlara 

gelen malumata göre mühim 
miktarda üzüm Menemen, Sa
lihli, Alaşehir, Kemalpaşa ve 
Salihli havalisiode sergilerde 

bulunmaktadır. Bunlardan bir 
kısmı; bilhassa Menemen ha-

valisindeki sergilerde bulunan
lar bu ay başında lzmir borsa-

sına getirilecek üzüm miktarı
nın bin çuval kadar olacağı 
kuvvetle tahmin ediliyor. 

Her sene borsada üç bin 

çuval kuru üzüm birikmeyince 
piyasa açılmazdı. Fakat bazı 
simsarlar, borsada fazla mik· 
darda üzüm toplandıktan sonra 
alıcıların daima nazlı davrana
rak fiatlan düşürmek istedik
lerini ileri sürerek bu sene 
üzüm piyasasının geciktirilme
den ve borsaya bin çuval üzüm 
gelince derhal piyasanın açıl
masını istemektedirler. 

Dün Buca ve Ödemişten 
şehrimize taze incir (Bardacık) 
getirilmiş ve satışa çıkarılmıştır. 

Atletizm birincilikleri 
Pazar günü öğleden sonra Al

sancak stadında başlıyor 
Pazar günü Alsancak stad

vomunda mıntaka atletizm bi
rincilik müsabakaları yapıla
caktır. Bunun için bir kaç gün
denberi kulüp ddegeleri mın-
taka merkez heyetinde toplantı 
yapmaktadırlar. 

Dün lik heyeti, atletizm aja
nı Ferit Simsaroğlunun başkan
lığında toplanarak önümüzdeki 
hafta ile gelecek haftaki mü-
sabaka proğraıpını ve hakam
leri tesbit etmiştir. 

MÜSABAKA PROGRAMI 
Birinci hafta 

1 - 100 metre seçme. ve final 
2 - Gülle atma. 
3 - 800 metre. 
4 - 110 mania. 
5 - Cirit atma 
6 - 200 metre seçme 
1 - 4 x 1500 
8 - Yüksek atlama 
9 - 5000 metre 

10 - 4 x 400 
ikinci hafta: 
1 - 200 metre final 
2 - 1500 metre 
3 - Disk atma 
4 - Tek adım (uzun atlama) 
5 - 400 metre final 
6 - 11 O metre mania finalı 

TAYYARE 

7 - Sırıkta irtifa atlama 
8 - 4X100 final 
9 - 10000 metre 

10 - Üç adım 
11 - Balkan bayrak finalı 

HAKEMLER 
Hüseyin (Altınordu), S. Agah 

( K.S.K ), Ahmed Ôzgirgin 
(Aalkevi spor), Muzaffer (lzmir· 
spor), Kemal (Altay), Agah 
(Gö2tepe), Fehmi (Altay), Ra-
sih (Burnova), Bahaeddin (Al· 
tay). 

ilk hafta için teşebbüs edilen 
proğrama başlamadan önce 
1934-35 seneleri birincilerine 
aid madalya ve mükafatlar sa-
ha meydanında dağıtılacaktır. 

Müsabakalara saat 16,30 da 
başlanacağından atletlerle ha
kemler pazar günü bu saatten 
evvel sahaya gelmiş bulunacak· 
lardır. 
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Gardenparti 
Haber aldığımıza göre Göz

tepe spor kulübünün tertibiyle 
8 Ağustos Cumartesi akşamı 
Şehir gazinosunda bir garden
parti verilecektir. Gardenpar
tinin parlak olması için alaka-
darlar şimdiden hazırlıklara 
başlamışlardır. 

3HSI 

Bu hafta dünyaca tanınmış iki şaheser filim birden 

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

2 - Ekmekçi Kadın 
Bütün dünya dillerine çevrilen büyük romanın canlı kopyesi 

FiYATLAR us - 20 - ao KURUŞTUR 
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SEANS SAATLARI 
Her gün 16-19.40 Ekmekçi kadın 17.50-21.25 

Çardaş Fürstin 

25 Temmuz o-& 

, . 
1 KÖŞEMDEN , .! _______ _ 

Safiyet 
Duru sular iç!erinde ne varsa 

gösterirler. Duru sulara hepi-
mizin emniyeti, itimadı vardır. 
içinde bir şey olmadığına ina-
narak içeriz, aşımıza katarız. 
Duru sular geçtikleri yerlerde 
temiz yeşillikler yaşatırlar, ru
ha ;nşirah verirler, gönüle 
ferah ... 

Bulanık sular içlerindekile
rini göstermezler. Hatta bula-
nık suda balık bile avlanmaz!. 
Bulanık sulara emniyetimiz 
itimadımız yoktur, aldanarak 
soktuğumuz ayaklarımızla; bizi 
bulantısının derinliğine, · o, se
çilmiyen kaarına sürükler. 

Zaten bulanık suyu içemeyiz, 
zaten bulanık suları aşlarımıza 

katamayız .. Geçtikle:i yerlerde 
yosun bırakır, etraflarında; 
korkunç yılanların yaşadığı, 
uzun ve örtücü sazları besler-
ler. içlerine atılan temiz bir 
mermer bile kirlenir, yosnn 
tutar, çamurla dolar .. 

'{> 

... r. 

insanlar da sulara benzer: 
Her sözünde safiyet, her 

hareketinde samimiyet taşıyan 
bir insanı; saf ve berrak su
lardan ayırd edebilir miyiz? 

Yüzleri ne ise içleri de odur. 
Zira görünür ve onlardan kor-
kulmaz, sevllir. Bir saf su; 
hatta şelale bile olsa, köpük-
lenerek, haykırıp aksa, dökül
dükten sonra durulup yine 
varlığını ve berraklığını bulur, 
bu sular gibi saf, bu sular gibi 
berrak olan insanlar ne kadar 
şelale hızını alsalar da yine 
berrak, yine saf ve yine sami
midirler .. Temizlik cevherlerin · 
de vardır, bozulmazlar .• 

* >:· ,,. 

Fak at, içindeki melaneti dı
şına vurmıyan bulanık ruhlu 
insanların, bulanık ve korkulu 
sulardan farkı var mıdır Allah 
aşkma? 

Dibi görünmiyen bir sudan 
bir bulamk sudan nasıl hazer 
edersek, ruhu bulanık insanlar
dan da bundan daha fazla 
korkmak elverir. 

Suretinde durgun ve fakat 
ruhu bulanık nice kişiler; çok 
saf ve dürüst kimseleri aldata
rak; riyalarının, gizliliklerinin, 
fesad ve melanet bulanıklıkları
nın içinde onları kurban eder
ler .. 

Bilenler bulanık su içmez, 
bulanık suyu aşlarına katmaz-
lar. r 

Hayfaki: insanlık her zaman 
aldanmış ve çok defa bulanık 
sularda; saffetinin namazını 

kılmak için abdest almak uğu
runa boğulmuş, dibi yakındır 
dediği bulanık sularda doğru
luğunun acı acı gırtlaklandığını 

görmüştür. 

* . ,,. 
Ne olurdu: Her akan su: 

Duru, her yaşayan ınsan saf 
ve samimi olsaydı. 

TOKDIL .......... _. 

Kadın cesedi 
Evvelki gün Bornovamn Ka

vaklı dere köyü civarında iz
mir · Kemalpaşa şosası kena
rında 70 yaşlannda bir kadın 
cesedi bulunmuştur. Adliyece 
tahkikata başlanmış fakat bu 
kadının hüviyetini tesbit etmek 
mümkün olamamıştır. Kadmm 
vücudunda yara, bere olmadı· 
ğmdan ecelif e öldüğü tahmin 
ediliyor. 

•••••••••••• 
Bir hırsızhk 

Birinci Kordonda Şehir ga
zinosu önünde şoför Hamid 
oğlu Kazım, 198 numaralı oto· 
mobil şoförü Mehmed, Borno· 
vaya müşteri var diyerek ken· 
disini uyandırmıştır. Kazını 

müşterisini Bornovaya götür· 
dükten sonra aldığı iki lirayı 

cebine koyarken cebinde taşı· 
dığı yüz füanın çalınmış oldu· ibi su 1 

........ .:......~__;=--~-.._ . .--:L.,.J~..._,,~··h· 
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Baldvin 
İstifa edecek 

s 
Avro 

Telgraf Haberleri 

sulhu namına Ankaraya 

. . 
• Atatürk --

lngiliz Kralına 
Baş saöhk telgrafı 

çektiler 
Con Saymen ve Makdo

nald şimdiden istifa 
edecekler __ .._......., __ 

lngiliz krall sekizinci Edvaıd 
Londra, 23 (A.A)- Star ga

zetesinin diplomasi muhabiri 
Makdonald ile Saymenin bu
günlerde istifa etmelerinin 
muhtemel olduğunu bildirmek
tedir. 

Makdonald sıhhi vaziyeti 
dolayısile vazifesini terkedecek 
Saymen de başka bir vazifeye 
tayin olunacaktır. 

Star gazetesi Baldvinin bu 
iki zatın istifasını müteakip 
çekileceğini tahmin etmektedir. 

Buna mukabil dün akşam 
Vesminster koridorlannda Bald· 
vinin kralın taç giyme mera· 
siminden sonra çekileceği ve 
o zaman kabinede ufak mik
yasta tadilat yapılacağı söy
lenmekte idi. 

Asiler 
Madrit kapılarında 

Roma, 24 (Ô.R) - Madrid 
üzerine yürüyen asi kuvvetler 
şehrin kapılarına dayanmışlar
dır. Şehrin asi kuvvetler tara
fından işgali anbean bekleni
yor. 

Bu haberin iktiyat kaydile 
telakkisi İcab etmektedir. 

Habeş çeteleri 
Roma, 24 (Ô.R) - ltalyan

lar Adis • Abeba:::ın 120 kilo
metre cenubunda Habeş yağ

macı çetelerini dağıttılar. Ha
beşler ordunun ileri hareketin· 
de bulunduğu yerlerde deha
let ediyorlar. 

ngiltere ilk defa olarak Montröde 
kat'i hareket etmiştir 

Titüleskonun 
söylediği 

Türk - Romen dostluğu hakkında 
dostane sözler takdir ediliyor 

Brüksel, 24 (A.A) - Gazeteler Montrö hak
kındaki neşriyatlarına devam ediyorlar. Ade· 
veruı diyor ki: 

Yeni mukavele Avrupa sulhunun umumi 
menafii bakımından tahlil edilecek olursa lngil
terenin ilk defa olarak kat'i ve ameli bir şekilde 
teşkilatlı kollektif emniyete iştirak etmiş olduğu 

Delegasvon heyetimiz 

görülür. Titüleskonun müdahalesi üzerine lngil
tere bu sahada Fransız • Rus - Romen noktai 
naıarını kabul etmiştir. 

Bu gazete Titüleskonun Romanya menafiinin 
korunmakta olduğunu ve Türk • Romen dost
luğunun ehemmiyeti hakkında söylediği sözleri 
tebarüz ettirerek makaleyi bitirmektedir. 

hararetle karşılandı 

Atatürk, Başvekil ile T. Rüştü Aras'ı 
Florya köşkünde kabul buyurdular 

- Baş tarafı 1 ınd sayfada -

Askeri muzik ve asker, polis müfrezeleri se
lim resmini yapmıştır. 

Hariciye vekili kendisini kaşılıyanlarla görüş· 
tükten sonra doğru Perapalasa gitmiştir. 

Istanbul 24 (Yeni Asır muhabirinden) -Baş· 
vekil ismet lnönü ve Adliye vekili Şükrü S:>rac
oğlu bugün saat on üçte tayyare ile geldiler. 

Başvekil Y eşilköyde Hariciye vekili Tevfik Rüştü 
Arası karşıladı. ismet lnönü murahhaslarımızı 
büyük muvaffakıyetleri hasebiyle hararetle teb
rik etti. 

Yeşil köyden hep birlikte Ata türkün nezdirıe 

gidildi. Tevfik Rüştü Aras Montrö konferansı· 
nın neticesi hakkında Başvekile bir rapor verdi. 

lstanbul 24 (Yeni Asır) - Baqvekil 

1 
ve Hariciye veklll ile bugUn Montrö
den dönen dlöer murahhaslarımız 
AtatUrk'Un Floryadakl köşkünde top
landılar. AtatUrk'e mUzakerelerln ge
çlrdlöl muhtelıf safhalar hakkında 
uzun uzadıya izahat verdiler. 

ANKARA 24 (Yeni Asır) - Kamutay fev
kalade toplantısını Perşembe günü saat on 
dörtte yapacaktır. Bu maksatla hazırlıklar baş
lamıştır. Bu fevkalade celsede Tevfik Rüştü 
Arasın mühim bir nutuk söylemesi bekleniyor. 

Boğazlarda hakimiyetimizi kayıtsız bir surette 
temin eden mukavelenin tasdik muamelesi uzun 
sürmiyecektir. 

Istanbul, 24 ( Yeni Asır ) - Yeni boğazlar 
mukavelesile vücuduna nihayet verilen boğazlar 
komisyonu iki ay içinde tasfiye olunacaktır. 
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Yugoslav D. mahkemesi 
Başvekile suikasd hazırlıyan meb'us

ları küreğe mahkônı etti 
Istanbul, 24 (Yeni Asır) -

Yugaslav başvekili Dr. Milan 
Stoyadinoviçe hazırlanan sui
kasd teşebbüsiyle suçlu olan 
mebusların Belgrad "Müdafaai 
devlet,, mahkemesinde cereyan 
etmekte olan muhakemeleri 
bugün neticelenmiştir. 

Mahkeme salonu hınca hınç 
dolu idi. Dinleyiciler arasında 
Skopçina azalarının ekserisi 
gözleri çeliyordu. Mahkeme 
heyeti salona avdet ettiği za
man reis kararnameyi okudu. 
Kararnameye göre, suikasd te
şebbüsü sabit görülmekte, suçlu-

lar muhtelif cezalara mahküm 
edilmekte idi. Yüksek mah-

ayni müddetçe amme hizmet· 
!erinden affa mahkum edil-

kemenin kararına göre saylav miştir. 
Yaylanoviç bu suikasdde ele· Diğer üç saylav hakkında be-
başılık yaptığı için 15 sene kü- raet kararı verilmiştir. Bu karar 

kabili temyiz ve istinaftır. 
reğe ve müebbeden amme hiz- Karar tebliğ edildikten sonra 
metlerinden affe mahküm edil· reis mahkümların elebaşısına : 
miştir. Saylavlardan Kadınoviç _ Şimdi hapishanede raha· 
beş sene ağır hapse, saylav tınıza bakabilirsiniz ... Demiştir. 
Vasilya beş sene küreğe, say- Saylav Yaylanoviç buna cevab 
lav Saloviç iki sene küreğe ve vermemiştir. 

·~················ ····································································· 
Gümüş madenlerinde tetkikler 
Gümüşhane, 24 (A.A) - Maden mühendislerinin eski gümüş 

madenleri üzerinde yakmakta oldukları tetkikat ilerlemiş ve 
madende ehemmiyetli ameliyeler yapılmıştır, 

,----------~.--------------·, 
SAFI AŞK 

da beni sevecek misin dedi? sevdiği kadını elinden almağa 
geliyorlar. 

- 57 - Türkçeye çeviren : R. B 

Veda ederek Parise gideceğiz, 
diyordu. Sonra vaziyeti daha 
sükünetle muhakemeye çalışı· 
yordu: 

- Haydi canım bu kadar 
teessüre sebeb ne? Lorans dai
ına benim değil mi? "Sana 
layik bir karı olmağa çalışaca
ğım.,, demiyor mu? Şimdi göz· 
lerini kamaştıran bu istikbali 
bile bana ithaf etmiyor mu? 
Madam ki beni seviyor. Ötesi· 
ııin ne ehemmiyeti var ... 

Bu muhakeme manevi sar· 
sıntısını teskine yardım edi
Yordu sanki ... 

Sonra Loransın yanına koşa
rak elini omuzlarına koydu. 
Bakışlarında boğulmak üzere 
ol hali 

musun? 
Kadın bu sualden mütehay

yir göründü. 
- Çılgın .• Bu da sorulacak 

şey mi? Seni ne kadar çok 
sevdiğimi biliyor musun? 

ED'manüel, fazla şımartılmış 

çocuklar gibi başını sevdiği 

kadının arkasına dayar'ı ve 
kapalı gözlerinin karanlığı için· 
de korkunç yarınlar tevehhüm 
etmekte devam etti : 

- Şöhret, şan kazandıktan, 
ismi memleketin her tarafına 

yayıldıktan sonra belki beni 
unutacak, beni sevmiyecek ... 

içini kemiren bu endişeyi 
açıkca meydana vuramıyordu. 
Sadece: 

- Lorans tanınmış ve sevil-

O ciddiyetle cevab verdi: 
- Ne kadar fazla sevmek 

kabilse öyle seveceğim. 
Emmanüel Loransın kendisini 

sevdiğine tmindi. Şu halde bu 
aşkın zamanla kararmaması da 
mümkündü. O böyle düşünü· 
yordu: 

- Parise gider gitmez ev
leneceğiz. Lorans gibi ben de 
çalışacağım. Güzel bir apart
manımız olacak.. Ev işlerine 

kayın validem nezaret edecek •. 
Filhakika bu hayat tasavvurum· 
dan bambaşka bir şeydir. Fa· 
kat her halde güzeldir. Güzel 
olacaktır. Zaten şöhret kazan· 
mak o kadar kolay bir şey mi? 
Lorans Operaya kabul edilmek 
için hiç olmazsa iki sene bek· 
liyecek. .. Yani daha iki sene 
yalnız henim olacak ..• 

Bu nikbin düşünceler çok 
sürmiyordu. Hele bir akşam 
eski tenor Mustiye ile arkada
şının ğeldiklerini gördüğü. za· 

Onlara için için kızıyor, yum
ruklarını sıkıyordu: 

- Bu iki herif saadetinin 
hırsızları idi. Viyo Kontideki 
sakin hayatını altüst etmişler 
hulyalarını yıkmışlardı. 

Lorans onları tatlı tebessüm· 
leriyle kabul etti. ikisi de yaşlı 
adamlardı. Meşhur romancı Jül 
Landölenin oğlunu nezaketle 
selamladılar. Biliyorlardı ki bu 
münzevi çocuk o kadar büyük 
ehemmiyet verdikleri şantözün 
aşıkıdır. Onun buradaki huzu
rundan memnun olmamakla be· 
raber nazik, savimli görünme· 
ye çalışıyorlardı. Hep birlikte 
Viyö Kontiye gittiler. Loransın 
ısrarı üzerine Emmanüel piyano· 
ya geçti. Genç kadın: 

- Emmanüel bana refalcat 
ettiği zaman sesim daha gü· 
zelleşir diyordu. 

Provalar başladı. Loransın 
dahiyane ve kuvvetli sesi yük· 

ın usti eve 

Ceviz büyüklüğünde 
dolu düştü 

Ankara, 24 (A.A) - Bugün 
saat 13 te şehrimize ceviz bü
yüklüğünde dolu düşmüştür. 

Dolu 20 dakika kadar sürmüş, 
bağ ve bahçelerde hasara se
beb olmuştur. 

Maarif Vekili 
lstanoulda 

lstanbul, 24 (Yeni Asır) 
Maarif Vekili Saffet Arıkan 

Ankaradan geldi. 

Artvin 
•••••••••••• 

Ankara, 23 (A.A)- Büyük 
Britanya kralına karşı tevcih ı 

edilen suikasd dolayısile K. 
Atatürk ile Sekizinci Edvard 
arasında ;:şağıdaki telgraflar 
teati olunmuştur: 

Majeste Sekizinci Edvard, 
Loodra 

Zatı şahanelerine tevcih 
edilen menfur suikasdden 
kurtulmaları dolayısile majes· 
telerine en har tebriklerimi 
ve derin sempatimi bildiririm. 

K. ATATÜRK 

K. Atatürk Türkiye Resi
cumhuru, 

Ankara 
Sempati ve tebriklerini bil· " 

diren çok nazik telgrafınızdan 
dolayı samimi surette teşek· 
kür ederim. 

EDVARD 8 Bakır madeni 
işletilecek 

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

Artvin 24 (A.A)- Etibankça 

işletilmesine karar verilmiş olan 

Kovarshane bakır madenlerin

de işletme tertibatı almak üzere 
şehrimize bir fen heyeti gel
miş ve tetkikata başlamıştır. 

Madenin işletme kararı muhiti· 

mizde büyük bir sevinç uyan

dırmıştır. 

Ayin yapıldı 
Belgrad 24 (Ô.R) - Bugün 

Belgrad katedralinde müteveffa 
Avusturya başbakanı Dolfüs 
içinbir ayini ruhani yapıldı. 

Yugoslavya 
Sanayia ehemmiyet 

• 
verıyor 

Belgrad, 24 (Ô.R) - Baş
vekil, Pravda muhabirine de
miştir ki: 

- Memleketin her yerinde 
ulusal radikal birliginin akıbe
tinden eminim. Radikaller mu· 
zaffer olacaklardır. 

Hükümet sanayi sahasında 
ciddi tedbirler almıştır. Sana
yiin inkişafı, memleketin iktı
saden kaıkınması bakımından 
çok mühimdir. 

Nikah 
Bayan Mihribanla Anadolu 

Ajansı muharrirlerinden bay 
Agah Bartunun nikah me
rasinıleri bu sabah saat do
kuzda evlenme dairesinde 1 
icra edilecektir. Mes'ud ol
malarını dileriz. 
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arkadaşı heyecan içinde idiler. 
Emmanüele gelince o kendisine 
ait olan bu ilahi sesin iki ya
bancıya dinletilmesinden mus· 
taripti. 

Bu tecrübede, sonuna kadar 
nasıl dayanacaktı? 

ihtiyar tenör bir köşede Lo
ransla konuşurken Parisin en 
büyük orkestralarını idare et
miş olan M. May da yeni hir 
filarmonik konseri nasıl kura
cağını anlatıyordu. 

Mustiye sahne hayatına ilk 
girdiği senelerde büyük sanayi
cilerden birinin kızıyle sevişe
rek evlenmiş ... Şimdi büyük bir 
servet sahibi bulunuyormuş. 

- Konserimizi muvaffak kıl· 
mak için icab eden sermayeye 
malikiz. Mustiye bu işe büyük 
bir meblağ tahsis etmiştir. 

May bir aralık gözlerini Lo
ransa dikerek : 

- Bu ne yaman bir buluştur 
bilir misiniz dedi. Dostunuzun 
sahnede tahminlerin çok fev· 

Londra 
Elçimize tebrik 

telgrafı 
lstanbul, 24 (Yeni Asır) -

Esaslı müzakerelere iştiraktan 
sonra Montröden dönmüş olan 
Londra büyük elçisi Fethiye 
aşağıdaki telgraf gönderilmiş· 

tır: 

"Dün geceki son imza celse
sinde· zatı devletlerine hürmete 
karar verildiğini bildirir ve sa· 
mimi tebriklerimizi sunarız.,, 

Gümüşhanede seller 
Gümüşhane, 24 ( A.A ) -

Dün' şiddetli doluyu takibeden 

yağmurlardan seller geçmiştir. 

Sel bazı bahçeleri tahrib et· 
miştir. 

Tarihi tetkikat 
Praö ve Berlln Unlver
sltelllerl GUmUşhaneye 

glttller 
Gümüşhane, 24 ( A. A ) -

Van gölü etrafında coğrafya 
bakımından bir tedkik gezisine 
çıkan ve doçentlerimizden Ab
medin idaresinde bulunan Ber· 
lin ve Prağ üniversitelilerinden 
mürekkeb 34 kişilik talebe gu
rubu üç gün şehrimizde kal
dıktan sonra bugün Erzuruma 
hareket etmiştir. 

Talebeler şehrimizde kaldık
ları üç gün zarfında Çakır ve 
Edre göllerinde tetkikat yap· 
mışlardır. Talebelere belediye 
ve kültür direktörlüğü yardım
larda bu 'unmuş ve işlerini ko
laylaştırmıştır. 

Dün akşam öğretmenler ta
rafından talebeler şerefine bir 
ziyafet verilmiştir. 

kine çıkacak bir muvaffakıyet 
kazanacağına emin olunuz. Bir 
köylü ambarında insan yüz bin 
frank bulabilir. Fakat hir çift
likte böyle eşsiz bir ses bulmak 
bir mucizedir. 

May keyifli keyifli güldükçe 
Emmanüelin asabı daha ziyade 
geriliyordu. 

Emmanüel sükütunu zorlukla 
muhafaza edebiliyordu. Öyle 
hissediyordu ki, bu adam bu 
coşkun neşesinde biraz daha 
devam edecek olursa üzerine 
atılarak onu boğacaktır. 

May ellerini ovuşturarak sö
züne devam etti: 

- Fakat kendisine sesinin 
bu kadar güzel olduğunu sôy
lemiyelim .. Çabuk şımarmasın .. 
Bilirsiniz ya muvaffak olmak 
için çalışması lazımdır. 

Emmanüel bu hikayeyi kısa 

kesmek için sordu: 
- Madam Föyantın ismini 

ve adresini nereden öğrendiniz? 
- Annenizden ... 

- Sonu var -
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Dallardan sesler: 
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Köylü gazete istiyor 
Yeni harflerin memleketimizde okuma bilenlerin adedini • kısa 

L r zamanda • nekadar artırdığım; okuma ihtiyacının etrafı nasıl 

s rdığını anlamak ve görmek istiyenler ufak bir tiren seyahab 
yepsınlar. 

En ufak istasyonlarda köylü çocukları tirenin etrafını sarıyor• 
lar; hep bir ağızdan yolculara bağırıyorlar: 

- Gazete var mı? Gazete ..• gazete,: ... havadis ... 
* •• 

istasyonların birisinde iki yolcu bu akyürekli köy yavrulannın 

istekleri hakkında görüşüyorlardı. Bunlardan biri arkadaşına: 

- Bunlar gazeteyi okumak için dağil; dükkanlarda kağıd 

yerine kullanmak için istiyorlar. 
Dedi. Yolcunun bu sözlerini işiden 11, 12 yaşındaki gürbüz 

çocuk kızdı ve: 
- Efendi amca, bilmeden ne söylüyorsun? ne kağıd satması. 

Biz gazeteyi okumak için istiyoruz. Bubam kahvede gazete 
bekliyor. 

Diye cevab verdi. 
* •• 

Yavrulannı kızgın güneşin albnda, dağ, taş aşbarak; dere, 
tepe yürüterek bir iki gazeteyi yolculardan alabilmek için saat
lerce tiren bekleten köylünün okuma ihtiyacını duyması göğüs
lerimizi ne kadar sevinçle dolduracak bir müjde ise, bu ihtiyaca 

cevab verememekliğimiz de o kadar acı ve yazıktır. 
Sıhhat ve Muaveneti içtimaiye Vekaletinin köylere gönder· 

meğe karar verdiği sinema makinalarından ve hastalıklara aid 

filmlerden evvel hergün berköye bir iki gazele göndermek, sağ

hk öğüdlerini ihtiva edecek küçük kitablar bastırarak dağıtmak 
herhalde daha faydalı bir tedbir, daha kıymetli bir hizmet olur. 

-ıv.ı:u. ra 1; Çı :ııa.r 
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Yugoslav baş ve d!Ş bakanı 

l ~.~~~.': .. ~~~~~!~~~= 
Çanakkale 

Elimi damarları sevinçle vu· 
rnn şakağıma koydum düşünü
yorum. Hanğisini yazayım? 600 
de 1ıl 6000 yıllık tarihin sahife
lerini çevirdim dalıyorum Bil
mem hangisini sayayım! Dogu· 
d n batıya akını mı? Nikbofiyi 

mi? Tunanm nenniler söyledi- ı 
ği PJevneyi mi? kıyısında ya· 
tan kefensiz şehidi ere mersiye 
okuyan Sakaryayı _mı? Yoksa 1 
evet yoksa Marmaramn kö
püklü dalgalarının saygı ve 
sevgi ile öptüğü Çanakkaleyı 

mi? Türk tarihi baştan aşağı 
kordeJesi kandan bir kitaptır. 

Sofyanın Balkan paktına 

lzmire gelirken gece uyuma· 
mış ve sabahı beklemiştim. Şa
fak vakti gövertede Çanakka· 
leyi seyrediyordum. 18 Martta 
cehennemler yaratarak gürliyen 
Türk topları ağzından kızıl 
barıtlar fışkırarak etrafa ateş
ler yağdıran Türk bataryalan 
nerdeyd? Değil yalnız batar· 
yalar onların vaktile bulun· 
doğu topraklar bile susmuş, 
derin bir sessizlik. O yanardağ· 
dan eser yok. Ne rüzgarın 

uğultusu ne denızin fışırtısı. O 
meşhedin daimi ziyaretçileri 
kuşlar vaktiJe orada kopan 
kıyamet ve mahşeri ufuktan 
ufka anlatıyorlar. Çünki baş
ka anlatacak kimse yok, gi
denler gelmedi kil Yükselen 
düşman abidelerini gorunce 
yüreğim sızladı. Garib Meh
metciği göz yaşlarımla andım. 

Akifin sahnnı gözümün önüne 
getirdim: 

v• • 
gırecegını 

• ümid ediyor 
- Baş tarafı 1 ına sahıfede -

mukavelenamesini bu ay so
nunda tasdik etmesi muhte
meldir. 

Dr. Ara~ Pravda gazetesine 
aşağıdaki beyanatta bulun· 
muştur: 

imzayı müteakip dostum Sto
yadinoviçin bana göndermiş 

olduğu telgraftan dolayı bil· 
hassa memnun oldum. 

SOFYADA 
Sofya 23 (A.A) - Bulgar 

ııjansı bildiriyor: 
Ankaraya dönmekte olan 

Türk murahhas heyeti başında 
dış işleri bakanı olduğu halde 
bugün saat 16.30 da Sofyadan 
geçmiştir. Bulgar başbakanı 
Köseivanof Türk bakanını 
karşılamak üzere Dragoman 
istasyonuna kadar gitmiş ve 
otada Dr. Arası kendi salonlu 
vagonuna davet ederek Sof
yaya kadar kendisiyle sami:ni 
görüşmelerde bulunmuştur. 

Sofyada konuşmalara istas 
yon salonunda devam olunmuş· 
tur. iki muhatap Türk-Bulgar 
münasebetlerinin iyi inkişafını 
bir kere daha büyük bir mem
nuniyetle müşahede etmişlerdir. 

lstasyonda Dr. Aras saray 
mareşah Panof, Dışişleri genel 
sekrater vekili elçi Sarafov, 

. 
siyasi daire direktör vekili ve 
protokol direktörü Patrov, Co
makov matbuat direktörü elçi 
Balabanov ve dışişleri bakanlı
ği diğer yüksek memurlan ta
rafından selamlanmıştır. istas
yonda ayrıca başta elçi Berker 
olmak üzere Türk elçiliği me
murları, Yugoslavya, Yunanis
tan elçileri, Çekoslovakya ve 
Romanya maslahatgüzarları, 
Sofya Türk - Bulgar dostluk 
cemiyeti mümessilleri ve gaze· 
teciler de hazır bubunmu~lar· 
dır. Ayni trenle Montrödeki 
Bulgar heyeti de Sofyaya dön
müştür. 

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

ITALYAN 
Mahtlllerlne göre 

- Baş tarafı bırind sahifede 
Londra, 23 (A.A)- Bildiril

diğine göre, Üçler konferansı 
bugün ileri sürülen beşler kon-
feransının nerede ve ne zaman 
topla11acağı meselesini müza-
kere etmemiştir. Bununla be
raber bu toplanbnın Milletler 
cemireti asamblesinin eylül iç
timaından evvel yapılacağı ümit 
edilmektedir. 

lngiliz mahafili bugünkü top
lantıdan sonra vaziyetin iyiliğe 
doğru mühim bir adım atbğı 
kanaahndadır. 

···············--·-····························· •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Milli Roman 
- 23-Yazan : Adnan Bllget 

Ahmet c. dı, bu kadar uzun bir ayrıhktan sonra 
bana erişilmez bir sac:det gibi geliyor 

Fakat sen azab içindesin .. 
ilk çocuğun bu.. Kim bilir ne 
kadar büyük acılar içinde onu 
dünyaya getireceksin. 

Çok müthiş bu ... 
Analık acısı .. 

Sana çocuğumuz iç·n istemi
yerek çektireceğim acıyı affet
mesini biJecek misin Sabiha .. 
Ah mümkün olsa da senin acı· 
larına ortak olsam. Yahut ta 
onları tamamen koparıp alsam .. 
O zam&n her şeye, her şeye 
razı oJacağım. 

Çocu · umuz doğuyor .• 
Ona bir ad vermek lazım ... 
Acaba kız mı, yokaa oğlan 

mı olacak? 

Bütün bunlar vesiledir Sa
biha .• Kendi kendimi avutma 
vesilesi.. işte mektubunu açı
yorum. Hiç değilse senin, Sa
bihanın en çılgın dakikasını 
hatırlatan yazma kavuşmu'i bu
lunuyorum. Şimdi onu bera
berce ukuyabiJiriz Sabiha ... 

"Ahmmed; 
Senden haber almıyalı tam 

11 Ey bu topraklar için topra· 
ğa düşmüş askeri,, 

Yine başka bir şairin bir 
sözü aklıma geldi : 
Yansın. o gönlil atrşe bu hale ki 

yanmaz 
K.ör olsun. o gözle' ki. bu dem kana 

boJ•anmaz. 
Ey şehid oğlu şehidi Canını 

verdin de yine bir karış top
rak vermedin. Yıllardanberidir 

alnın toprak,üstün yaprak yat
tın. Arbk açıkta yatmıyacak

aan. Türkün süngüsü ve nam
lusu ebediyete kadar senin 
mezarına gölge duracak ve 
topların ağzı senin üstünü Ör• 

tecek. Çelik znhlar işte sana 
ebedi abide! Arbk Çanakkale
nin iki bekçisi var : 

Uyuyan kemiklerle uy3nık 
nöbetcilerl 

Ben eminim ki 18 senedir 18 
milyon Türkün kalbi ne kadar 
sızlua bilhassa büyük bir kalp 
vardı ki onun yüreği bizlerden 
daha başka türlü sızlıyordu. 
Evt!t ben eminim ki Anafarta 
günü o büyük adamın kalbinin 
üzerinden geçen kurşun bile 
onun yüreğini bu kadar sızlat
mamıştı. Çünkü o Anafartalar· 
daki darbesiyle Çanakkale ka
pılarmı oraya girmek istiyen-

yirmi dört gün bir kaç saat 
sonra dolmuş bulunacak .. Yirmi 
dört gün, genç bir kadının 
kalbinde heyecansız geçen 
yirmi dört gün, genç bir ka
dının kalbinde heyecansız ge
çen yirmi dört seneden daha mı 
az kısadır? 

Artık karnımdaki yaramazı 
düşünüyorum.. O bizi hissen 
ve manen birleştirici bir vasıta 
olduğuna göre ikinci planda 
kalması icap ediyor. Hasta ol
madığmı, yahut ta yalnız ruhen 
hasta olduğunu haber aldım. 
Artık Nergiz adasına gitmiyor
muşsun. 

Orasını seveceksin Ahmed .. 
Eğer başka dürlü hareket 
edersen cidden üzülürüm. 
Ben oraya g€.nçJik hazinemi, 
matemli bir kefen gibi hem de 
kendi isteğimle ~ömdükten 
sonra senin aşkımıza hürmet 
ederek her halde orasını se
veceğini ümit etmek isteıdim. 
Nergiz çiçeği bütiin varhgıyla 
biraz da ben, Nargiz adası ise 

MALAYALI MÜSL0MAN BiR SEYYAH GELDi 

Uşugi adasında 
Kadından başka hiç bir 
mahliika rastlamamış . -·. 

Aile reisi olan ayılar neslin 
bekasına hizmet ediyorınuş 

M. Tahir Al Hüseyin ismin
de Malaya'lı müslüman bir sey
yah dün şehrimize gelmiştir. 

Henüz pek genç olan bu sey
yah 927 yılında Singapordan 
hareket ederek 15 yıl devam 
edecek devri alem seyahatına 
çıkmıştır. Tetkikleri tarihi ve 
coğrafi bakımdandır. iyi lngi
lizce. Fransızca, Almanca bil
mektedir. 

Çin, Japonya, Tibet, Filipin 
adaları, Avusturalya, Cava, So· 
matra, Yeni Gine, Hindistan, 
Arabistan ve Mısırı dolaşan M. 
Tahir Al Hüseyni bilhassa Af
rikada ve Cava adalarında çok 
esrarengiz. ve şayanı dikkat 
hadiselerle karşılaştığını söyle
mektedir. Yine kendisinin an
lattığına göre Avusturalyada 
bir küçük adada vahşilere esir 
düşmüş, mucize kabilinden bir 
şans eseri olarak hayatını kur• 
tarabilcıiştir. 

üslüman seyyah, insanların 
henüz adlarını ve mevkilerini 
bile bilmedıkleri birçok adlar 
ve kabileler mevcud olduğunu 
bu hususta yaptığı tedkikleri 
ancak 942 yılından sonra neş· 
redebileceğini söylemektedir. 

Seyyah Somatrada Usugi 
kabilesiyle nasıl tanıştığım, 
orada neler gördüğünü şu 
cümleler içinde toplamıştır: 

- Somatra adasında üç bu
çuk ay kaldım. Yerlilerle te
masımı, yerli kabile erkanın
dan birine hediye ettiğim kü
çük bir tabanca sayesinde te
min edebildim. Bu zat bana, 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
lerin yüzüne şiddetle kapadığı 
halde oranın bir gün Ali Os
man saltanatının elleriyle hai
nane açıldığını görmüştü. O 
koca Türk, kapısı açık bir ev 
sahihi gibi bir türlü rahat uyu
yamıvordu. Arhk müsterih ol! 
Kolunla kapattığını bu defa da 
başınla kapadın. Vaktiyle kanla 
yazılan bugün altın kalemle 
işlendi. 

işte 18 yıldır açık duran 
kapı şimdi kapanıyor ve Cu· 
muriyet tarihinde yeni bir de
vir açıhyor. Artık 18Mart1915 
yok, 20 Temmuz 1936 var. 
Akifin duası müstecab oldu: 
Bir böyle şellidüz ki miikfi/atı zateıdir 
Vcımrzse11 iltilu döktile11 !tunu lzederdir 

Öğretmen 
Yakub Kenan 

küçücük ağaçları, dünyanın hiç 
bir yerinde rastlanmıyan çakıl
lı kumsalı ve yıldızlara çapkın 

çapkın göz yuman karanlık su
lariyle biraz sensin. Oraıunı 
sevmeliyiz Ahmet.. Ben ruya
dan ayrılarak hayata girişi o
rada öğrendikten sonra elbet
te ki orasını seveceğim. 

Ahmet adı, bu kadar uzun 
bir ayrılıktan sonra adeta iri
şilmez birşey gibi geliyor. 
Sanki seni hayatımın hiçbir 
anında görmiyecekmişim gibi •• 

Sessizlik beni öldürüyor, Ah
met.. Seni istiyorum, sesını 
yanı başımda işitmek istiyorum. 
Yoksa anneliğim beni olduğu 
kadar seni de üzdü mü? Eğer 
kalbinde acıyan yerler varsa 
onları bana anlatmaman doğru 
mu? Ve eğer orasını benim 
kadar yakından anlıyacak ve 
arzu ile saracak birini tanıyor
san aldandığını söyliyebilirim. 

Ben de, ben de senin gibi 
her şeyi tekmeliyerek bir anda 
pürüzsilz ve endiıesiz bir ha-

M. 7alm Al Hüsev11i 
Somatra karşısında küçük bir 
adaya gitmemi, orada mesle· 
ğime aid kıymetli intibalar bu· 
lacağımı söyledi. 

Fırsat kaybetmeden Uşugi 

adasına gittim. lki yüze yakın 
kulübe içinde dağınık bir ha
yat geçiren bu insanlar ara
sında hiçbir erkeğe rastlama
dım. Hepsi de kadındılar. iç
lerinde erkek olmaması nazan 
dikkatımı celbetti. Bunlar vahşi 
bir kabile değildi. Somatradan 
gidib gelenlerle temaslan vardı. 

Erkeksiz olan bu ada içinde 
bir gün hayatın tamamen sö
neceğini, adanın insansız kala
cağını zannediyordum. Bu his• 
simde aldandığımt pek kısa 

bir zaman sonra farkettim .. 
Heman her kulübede bir 

veya iki ayt yavrusu vardı. 
Bunlar vahşi hayvanlar değildi 
ve insana alışkandılar.Bu ayılar 
adada aile reisliği yapıyorlardı. 
Kadınların her türlü hizmetle
rine ve çalışmalarına yardım 
ediyorlardı. Bunlardan biri öl
düğü gün bütün adada acı 
çığlıklar kopuyor ve bütün 
kadınlar yaygara kopararak 
ağlıyorlardı. 

Ailenin reisi olan bu ayılar 
ayni zamanda neslin bekasına 
da hizmet ediyordu. Bunlardan 
dünyaya gelen mahluk baıan 
bizim bildiğimiz şekiiyle insan, 
bazan da ayı yavrusu oluyordu. 

Kadınlar, bizim istediğimiz 

ve sempati duyduğumuz gft• 
zellikte değildiler. Ancak gö· 
ğüslerinden ve çehrelerinin 
yapılışından kadın olduktan 
anlaşılabilirdi. 

yata kavuşmak istemez miyim. 
Eğer o eski hastalık nüks et
mese bunu yapmıyacak mıyım 
sam yorsun .. 

Görüyorsun ki sözlerim ve 
düşünüşlerim deli saçmasından 
farksız.. Ahmetten uzak kal· 
mak, onu görmemek beni çıl

dırtıyor. Şu dakikada seni ta
mamen kaybettiğimi bilsem el
bette ki ben de kendim için 
yeni bir hayat proğramı hazır
liyacağım. Sakın yanlış anlama .• 
Bu yeni program, yine birleşik 
aile çerçevemizde toplanacak •• 
Nerg z adasına çılgınca aşık 
olan Sabiha siyah suların içinde 
kumral bir hayatı feda edecek.. 

Hem o zaman bu bir intihar 
olmıyacaktır. Ben, en tabii sev
gi hisleriyle bağlı bulunduğum 
bir insan için hayattaki yerimi 
başkalanna terk edeceğim. Her 
ölen, yeni bir yolcu için ruhu
nu vermiyor mu ? 

Belki de hatırına gelecek : 
Beni zerrece anlamıyan ve 
Macaristanb Meluıka uğruna 

•• Temmuz ıeae . ~ 

1 
Hergün 
----Bir fıkra • Yaza11: Eczacı l(m al Aktaş 
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Zamanı geçmiş 
gazeteler 

HaftaJık resimli gazetelere 
dikkat ediyormısınız. Bütün 
kaplan, içleri dışları plajla 
dolu, plajla dolu demiyelim de 
mayolu genç kızlarla, genç ka-
dınlarla, delikanlılarla dolul 
Mevsimin en canlı kaynayış 

yeri olsa olsa plajlar olacaktır. 
Gazeteciler de süjelerini elbet 
oralardan toplıyacaklardır. Bu 
kış elime zamanı geçmiş 

böyle bir gazete geçti idi. 
Etraf karanlık, Yamanlar bem-
beyaz kar içinde, her kes 
paltosuna bürünmüş, kar ile 
yağmur arası bir yağış, deniz 
simsiyah mı, masmavi mi, kö-
pük içinde... Vapurlar retar1a 
gelip gidiyor, Kar Afyon hat-
tını .kapamış... Su başında eli
me geçen gazeteye bakıyor-

dum. O senenin yaz nüshala· 
rından biri, gazete baştanbaşa 
pilajla, çıplak gençlerle dolu .. 
Soba başında gazeteye baktık-
ça biraz daha üşüdüm. Yazı, 
güneşi, sıcağı, pilajı düşündüm, 

bir de sobaya baktım, bu kış 
nasıl yaz olacak bu fırtınalar 
nasıl durulacak, bu güneş na
sıl kızacak dedim. 

Evet kışın bu şiddetli fırtına
ları içinde yazı,plijı düşünmek 
ona imkan vermek pek garip 
oluyor. Fakat tabiat düsturunu 
koymuş, yavaş yavaş yürümek
te, yavaş yavaş yaz gelmekte 
yavaş yavaş kış olmaktadır. 

Zamanı geçmiş gazeteleri dik· 
katle okuyunuz, size tabiat 
dilile başka şeyler söyleyecek· 
tir. Şımdi böyle resimli gaze· 
telerden birinin Şubat nüshası· 
nı bulun, size orada kızak, kaı 
topu, kUrklü manto ve sinema· 
dan bahsedecekUr. Bu sıcakta 
kar topunu düşünmek turfanda 
zevki veriyor •.• Zamanı geçmiş 
gazeteleri ihmal etmeyiniz. Size 
büsbütün başka bir zaviyeden 
büsbütün başka bir ufuk gös
terecektir. 

Herhalde görüşe, düşünüşe 
göre az enteresan olmıyacaktır, 
Tavsiye ederim. 

••• 
Şefildde 

Denizaltı gemilerine 
Bir suikast hareketi 

meydana çıkarlldı 
Roma, 24 (Ô.R) - Gazete

lerin Londradan aldıkları ha
berlere göre Sheffield' de de
nizaltı gemileri için yün par· 
çalar yapan bir fabrikada sa
botaj hareketleri olmuştur. 
Küçük bir tayyare fabrikasın
da da aynı suretle suikastler 
meydana çıkarılmıştır. 

bir aile yuvasının iki direğini 
kundaklıyan adam, yani resmi 
kanuni kocamdan haber istiye· 
ceksin.. Sezai Ulvi son zaman· 
larda çok asabi.. Benim ken 
disine ihanet edişime hiddet 
duymakla beraber, (kom il fo) 
bir adam olduğu için ehemmi
yet vermiyor. Ehemmiyet ver
se neye yarar .. Derhal mah· 
kemeye müracaat ederek talik 
davası açması İcab etmez mi 1 
Ve böyle bir hadisenin beni 
memnun edeceğini yakinen bil
mez mi? 

Üç gece evvel yatağımda de· 
rin acılar içinde yatarken hiz
metçiyle, doktor isteyib iste· 
mediğimi haber göndermesi, 
onun beni yalnız evinin resmi 
hanımı görmek istediğine de· 
Jilet etmiyor mu? Halbuki o 
anlamiyordu ki ben insanların 

uzviyetlerini tedavi eden bir 
doktor istemiyordum. BeniP' 
ihtiyacım kalp hastalıklarmdaıt 
büyük bir hazakatle anlıya• 

Bilmtdi 



1936 YENi ASIR 5ahmte e 

aşvekill et lnönü 
Yugoslavya, Afgan ve Irak başvekil

lerinin tebriklerine cevab verdi 

3 ler konferansının resmi tebliği 
Avrupanın ayrı ayrı bloklara ayrılması zararlı ol
duğu tesbit edildi ve keyfiyet alakadarlara bil irildi 

Ankara: 24 (A.A) - Montrö 
Boğazlar konferansının muvaf
fakiyetle neticelenmesi dolayı
siyle Yugoslavya, lrak,Afganis
tan başvekilleriyle isviçrenin 
Ankara sefiri Hanri matinden 
başvekil ismet Inönüne gelen 
tebrik telgrafları ve bunlara 
verif en cevaplar da aşağıdadır: 
Başvekil general ismet Inönü 

Ankara 

Almanya ve ltalyanın da Brükselde toplanacak Lokarno 
konferansına davet edilmeleri kararlaştı,. Davet dün 

Londra, 23 (A.A) - Üçler 
konferansı sonunda aşağıdaki 
tesnıi tebliğ neşredilmiştir: 

devletleri 
yapıldı 

23 Temmuz 1936 da Lon
drada toplanan Fransa, Belçika 
\'e lngiltere mümessilleri 19 
'11art anlaşmasmı Alman baş
\lekilinin 21 Mart tekliflerini 
\le Fransız hükumetinin 8 Nisan 
tekliflerini nazarı dikkate ala
rak aşağıdaki neticelere var
llıışlardır. 

1 - Büti!n Avrupa milJetle
tinin bütün gayretlerinin esas 
hedefi sulhu umumi bir hal su
retiyle takviye etmektedir. 

2 - Böyle bir hal sureti 
ancak alakadar bütün devlet
lerin iş birliği ile elde edilebi
lir. Ve bu hususta idamesi la
lıtn olan ümit için Avrupanın 
görünüşte veyahut hakikatta 
birbirine muhalif bloklara ay .. 
rıiı:naaı keyfiyetinden daha fe
lla bir şey olamaz. 

3 - Bu sebeb dolayısile üç 

Hitler 
hükümet beş Lokarno devleti bulunulması lüzumuna kail bu-
arasında buluşmanın kolaylıkla lunmaktadırlar. 

vukua gelebileceği bir anda Üç hükumetin fikrince, ilk iş 
böyle bir buluşma organize Lokarno paktının yerini tuta-
edilmesi için teşebbüslerde cak bir anlaşmayı müzakere 

etmek ve Alman hareketi -ile 
vücud bulan vaziyeti bütün 
alakadarların iş birliği ile hal 
eylemek olmalıdır. 

Üç hükumet bundan dolayı 
Alman ve ltalyan hükumetle-
rinin bu toplantıya iştiraki 
z ımnında bu hükümetle r c =r· 
tibata gelmek niyetindedir!er. 
Eğer bu toplantıda bir terakki 
elde edilebilirse Avrupa sul
hunu a.akadar eden diğer 
meseleler de bittabi mevkii 
müzakereye konacaktır. Bu 
takdirde diğer alakadar dev
letlerin de işbirliği ile Avrupa 
sulhu için halli esaslı gözüken 
diğer meselelerin de bir neti
ceye bağlanmasını kolaylaştır

mak üzere müzakere sahası

nın genişletilmesini naz.arı dik· 
kate almak lazımgelecektir. 

Londra, 24 (Ö.R) - Konfe
ransta verilen karar dün Roma 
ve Berlin hükümetlerine teb
liğ edilmiştir. 

Başta celadetmeab kral Hz. 
olduğu halde boğazlar mesele
sini görüşen Montrö kcınferan
sıoı büyük bir afaka ile takib 
etmekte ve sevindirici netice
lerini beklemekte idik. Türk 
hakimiyetini boğazlar üzerinde 
yeniden ihya eden mukavele
namenin imza . edildiğini ekse
lans Şükrü Saraçoğlu telyazı
sında tebşir etmek lütfunda 
bulundu. Türkiyenin kazandığı 
işbu hukuki ve siyasi parlak 
mavaffakıyet dolayısile kendim 
ve arkadaşlarım namlarına en 
samimi tebriklerimizi arzeder
ken gerek devlet reisimizin ve 
gerek milletimizin ve hükiime
tunizin öz kardeş Türkiyenin 
tutacaği her yolda parlak mu
vaffakıyetler kazanmasını can
dan dilemekte olduklarını be
yan ve derin saygılarımı sunarım. 

YASIN ELHAŞIMI 
REiSi EL VÜZERA 

Yasın Elhaşimi 
reisülvüzera 

hazretleri 

Bağdad 
Boğazlar hakkında Montröde 

cereyan eden ve ahiren hüsnü 
neticeye iktiran eden müzake
rattan dolayı liaşta hıtşmetliı 
kral hazretleri oJduğu halde -.. ' ........................................................................................................................................................................................................................... 

ispanyada açlık tehlükes· r 

1 ·ı· F 1 h b · 1 · · ngı ız, ransız ve man ar gemı- ~~~~; 

leri ecnebi tabaalıları himaye ediyor 
ispanyaya silah ve mühimmat 

kat'i surette tekzib edildi 
Fransız hükômetinin 

sattığı haberleri 
........................................ _. .................... . 

Paris, 24 (Ö.R) - Dışişleri 
bakanlığı müsteşarı Fransanın 
ispanyaya silah ve mühimmat 
sattığı hakkındaki gazeteler 
lleşriyahrn kat'i surette tekzib 
etmiştir. ispanyaya gönderilen 

rnühimmat, evvelce yapılan bir 
taahhüdün yerine getirilmesin
den ibarettir. 

SON VAZIYET 

Paris, 24 (Ö.R) - Son ha
berlere göre ispanyada bulu
nan bütün ecnebi devletlerin 
tabaaları büyük tehlükeye ve 
açlığa maruzdurlar. Fransa -
Ingiltere - ltalya - Amerika ve 
Almanyadao başka daha bazı 
memleketler tabaalarınınm can· 

Yazan : Tok Dil 

larına korumak ıçın lspanyol 
karasularına harb gemileri 
göndermişlerdir. Bu gemiler 
lspanyol limanlarına sığınmış 

olan ecnebilerden istiyenleri 
alacak !ardır. 

Bugün Marsilya sularma gel
Jen bir lspanyol kruvazörü liman 
haricinde demirlemiştir. Gemi· 
ye giden liman komiseri gemide 
mürettebat olarak yalmz 36 
gemici bulunduğunu görmüştür. 
Geminin kumandası küçük za
bitler elindedir. 

Aiyariçte bazı beyannameler 
bulunmuştur. Asiler lehine olan 
bu beyanname!eri dağıtanlar 
ve bunların başında eski lspan
yol ricalinden Gile Roblez 

Tefrika No: aa 

Fransadan çıkarılmışlardır. 
Bütün haberler günlerden

beri devam eden muharebe
lerden sonra Sen Sebastiyenin 
kat'i olarak hükumetçiler elin· 
de kaldığmı gösteriyor. 

INGILIZ ELÇiSiNiN 
TEŞEBBÜSÜ 

Londra 24 ( A.A ) - İngil
terenin Madrid büyük elçisi Is· 
panyol harb gemileri Tongeri 
harekatlarında istinat noktası 
olarak kaçmağa devam ettik
leri takdirde vücuda gelecek 
beynelmilel güçlükler üzerine 
Ispanyol hükumetinin nazara 
dikkatini celbetmek için emir 
almıştır. 

Paris. 24 ( A.A ) - Şimali 

Gırnata şeluinde 7 emblik 111eyda111 

ispanya ·askeri kuvvetleri ku- bu hususta bir teyid haberi 
mandanlan general Molanın gelmemiştir. 

öldüğü hakkında şayialar do· Alınan malumata göre, Is-
laşmakta ise de şimdiye kadar - 501111 7 i1td salutede -

- Kalenin önünde bir sürü 
Yeniçeri askeri saflar kurmuş
lar, galiba size ve bize bir hü· 
cum hazırlığı var. 

- Açın kapıyı! getirin ya
nıma! 

. . . . . . . . 

. . . . . . . . 
Vardar, yerinden hoplayıb, Aradan bir saat geçmemişti 

bağırarak: ki Vardarla lbşir paşa baş 
- Kapatın kale kapılarını, başa bir odada görüşüyorlardı. 

lopları doldurun, efrad silah- lbşir: 
!ansın, mazgallara koşun! Her - Kardeşim diyordu! lstan-
kes tetikte dursun! bulun delisi, benim istememek-

Çağırın bana memleketin liğime rağmen sana azil ferma-
ağalarını... nını getirmeğe beni memur etti. 

Diye sağa sola emirler verdi. Fakat ben bu emri senin de 
- Ağalar! dedi, siz gidin . . . • . . . . Ve arkasından pürtelaş kale- katlin ile beraber alırken tut-

yerlerinizel ben o adama vere- • . . . . . . Mektub gitti.. Fakat hiddeti nin tepesine çıktı. Elini güneşe mak istemedim. Yalnız benim 
adeta sevgiden deli oluyorlardı. 

ceğim cevabı biliyorum.. Likin Vardar Babıaliye bir mektuo Şahane? uyandı.. Derhal azil siper ederek Sivasın kalesi başımı da ortaya koydu .. 
sonunda benimle bir olmağı yazdı, mektubunda: ve katil fermanı sadır oldu, karşısmda karıncalar gibi kay- Var dar, boynunu lbşire 

d k O ferman: naşan askerlerı' pu··r hiddet uzattı: vidediyor musun? Bir senenin için e i inci bir Ç 
- Bundan beni affedin! diye seyretti.. - ek kılıncmı dedi, çeki 

Hepıf birden ayağa kalk- vergi toplıyamıyacağmı, top- O · d y ·ı · k 
1 Ib · P Bu sıra, karşıki saftan bir nun emrın~ egı , senın ı-

bları larsa zulüm ve işkence etmiş ya varan şır aşaya: lıncına boyun uzatıyorum. 
- Allahın ulu adına, namus - ya onun başı, ya! senin atlı ayrıldı, atını koşturarak lbş"ır kollarını aç"'rak Var-olacağım, bunun da; devletet! t S " 

ve ıerefimize yemin içiyoruz, sadakah olan halkı isyana sevk başın. ivasın kapLsına dayandı ve daıa atıldı, sarmaştılar, Vardar 
ıenden aynlmayız ve seni hı· Korkusiyle verildi, yola çı- bağırdı: dedi ki: 
rakmayız paşam.. edeceğini yazdı ve kendisine karıldı. - Açın kapıyı! Vardar Ali _ Bu haini ne fnman gön-

Diye and içtiler. Vardar Ali tevdi edilmiş, hareminin mah- • • . • . • paşaya, lbşir paşanın selamını derdi bana biliyor musun? 
aşa, doğru düşünceleri, hakla remiyetinde emanet olan bir • . • . . . • • ve namesini getiriyorum. _ Hayır? 

---~~~~~~~~~~~~~~.~n~am~u~d~u~v~e~n~i~k~~~h~lı~k:~:•:n:ın~d:a~-~lb~ş~ir~~p=aş~a~~S~iv~a=s~k:a~l~eli~~"~~~~~Herb~enenel~ba~n~ -H~rr ~?Dem~ ~n -.-- _u_-; 00~~-~--"...-..__.WUJ~l-J.•.uu.u·~rsım! ______ ~-

dost ve komşu Irak hükumeti 
tarafından gösterilen alakaya 
son derece mütehassis olduk. 
Bu vesile ile gerek namı dey- 1 

letferine ve gerek mesai arka
daşları namına vaki tebrikata 
teşekkürlerimi arz ve kardeş 

Sal'm Başvekıl i smet Jnö!lii 
Irak hükumeti ve mUletinin 
refah ve tealisi için en samimi 
dileklerimi derin saygılarımla 
takdim eylerim. 

ismet lnönü 
Ekselans ismet lnönü 

Ankara 
Montrö konferansının nihai 

neticesinden ziyadesiyle bah
tiyar olarak kraliyet hükumeti
nin hararetli tebriklerini k&hul 
buyurmanızı rica ederim. 

STOY ADINOVIÇ 
BAŞBAKAN 

Ekselans Stoyadinoviç Baş-
bakan Belgrad 

Ekselansınızın Montrö kon
feransının nihai neticesi müna
sebetiyle yollamış olduğu tebr:k 
telgrafından ziyadesiyle müte
hassis olarak gerek Cumhuri
yet hükümetinin gerek şahsı
mın samimi ieşekkürlerini ka
bul buyurmanızı rica ederim 

iSMET INÖNÜ 
Ekselans ismet İnönü 

Ankara 
Boğazlar hakkında elde edi

len iyi netice ve muvaffakıyet
ten dolayı gerek Efgan hükfı
meti adına gerek kendi adıma 
en samimi tebriklerimi yolla
makla kesbi şeref eyler ve 
Türk cumuriyetinin terakki ve 
refahı hakkındaki emellerini
zin tahakkuku için temennile
rimi bildiririm. 

MUHAMMED HAŞİM 
AFGAN BAŞVEKİLi 

Ekselans Muhammed Haşim 
Han Başvekil 

Boğazlar hakkındaki müza
kerelerin nihai neticesi müna
sebetiyle gerek kendi namla
rına gerek Efgan hükümeti na
mına. göndermiş oldukları na
zik tebrik telgraflarından do
layı gerek kendi adıma gerek 
Cumhuriyet hükumeti adına 
ekselanslarınıza samimi suret
te teşekkür eder ve Efgania
tamn refahı hakkındaki en ha
raretli temennilerimi bildiri-
rim. 

ISMET INÖNO 
Ekselans generel ismet İnö

nü Başbakan : 
Dolmabahçe sarayı 

lstanbul 
Ekselans Reisicumhur Ata

tütkün müteyakkız önderliği 
altında cumhuriyet Türkiyesinin 
Montröde kazandığı muhteşem 
diplomatik muvaffakıyetten do
layı derin tebriklerimi bildirir 
ve Türk milletinin sevincine 
samimiyetle iştirak ederim. 

Hanri Martin 
lsviçre elçisi 

Hanri Martin 
Isviçre elçisi 

Istanbul 
Ekselansınızın Montrö kon

f eransmın ıyı neticelenmesi 
münasebetiyle göndermek lüt
funda bulunduğu tebrik telgrafı 
müfadmdan ziyadesiyle müte
hassis olarak en samimi teşek
kürlerimin kabulünü rica ede .. 
rim. 

.~~------"'.....,~~UL:u.ı:LL ____ _w. 
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Bunlar bu kadar müşkülate 
rağmen geriye dönmediler. 
Mütemadiyen ileriye... Daima 
ileriye gittiler .. En nihayet son 
merhaleyi geçmek vazifesi Ha
ris ile W cıgers' e verildi ve 
diğerleri kampa geriye döndü. 
Bu iki adam son kudretlerini 
sarfederek ileriye atıldılar. Git
tiler .. Gittiler ... Gittiler... Fa
kat iki gün sonra geriye dön· 
mek mecburiyetinde kaldılar. 

Kampa arkadaşları yanına gel
diklerinde kendilerini adeta 
yerlerde sürükleyorlardı. Yan
lannda bulundurdukları baro
metre gittikleri en yUksek de
receyi 28,100 kadem (8,515 
metre) olarak tespit etmişti. 

6 mcı kampa dönen bu iki 
adam kendilerinden başka eski 
bir balta daha getirmişlerdi. 
Bunu yalçın bir buz kayasının 
kenarında, kayaya derince zıp
Janmış bir halde bulmuş!ardı. 
Bu yerden bunlardan evvel 
ancak Mollary ile lrvine geçe
bilmişti. Acnba bu balta oraya 
gidişte mi yoksa dönüşte mi 
bıralnlmışb?... Kim bilir?.,. 

Kampta bir müddet istira
hat yapıldıktan ve muhitin şe
raitine güzelce intibak hasıl 

ettikten sonra dağcılar tek
rar harekete geçtiler. Son bir 
gayret daha yapılarak zirveye 
ulaşabilmek fırsatını bir daha 
denemek istiyorlardı.,. Bu se
fer Smythe ile Shiptonun git
meRine karar verildi. Bunlar 
hemen ileriye atıldı, bir gün 
mütemadiyen gittiler ..• Geceyi 
uyku torbalarında karlar ustün
de geçirdiler .. Erte~i gün Sbip
ton tamamile kt!sildi ve kam
pa yalnız başına dönmek mec
buriyetinde kaldı. Smythe 28 
bin kademe ulaştı. Barris ile 
Wagersin geriye döndüğü yer 
burası idi. Dik çatılarda oynı
ran kiremitler gibi insanın aya
ğı altında ve sarp bir zemin 
üstünde uçurumlnra doS?ru ka
yan buz parçalarile karşılaş

tı .. Smythe muvazenesini kayp 
etmeksizin bunları da geçti. 
Pabuçlarının altındaki çivilerin 
f riksyonuna güvenerek ilerle
mesine devam etti. Ufak bir 
dile katsızlık veya talisizlik ile 
biraz kayıverse 10,000 kadem 
aşağıdan geçen Rangbuk Gila
siyesine yuvarlanıverecekti. Bu 
yamacı geçtikten sonra Eve
reat'ın son sivrisini tırmanmak 
kaldı. Buna da başlamıştı .• 
Burada tırmanış o kadar zordu 
ki elleri ile bir kör gibi ara
nıyor ve sert bir yer bul
duktan sonra baltası ile 
bir mesnet temin etmeğe çalı
şıyordu.. Bu suretle bir saat 
uğraştı.. Bu müddet zarfında 
ancak 50 kadem yükselebil
mişti.. En nihayet durdu ve 
başını kaldırarak yukardan 
müstehzi bir fettanlık ile ken
disine bakan gümüşi tepeye 
baktı.. Bu sefer bin kadem 
yani 300 metre kadar yakinin
de bulunan bu iklili zafer 
kendisine 7 kat semalara ka
rışmış bir serap gibi görün• 
müştü.. En nihayet elleri ya
vaş yavaş çözüldü ve olduğu 
yere çöküverdi. Bir müddet 
sonra kendisine gelen Sınythe 
tek başına bu işi beceremiye
cegını katiyetle anladığından 
geriye dönmek mecburiyetinde 

YAZAN: NEV7A7 C. DAÖEMRE 
-3-

kalmıştı. 

Everest yine kazanmış ve 
orijinalitesini muhafaza etmişti. 

1936 HAZIRLIKLARI 
Bu sene dağcılar yine Eve

rest 'in etekleri altında toplan
makta ve Mansoon'ların geç-

Dağcılarm bu sınıfına muf
rit dağcılar diyeceğiz. Bunlar
da gördüğümüz diğergamlığın 
teşriki mesainin, tükenmez ve 
kırılmaz azmüiradenin füsun
kar ifadesi sporun başka 
hiç bir sahasında bulunmaz. 

Mahmud dafı üzcıintle 

mesını beklemektedir. Gaye 
yine bir veya iki kişinin Eve
rest'e varabilmesidir. Smythe, 
Harris ve Shipton ve daha bir 
kaç tane başka meşhur dağcı 
yine ayni kaprisin arkasında

dır. Everest'in bu sefer yenile
bileceğine kanidirler. Bu 
adamlar zamanımızın en müte
rekki vasıtalan ve bir de ge
çen teşebbüste edindikleri tec
rübeleri ile mücehhezdirler. 
Bunlar Everestin son merhale
sini teşkil eden kaygan buz 
parkelli yalçm zirvelerine ulaş
maktan korkmuyorlar. Acaba 
gümüşi iklile ulaşabilmek için 
son 300 metreyi aşabilecekler 
mi ? Bunu yapmak için muhtaç 
olacakları kuvvet ve kudrete 
sahip olabilecekler mi?.. Kim 
bilir ... 

Dağcıların bu kabil tehlükeli 
sergüzeştlere atılmaktan gaye
leri nedir?. Bu düşenceli ve 
kudretli insanlar niçin böyle 
bir kaprisin damenine hayatla-
rmı feda ediyorJar ? Hiç şüp
hesiz bunda fen ve ilim için 
hiç bir gaye gözetilmiyor. Bu 
adamların verdikleri yegane 
sebep şudur : " Evereste tır-

manmak.. Dünynın en yüksek 
şahikasına ulaşmak .. 0 Ve bu
nun için de ellerinden gelen 
her fedakar!ığı severek yapı
yorlar. 

e 
omba atılar 

Allı kişi ağır surette 
yaralandı 

Kudüs, 24 ( A. A ) - Dün 

Telaviv mektebine atılan bir 

bomba altı kişinin ağır surette 
yaralanmasına sebebiyet ver
miştir. 

Arap mahafili lngiliz komis-

yonunun Eylülden evvel gel

miyecegıne dair olan ha
berden dolayi memnuniyetsiz
lik göstermektedirler. 

Berin 
O ' İmpyadı da 

Berlin 24 (Ö.R) - Burada 
bir üniversiteliler kampı açıldı. 
Düuyanın her ycrjnden atlet 
orduları gelmeğc başladı. 1400 
Amerikan atleti Hamburga 
geldi. 

1. 

Tabiatla beşer kuvvet ve kud
retinin en bariz ve namuskar 
mücadelesi bu kabil bir faali
yette tecelli etmektedir. 

Bizde dağcılık böyle müfrit 
bir sahaya hiç bir vakit gel
memiştir. Biz de 10,000 kadem 
( 3,000 metre ) tırmanırken ta
biat zorlukları yine tabiatın 
güzelliğinden alınan ilharu)a ve 
kudretle yenilir, ve bu müca
deleden ruban ve bedenen çok 
daha kuvvetli çıkılır. Bizde 
muhitimizin yüksek dağlarım 

tırmanma kaprisine bir de on
lann şahikalarından yurdumu
zun asil güzelliğini doymaksızın 
bir daha görebilmek zevki var
dır ... Nifin veya Bozdağın zir
vesinde içilen bir bardak sıcak 
çayın hatırası zor unutuluyor .• 
Mahmut dağının asıtdide or
manlarını, Gölcüğün üzerin· 

den bakarak yeşil Ödemiş 
ovalarından geçen Menderesin 
gumuşı kıvrımlarını Niflerin 
etrafını saran sayısız yüksek 
yamaçları, ve Ulu dağın ufuk
larından lslanbulun siluetini 
görmek muhitimiz dağcılarının 
ebedi birer heyecan ve zevk 
membaı olarak kalacaktır •.• 

Himalayanlar için Everest, 
Alpinistler için Monbilan varsa, 
bizim için de Nif!er ve Bozdağ 
vardır .•. 

a o 
ududu kapatıldı 
Paris, (Ö.R) - Bu akşam 

neşredilen bir tebliğe nazaran 

Fransa hükümeti ispanya hu

dudundan girip çıkışı mt:net
miştir. Hudut kapalıdır. 

Prens Pol 
Jaşvekille göriiştii 

Belgrarl, 24 (Ö.R) - Prens 

Pol bugün öğleden evvel baş

vekil Mıhın Stoyadinoviçi kabul 

ederek dış siyasa hakkında 
görüşmüştür. 

spanyadau 
kaçıyor ur 

Marsilya, 24 (Ö.R)- Barse
londa bulunan Fransız sporca
larını hamil olan vapor geldi. 
Vapurda bin lrndar yolcu vardır. 

r ıa 
.. 
Uç kahraman memnun r 
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Moskova, 23 (A.A) - Ağır 
endüstri halk komiserliği tay
yarecilik endüstrisi ve merkezi 
idaresi teblig ediyor : 

Ant 25 tayyaresi mürettebatı 
hiçbir yerde tevekkuf etmek
sizin Moskova - Bereenk denizi 
Fransova jozef arazisi Calyos
kin burnu yolu ile Kamcatka
da Petropovlovsk' a kadar uç
mak vazifesini almıştı. Bundan 
sonra eğer vaziyet ve hava 
müsait ise tayyare Amur nehri 
üzerinde Nikolayovska doğru 
uçuşuna devam edecekti. 

Ant 25 mürettebatı kendile
rine verilen brı vazifeyi parlak 
bir surette ifa etmişlerdir. Tay
yare 56 saat 20 dakika hava
da kalmış ve 9374 kilometre
lik yol katetmiştir. Bu mesa
feden 8774 ldlometresi evvel
ce tesbit edilmiş olan yol üze
rinde katedilmiş yalnız 600 ki
lometresini tayyare Severnaya, 
Zemlia ve Okkto denizinde te
sadüf attiği tayfunlar dolayısi
le başka yoldan yapmıştır. 

Tayyare mürettebatı büyük 
müşkülatla karşılaşmış ve bun
ları büyük bir muvaffaluyetle 
yenmiştir. Severnaya Zemlia 
mıntakasında Ant 25 kuvvetli 
bir kutup tayfununa rastlamış 
ve üstüste gelmiş kesif bulut 
tabaları içine girmiştir. 4 saat 
tayyare mütemadiyen körükö
rüne uçarak kendisine bir yol 
açmağa çalışmış ve saatta 700 
kilometre sür'atındaki bir fır-
tınadan kurtulabilmek için dört 
bin metreye kadar çıkmıştır. 

Tayyare bu esnada baştan 
başa buzla örtülmüştür. Fakat 
tayyare Stanovuy ve Krebet 
dağlarım a~arak bu müthiş 
güçlüklerden nihayet sıyrıla
bilmiştir. 

Tayyare Kamcatkada Petro
pavlovsk üzerine geldiği zaman 
yere bir bandol atmış ve Amur 
üzerine Nikolayevske doğru 

Meşhur Sovyd U/im 
yoluna devam etmiştir. Okhotz 
denizi üzerinde tayyare yeni
den büyük bir tayfuna tutul
muştur. 

Ağır endüstri halk komiser
liği bu fena hava şeraitinden 
haberdar olur olmaz komiser 
Oreonikidze tayyareye verilen 
vazifenin hitam bulmuş oldu
ğunu ve artık yola devam edil
memesini telsizle tayyare ku-
mandanı Gkalova bildirilmiştir. 
Bunun üzerin ant 25 kesif bir 
sise rağmen mükemmel bir 
surette Nikolayovskın garbında 
Amur üzerinde Ud adacığına 
inmiştir. 

Tayyarelerin katettiği 9374 
kilometrenin 5140 kilometre
sini Behrenk denizi, kutub de-
nizi ve Oohot denizi teşkil et
mektedir. 

Şimdiye kadar misli görül
memiş olan böyle bır uçuşun 
icabettirdiği fevkalade kuvvet 
ve sinir gerginliğine rağmen 

tayyarenin mürettebatını teşkil 
eden Uç kahraman tayyareci 
Cekalov, Baydukov ve Belia-

ve ktJşiJi Çüyoskbı 

kov neş'elidirler. Ve tam sü· 
rette sıhbatlıdırlar. Tayyarenin 
vaziyeti de mükemmeldir. 

Moskova, 23 (A.A) - Ta!! 
Ajansı bildiriyor: 

B. B. Stalin, Molotof, Or· 
conikidze, Voroşilof ve İdanov 
Ant 25 tayyaresi müretteba· 
tına aşağıdaki telgrafı çekmiş
lerdir: 

Biraderane selamlarımızı ve 
muhteşem uçuşun muvaffakı· 
yetle başarılmasından dolayı 
hararetli tebriklerimizi kabul 
ediniz. 

Sizin cesaret mertlik, taham
mül, soğukkanlılık VP. yılmaz
hğınızla iftihar ediyoruz. Siz
lere Sovyetler birliği kahra
manı iinvanının verilmesi ve 
tayyare kumandanı Ckalova 
30,000 bin tayyareci Baydukov 
ve Belıakova yirmişer bin ruble 
mükafat ita edilmes! hakkında 
merkezi icra komitesine mü
racaatta bulunduk, 

Samimiyetle ellerinizden sı
karız. 
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Yerli mallar sergisinde 

Radyolin diş macunu 
vaff akiyet kazandı 

Bu yıl lstanbulda Taksim 
bahçesinde açılan serginin en 
zarif ve parlak köşelerinden 
biri de Radyolin diş macunu 
müessesesinin vücude getirdiği 
pavyondur. Yerli müesseseler 

arasında hakikaten bir kıymet 
olan Radyolin müessesesi uzun 
senelerin verdiği tecrübe ile 
gözleri çelen bir ilerleme gös
termiştir. 

Eczacı ve kimyager Ne
cib - Cemil kardeşlerin şahsi 
çalışmalariyle 918 senesinde 
ufak bir sermaye ile ku
rulan ve her güz bir az 'daha 
terakki eden bu müessese milli 
ve beynelmilel sergilerde 19 
diploma ve 48 altın madalya 
kazanmağa muvaffak olmuştur. 
Şimdi büyük bir fabrika her 

gün Türkiyenin dört köşesine 

Radyolin macunlannı hazarb
yarak sevkehoeldedir. 

Radyolin di~ macunları oto
matik makinelerle tüplere yer

leştirilmekte ve macuna katiyen 
el temas etmemektedir. Bu 

macunun tazeliğini kaybetme
mesi de aynca bir hususiyettir. 

Alakadar fabrikanın tesbit 

ettiğine göre Türkiyede diş 

macunu kullananların yüzde 

98 i Radyolin kuJlanıyorlar. 
Mısır, Suriye, Kıbrıs, Rodos, 
Iran, Filistin, Arnavutluk ve 

Afganistana da Radyolin ihra
catı büyük bir yekun tutmak

tadır. Fabrikada çalışma hayatı 
ve temizlik gözleri çelmektedir. 
bu müsseseyi tebrik ederiz. 

Fevkalade 
arızalardan 
Mahsulleri hasara 
uğrıyanlar 

Bina ve arazi vergilerinin 
vilayet hususi idarelerine terk 
olunması münasebetiyle arazi 
vergisi kanununun 5 inci mad
desinde yazılı fevkalade arıza
lar dolasiyle hasara uğrayan 

arazi veı gilerinin ne suretle 
tabakkukatın indirileceği hak· 
kında vekaletten bir tamim 
gelmiştir. 

Buna göre: 1883 sayılı arazi 
vergisi kanununun fevkalade 
arızalar dolayisile mahsulleri 
hasara uğrıyan arazi vergile
rinin vekaletin müsaadesi ile 
kısmen veya tamamen terkin 
edileceğine dair olan beşinci 

maddesi hükmü ilga veya tadil 
edilmemiş olduğu gibi: 

2861 sayıh kanunun üçüncü 
maddesine konulan vergilere 
ait işleri teftiş ve mürakabe 
eylemek salahiyeti vekalete ve
rilmiş olduğundan terkini icap 
eden arazi vergisinin, nizam-
name~inin 21 inci maddesi ve 
tarifatı dairesinde tauzim ve 
irsal olunacak idari tahltikat 
evrakı üzerine vekaletten me
zunivet alınarak tahakkuktan 
indirilmesi İcab edecektir. 

:ira sıra s ı ? 
Değirmendağ caddesinde sar• 

boş olarak nara atan Halil oğl.J 
Eşref zabıtaca yakalanmışhr 
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Sabaha karşı da askerler - Öyle ise beraber gideriz ..• 
arasında telaşli • tertibat görü- Dedi, Babası ihtiyar Para-
lüyordu. içlerinden yirmi ka- dayan ise: 
kadan arkebuz tüfenklerini dol- - O halde şimdi beklemek-
durarak ateş etmeye hazırlan- ten başka bir işimiz kalmadı. 
dılar. diğerleri de kapılan yık- Kararını verdi. 
mak için kullanılan ve (koçbaşı) Bekleme uzun sürmedi. 
adı verilen aletler için kalas Pencere deliğinden gözetli-
ve kazıklarla ipleri tedarik et- yen ihtiyar Pardayan gün ağa-
mek için çalışıyorlardı. rırken bir atlının kırk kadar 

Jan dö Piyenin kefaleti hü· askere kumanda eden zabite 
kümsüz bırakılmıştı. işaret ettiğini gördü. Bu atlı 

ihtiyar Pardayan bu hazırhğı siyah bir mantoya bürünmüştü. 
gördü. Hemen mareşal ile şö- Pardayan bunu tanıyaınadı, 
valyeyi çağudı.Bunlar da vazi· Civar evlerin pencerelerin-
yeti görmüşlerdi. ihtiyar Par· den birçok meraklıların başları 
dayan pek şendi.Gözleri de ateş görünüyordu. 
saçıyordu: Zabit askerlere kumandasını 

- Eğer bunlar eve hücum verdi. Siyahlar giymiş olan 
ederlerse artık sözümüzde dur- müddeiumumi ile kapıya yak-
mak külfetinden kurtuluyoruz. laşb. Müddeiumumi mahfaza 
Hücum bizi bundan kurtarıyor içinden kağıt çıkardı ve yük· 
açık kapıdan kaçabiliriz. sek sesle okumağa baştadı. 

Dedi, '·Kral namına dam dö Piyen 
Mareşal da: namındaki asil bir kadının ke-
- Benim de fikrim bu... faletile bu eve sı~ınmış olan 
ihtiyar asker: Pardayanlar cani ve asi oJduk-
- Hücum edeceklerine hiç !arından bo kefalet keenlem 

şüphe etmiyorum .. Senin fikrin yekün addedilmiştir. 
nedir şövalye ? Hapishaneden kaçmak, ev 

Şövalye suale hemen cevap yakmak, krala ihanet ve isyan 
verdi : etmek gibi ağır cürümleri işle-

- Mareşal iki kadınla bera- miş olduklarmdan bu iki Par-
ber buradan kaçar. Fakat biz dayanın hiç kayıdsız ve şartsız 
kalırız bunlara mukabele ederiz. teslim olmalarını ihtar ederiz.,, 

Oğlunun kalbinden geçen Dedikten sonra emirnameyi 
şeyleri anlayan ihtiyar Par- mahfazasına koydu ve asker-
dayan: lere döndü : 

- Bu da bir düşünce ... Ga- -"Bu adamların elleri ayak-
rib bir fikir... ları bağlı olarak Tampel hapis-

Diye homurdandı ve şöval- hanesine götürülmek üzere tev· 
yeyi bir tarafa çekerek: 

- Ölmek mi istiyorsun? kiflerini kral namına emrediyo-
ı-um. Ve diri diri tutulması 

Diye sordu. 
- Evet, babacığım. kabil olmadığı takdirde ceset-
- Öyle ise, baba öğiidiinll leri sürüklenerek asılmak ve 

bir kerre daha dinliyeceksin halka örnek olmak ü1.ere Grev 
değil mi? meydanındaki büyük darağacın-

- Evet. da teşhir olunacaktır." 
- Madam ki sen Lüizsiz Sözlerıni söyledi. Tekrar eve 

yaşamıyacaksın ben de sensiz doğru yüzünü çevirdi ve ba-
yaşıyamam. O halde beraber ğırdı : 
ölürüz. Fakat küçllk Lüizin - Şatole Müddeiumumisi sı-
ıenden ayn yaşıyacağma emin- fatile yukarıdaki emirnameyi 
misin? yüksek sesle okudum. Son bir 

Şövalye canlandı. Ümidle 
babasına bakh ve: mürüvvet olmak üzere bir sa-

- Ne demek istiyorsunuz? atlık düşünme müddeti veri-
Dedi. yorum. 

Dedi. Emirnameyi de zabite 
- Sade şunu demek istiyo

rum. Lüizi Mareşaldan iste
din mi? 

uzattı. 

Asilere verilen zaman geçti. 

- Baştarafı 5 inci salıi/ede -
panyadaki dahili mücadelede 
d~ne kadar yir.mi binden fazla 
kişi ölmüştür. 

MADRIDDE 
Madrid 24 (A.A) - Val.en

siyadan gelmekte olan amele 
milislerinden mürekkep bir kuv
vet dün öğleden sonra Madrite 
vasıl olmuştur. Kendilerini ke
sif bir halk kütlesi bekliyordu. 
Yüz kamyonla nakledilen milis
ler halkın alkışları arasın

da tüfenklerini sallıyarak ve 
yumruklarını havaya kaldır

mak suretiyle etrafa selam 
vererek Madride girmiŞler. 

milislerin arkasından hücum 
kıt'alarma mensub motosiklet
çilerle sivil muhafızlann oto
mobilleri geliyordu. Sevkiyatı 
hücum kıtaatı muhafızları idare 
ediyordu. 

Cuenca ayaleti köylüleriyle 
milisleri de bu harekete iştirak 
etmişlerdir. 

Madrid, 24 (A.A) - Royter 
Ajansından: 

Dünkü gün çetin mücadele
lerle ge~miştir. Şimdi hükumet 
kuvvetleri ile asiler Madridin 
şima]indeki dağlarda karşı 
karşıya bulunmaktadırlar. Hü
kumet elinde bulunan bütün · 
takviye kıtalarını sür'atle şimale 
doğru sevketmektedir. 

Hükumet bir tebliğ neşrede
rek kendi kuvvetlerinin muvaf· 
fakıyetleri hakkında teminat 
vermiştir. 

Bununla beraber asiler ilen 
hareketlerinin durdurulmamış 

olduğu iddiasındadırlar. 
Royter Ajansının öğrendiği

ne göre, V eteran adındaki iki 
lngiliz torpido muhribinin bu 
sabah saint Sebastiene gelme• 
si beklenilmektedir. 

GENERAL FRANKONUN 
BEYANATI 

Rabat, 24 (A.A) - Joornal 
gazetesinin muhabirine beya
natta bulunan asilerin reisi ge
neral F ranco demiştir ki: 

Tanca üzerine yGrüyerek 
ihtilallar çıkarmak niyetinde 
değilim. Ancak isterim ki 

hükiimet gemileri bu limanı 
üssülhareke olarak kuUan-
masınlar. Açtığım hareket 

ispanyada kralhğın iadesini 
veya müstebid bir dikta
törlük kurulmasını kat'iyen is-
tihdaf etmiyor. lspanvol mille· 

yirciler vak'anın ~onunu sabır- tinin samimi hislerine aykırı 
sızlıkla bekliyorlardı. düşen hiç bir şey yapılmıya-

- Böyle birşeyi aklımdan 
bile geçirmedim. 

Sokak ahali ile dolmuştu. Se-

- Bitmedi _ caktır. Zafer elde edildikten - Öyle ise istemeli 1 
- Ya reddedilirsek ..• 
- Bir kere senin tarafından il 

ben söyliyeceğim 1 ['i 

sonra ordu tekrar kendi işiyle 
Gd!\ u ... 

Borsa Haberleri ~ ;e•ş•g•ul•o•lm ... ay•a-ba11ş•lıy•a•csıak•t•ır•. 
- Siz mi? 
- Evet ben ! bu benim hak· 

kım değiJ mi? Sana onu ben 
istiyeceğim. Ya muvafakat eder 
veya etmez. Muvafakat ederse 

sen de ailelerine kılıcınla, le
kesiz şöhretinle şeref kazan-

dıracaksın. Şayed reddederse, 
biz de bir daha dönmemek 
üzere utun bir yok.uluğa 
çık araz. 
Şövalye babasının sözlerini 

dinledi. Sonra da: 
- Pekala babacığım! 
Dedi. 
Bunun üzerine ihtiyar Para

dayan Mareşalın yanına gide
rek: 

- Monsinyor, Şövalye ile 
konuştum. Siz hemen buradan 
gideceksiniz. Biz de hücumun 
t.lacağı dakıkaya kadar burada 
kalacağız ve o vakıt gideceğiz. 

Sözlerini söyledi. Mareşal 
tnetin bır tavırla: 

- Ben Buradan sizsiz bir 
Yere gidemem. Şayet benimle 
beraber gelmezseniz bu iki 
tnasumu müthiş bir ölüme ma· 
tuz bırakacaksınız. 

.. Cevabını verdi. Şövalye dü
IUndü: 

Dün Borsada 
Yapllan Satışlar 
~ 

Uzum 
Çu. Alıcı 

111 H Z Ahmet 
12 S Emin 
7 ıııS Süleyman 
4 Vitel 
134 Yekun 

Fi at 
9 9 50 
8 10 

11 50 11 50 
9 50 9 15 

521116 Eski satış 
521250 umumi satış 

Zahire 
Çu. Cinsi Fiat 

1106 Buğday 6 7 
6 vagon " " " 

73 Arpa 3 30 3 375 
36 Bakla 4 25 4 25 
25 Nohut 4 75 4 75 
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Yugoslavyada 
tarihi tetkikler 

Belgrad, 24 (Ö.R)- Yugos· 
lavyada mevcut kurunu vustai 
ve tarihi eserleri tetkik et
mekte olan Amer~kalı arkeolog 
profesör Davidson tetkiklerini 
bitirmiştir. Profesör gördüğü 
eserlerden hayranlığını gizle
memiştir. 

DOKTOR 

Hulüsi [rel 
Sinir bastalıklan 

Mütehassısı 
Pazardan mada her gün 

üçten sonra İkinci Beyler 
sokağında 81 numaralı mua· 
yenehanesinde hastalarını 
kabul eder. ( 3436 ) ......................... 

lzmir icra memurluğundan: 

Bjr borçtan dolayı mahcuz 
bulunup paraya çevrilmesi onay· 
lanan bir aded Singer markalı 
dikiş makinesinin birinci artır· 
ması 31-7-936 cuma günü saat 
11 de yeni müzayede bedeste· 
ninde icra kılınacaktır. 

Artırma neticesinde mal yüz
de 75 ini bulmadığı takdirde 
ikinci artırması 3·8·936 pazar
tesi günü ayni saat ve mahalde 
icra kılmacağmdan taliplerin 
yüzde 2,50 teJlaliye alıcıya aid 
olmak üzere mahallinde me· 
moruna müracaatları ilin olu-
nur. 2319 (2535) 

- ----. 

~:~si muallim• mmmm Neşesiz ve kırgın mmmm 
ikmale kalan ilk ve orta ~ B d • } · • 

mektep talebeleri süratle im- aşı, iŞ erı 
N tihana hazırlanır. ( M. Z. ) "" 
~ rumuzile Kemeraltında An- 3 grı Y 0 r 

kara kıraathanesi ittisalindeki N Halbuki bir tek 
tuva1et salonuna müracaatJarı 
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lzmir slcllli ticaret me
murluğundan: 

( Hikmet El~in) ticaret un
vaniyfe lzmirde eski mahkeme 
önünde Anadolu otelinde 5 nu
marıs.da her türJü hayvanat ti
caretini yapan Hikmet Elğinin 
işbu ticaret unvam ticaret ka
nunu hükümlerine göre sicilin 

GRiPiN 
alsa bütün ağrılar ge

çert rahat ederdi 

Ağrılar 

Romatizma 
Nezle 

Grip .................. Gn·p· N .................. 1 1 •••••••••••••••••• ••••••••• •••••••••••••••••• 
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1783 numarasına kayt ve tescil " 
edildiği ilan olunur. 

Karşısında derhal ricale mecbur olur 

lzmir sicili ticaret memurluğu 
resmi mührü ve F.Tenik imzası 

SiRKÜLER 
lzmirde " Eski mahkeme 

önünde Anadolu" otelinde 5 
numarayı merkez ittihaz ede
rek CelepJik ve bil'umum hay-
vanat ticaretiyle ve soyadı ya
sasına göre tescil ettirdiğim: 

" HiKMET ELGiN ,, 
Unvam altında ticaret etmek

teyim. Beni teahhüt altına ko
yacak her türlü işlerimde bun• 
dan böyle soyadımla birlikte 
kullanacağım aşağıda örneği 
bulunan imzamın tanınmasını 

bildirir ve bugüne kadar bana 
gösteri!en güven ve inancın 

bundan böyle de esırgenme
mesini dilerim. 

Şöyle imza '~dec~ğim: 

Genel sayı 7995 
Özel sayı: 11117 

H ! Elgin 

Bu yirmi dört temmuz dokuz 
yüz otuz altı tarihli sirküler al
bndaki imzanın şahıs ve hüvi
yeti dairece maruf ve lzmirde 
Eski mahkeme önünde Ana
dolu otelinde 5 numarada ti
caret eden Hikmet Elginin im
zası olub bizzat vazoJunmakla 
tasdik kılındı. Bin dokuz yüz 
otuz alfı ydı temmuz ayınm 
yirmi dördüncü Cµma günü. 

ikinci Noter resmi mühürü 
ve imzası 

Genel sayı 7996 
Özel sayı 1/117 
Bu sirküler suretinin dairede 

saklı 7995 Genel sayıl& aslına 
uygun olduğu tasdik kılındı. 
24-7-936 Cuma 

ikinci Noter resmi miihürü 
ve imzası. 

Merkez Hastanesi Operatörü 
Hastalarını pazardan başka 

her gün ikinci Beyler sokağı 
Müzayede salonu karşısında 
78 numaralı muayenehane
sinde kabul eder. 

TELEFON: Muayenehane 3393 

Alaşehir 

sinden: 

Evi 404 
H.3 ( 979) 

555 sayılı merkezi Alaşehir 
Deliler köyü tarım kredi koo
peratifi adına her türJü. taah
hüda t, ahzı kabz ve sarfı havi 
evrakın mezkur kooperatif yö
netim kurulu ba,kanı Mustafa 
Karaoğlan ile başkan vekili ve 
veznedar Mehmed Kaya tara
fından müşterekeo. imza edile
ceği bunlardan herhangi biri
nin bulunmadığı zamanlarda 
kooperatif işyarı Ahmed Ergu
nun da iım:aya iştirak edeceği 
Deliler köyü ihtiyar heyetinden 
tasdikli 1 Temmuz 936 günlü 
sirküler münderecatından an· 
laşılmakla Ticaret kanununun 
29 uncu ve 2836 sayılı tarım 
kredi kooperatifleri kanununa 
bağlı ana mukavelenamenin 
26 ıncı maddeleri mucibince 
tescil edilmekle, Ticaret kanu· 
nunun 33 üncü maddesine tev
fikan ilin olunur. 

2303 (1534) 

RESSAM - DEKOilATÖR 

Kadri Atamal ve şr. 
İS)ANBUL VE MÜNIH GÜZEL SANATLAR 

AKADEMİSİNDEN MEZUN 

iNŞAAT. DEKORASYON. BOYA VE BÜTUN 
1 ESiSATI KABUL EDER. 

ŞERİTCiLER - 5. 7 - TELEFON 3492 

lzmlr Belediyesinden: 
- Çayırhbahçede 84 sayıh 

adanın 219 metre murabbaın
daki 34,35 say1lı arsalan beher 
metre murabbaı yüz yirmi beş 
kuruştan iki yüz yetmiş üç lira 
yetmiş beş kuruş bedeli mu
hammen)e başkatipHkteki şart
name veçhile. 7 -8-936 cuma 
günü saat on altıda açık artır
ma ile ihaJe edilecektir. iştirak 
için yirmi bir liralık muvakkat 
teminat makbuzu ile söylenen 
gün ve saatta encümene gelinir. 

22-25-28-31 2254 (1509) 
Cinsi mikdan bedeli 

lira 
3000 adet 21 O 
1500 ti 

1000 il 

4000 " 
50 " 
50 " 
50 " 
35 

45 
35 
70 
4.S 
25 
7 

14 

il • r~ 
~- ,.~ 

Doktor - f )peratör 

Yusuf Ziya 
ÜSTÜN 
Merkez hastanesi doğum 

ve kadın hastalrkfan 
cerrahi mütehassısı 

Hastalarını pazardan başka 
her gün İkinci Beyler sokağı 
Beyler hamamı kaJ'şısında 41 
numaralı muayenehan~sjnde 

kabul eder.Ameliyatlamıı Al
saocakSIHHA T evinde yapar 

m
uayenehane 3686 

TELEFON Evi 3909 
ıbhat Evi 2974 

H.3 (978) 
m1 ........... a. ....... ı•g' 

Doktor 

Kemal Satir· 

, ·~ 
1 Meşhur Meddah 1 
Bay Hakkı İzmire geldi 

Alsancakta Gökçen kıra
athanesinde geceleri gülünç
lü hikayelerine başladı. Fır

satı kaçırmayınız. 

s. 7 ( 1523 ) 2 - 6 l> 
, 

edilecektir. lştirik için bir 

buçuk lirahk muvakkat teminat 

tane pazarında muraflar çarşı

smda 63 sayılı dükkanın bir 

senelik kirası başkatiplikteki 

şartname veçhife 31-7-936 cu-

ma günü saat on altıda açık 

artırma ile ihale edilecektir. 

iştirak için iki liralık muvakkat 

yol fazlasının bir senelik kirası teminat makbuzu ile söy-
başkatiplikteki şartname veç- Jenen gün ve saatta encü-

hile 31·7·936 cuma günü saat mene gelinir, 
on altıda açık artırma ile ihale i 14-18-21-25 2161 (1467) 



t- Sahife • 

KREM BALSAI\1İN 

Kumral, sarışın, esmer her tene tevafuk eden yegane sıhhi 

kremlerdir. Cildi besler, çil, leke ve sivilceleri kimilen izale 
eder. Yarım asırdanberi kibar mahfellerin takdir ile kullandıkları 
sıhhi güzellik kremleridir. 

Krem Balsamin dört şekilde takdim edilir: 

1 - Krem Balsamin yağlı gece için penbe renkli 

2 - Krem Balsamin yağsız gündüz için beyaz renk)i 

3 - Krem balsamin acı badem gece için penbe renkli 

4 - Krem Balsamin acı badem gündüz için beyaz renkli 
lngiliz Kanzuk eczanesi Beyo~lu lstanbul 

Akciğeri olmıyan her hay
vanı öldüren keskin FJitlerin 
pek çok çeşitleri, ufak bü
yfik kutularda, şişe!erde ve 
dökmesi ehven fiatla satılır. 

Mevsimi geçmek üzere 
olan ve hepinize lazım naf
talini almakta biraz acele 

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

ması mecburi olan mikrop 
61dürücii 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 11 Arti,, kumaş 
boyasını unutmayınız. 

Kolonya, diş macunları, krem, kokulu sabunlar ve daha 
pek çok çeşitlerimizi görmek istiyenler bir defa depomuza 
uğrasınlar, her halde memnun olacaklardır. Telefon: 3882 ·muavenet lzmir sıhhat. ve içtimai 

müdürlüğünden: 
En az 
kilosu 
2000 
1600 

10000 

En çok 
kilosu 
2500 
1700 

14000 

Tutarı 

T. L. 
Teminat 

Cinsi 
Koyun eti 
Dana eti 
Kok kömürü 
Pamuk 1250 kilo 

1000 
425 
455 
567 

T. L. 
75 
32 
35 
43 

Sağır, dilsiz, körler müassesesinin bir senelik ihtiyacı olan ve 

yukarıda isimleri ve miktarları ve muhammen bedelleri ve temi

nat muvakkate akçaları yazılı dört kalem erzak ve saire kanuna 
tevfikan 15 gün müddetle açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 7/8/936 
Cuma günü saat 14 te sıhhat ve içtimai muavenet müdürlüğün

deki satın alma komisyonunda ihalesi yapılacağından isteklilerin 
ınal sandıkları teminat akçası makbuzlariyie birlikte müracaatları 

ıe şartnamelerini görmek için her gün sıhhat müdürlüğüne baş 
ıurmafarı bildirilir. 25-29-1-4 2305 (1539) 

Aleksandr Margaritis 
Yuvan Haleplioğlu Damadı 
MERKEZ HAL No. 34 IBTANBUL 

lliiyiik l\leyva Ve Sebze Ticaret Evi 
ITIIAl.J i\T- JHllACArf 

Türkiyenin her tarafında, Suriye, Filistin, Mısır ve 
Avrupada mümessilleri vardır. 

Doğruluk 
Mükemmel teşkilat 

SUratli muamele 
Telgraf adresi: DAMAT IST AN BUL 

H.3 1 - 8 -· 

iş Bankasına memur alınacaktır 

Türkiye iş Bankasın- . 
dan: 

Bankamızın merkez ve şubelerinde çalıştırılmak üzere lise 
veya ticaret liseleri mezunlarından müsabaka imtihanile memur 
alınacaktır. Bu imtihanda kazananlar arasında ayrıca yüksek 
tahsil görmüş olanlar ve yabancı lisanları iyi bilenler tercih 
olunacaktır. 

Alınacak memurlara, imtihandaki muvaffakıyet ve tahsil dere
celerine göre 70 ile 100 Jira arasında aylık verilecektir. 

Yazı ile imtihan 15 Ağustos 1936 Cumartesi günü saat onda 
Ankara, Istanbul ve lzmir şubelerimizde yapılacaktır. En son 
yazılma tarihi 10 Ağustos 1936 dadır. 

istekli olanlar, girme ve imtihan şartlarma ait izahnameyi 
bankamızın Ankara, lstanbul ve lzmirdeki şubelerinden alabilirler. 
Başka yarlerde bulurıan:ar bu izahnameyi bankamızdan tahriren 
de ta!ep edebHirler. Ancak bütün taliplerin çok vazih adres 
vermeleri lazımdı. 20-23 - 25-28-30-1-4 - 6-8 (1502) 

Emlaki milliye müdüriyetinden : 
Hazine ile lsigoni veresesinin mutasarrıf bulunduğu 
bilümum gayri menkuller pazarlıkla satılacaktır 

Mevkii Sokağı eski No Numaratajı Nev'i 
Alsancak Akdeniz 7 7 Fabrika içinde iki depo 

-™ 

,, ,, 14-1 16 Etrafı tahta perde ile çevrili arsa 
,, ,, 18 24 Demir imalathanesi 
,, ,, 20 26 Yedi odah hane 
,, ,, 9-11 11-11 Kutu fabrikası 
,, ,, 22 28 Üç odalı hane 
,, Bornova C. 79 69 (Akar hane) içinde 15 oda iki de-

" " 39 

" " 41.43-1 
Çelikel S. 70 

" " 72 

" " 74 

" " 76 

" " 77 

po ve bir sirke ve şarap imalat-
hanesi ve büyük avlusu vardır. 

39 Kereste deposu 
43-45 Kereste ve kutu imalathanesi 
58 Yazıhane depo halinde 

58·1 Depo 
60 Depo 
62 Arsa 
67 Hane 

" " 81 71 Depo ahır olarak kullanılmaktadır 
Dosya No. 33-5 33-6 

Yukarıda yazılı emvalin nısıf hisselerinin pazarlıkla mfilkiyet

leri satılacağından talip olanların bir ay zarfında her gün Milli 
emlak idaresinde müteşekkil satış komisyonuna müracaatları 

23-25 (1516) 2226 
. . ı .... A·-'·.:-.;· ;a . ' . ... ·~ ... 

Salihli Kurşunlu Banyoları 
Şifa hassaları muhitimizde tecrübe ile sabit olan 

Salihlinin 
MEŞHUR 

KURŞUNLU Ilıcaları 
FaaUyettedlr 

Her türlü istirahat mevcuttur. Mükemmel otel, Lokanta 
gazino hulasa her türlü ihtiyaç ve konfor vardır. Banyolarda 
bol bahçecik suyu bulunur. Banyo idaresinin hususi otomo-
bili Salihli istasyonunda emre amadedir. Her aileye müsta
kil oda verilir. 

Fiyatlar : Banyo dahil olmak üzere insan başına otelde 

karyola 100 - 15 diğer kısımlarda gene insan başma J atak
sız 1 inc:i 50, ikinci 40, üçüncü 30 kuruştur. 

Müstecirleri : 
Kemahh Ahmed Hamdi ve All Balcı 

- .. 
-. '' 

Açık eksiltme ilanı 
Tire Şarbaylığından: 

1 - Urayımız içme suyu aboneler tesisatı için aşağıda yazıJı 
musluklar açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Açık eksiltme usuliyle ihale edilecek muslukların: 
Muhammen % 7,50 Muvakkat 

bedelleri adedi nevileri teminat parası 
Lira K. Lira K. 
450 300 Kesme priz musluğu 51 75 
240 300 Taksim Musluğu 

3 - Fenni ve eksiltme şartnameleriyle mukavelename projesi 
bedelsiz olarak urayımızdan verilecektir. 

4 - İsteklilerin 7-8-936 günlemecine rastlıyan Cuma günü 
saat 15 de muvakkat teminat makbuz veya Bank mektupları ve 
en son tarihli Ticaretodası sicil kayıt vesikalariyle birlikte Uray 
daimi Encümenine müracaatları gereği ilan olunur. 

19-25 2162 (1498) 

2• ı emmuz 1wse 

RADYOLIN 

Bayan Radyolinden o kadar memnundur ki başka hiç bir diş 
macunu kullanmaz. Dişlerinizin inci gibi beyaz, parlak, güzel ve 
sağlam olduğunu isterseniz, siz de yalnız ve daima RADYOLIN 
kullanınız, fakat sabah akşam günde iki defa dişlerinizi fırça
lamak Jazımgeldiğini unutmayınız. 

RADYOLIN RADYOLIN RADYOLIN 

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

TAZE TEMiZ UCUZ 
llAC 

HAMDİ NÜZflET 
Sıhhat Eczanesi 

BAŞDURAK 
Büyük Salebçi oğlu hanı karşısında 

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

Daimon cep vantilatörleri 

En son icat edilen bu vantilatörler bir küçük pille işler 

bir saatta bir kuruşluk sarfiyat yapar. Ağırlığı seksen gram 
olup zarif bir kap içindedir. Bayanlar el çantasında baylar 

cebinde taşır. Herkesin yanında bulunması 
lazım olan bir ihtiyaçtır 

Deposu : lzmirde Suluhan civarınd" No. 28-9 Ödemişli 

Yollarından: 
30 temmuz 936 da müsabaka ile 18 - 28 yaş arasındaki orta 

mektep ve lise mezunlarından 60 istasyon memur namzedi alı
nacaktır. imtihanlarda müsavi derecede kazananlardan lise me· 
zunları ve ecnebi lisan bilenler tercih olunur. Askerliğini yapan
lar terhis teskeresi ve askerlik yaşındak ler de şubenin resmi 
bir vesikasını göstereceklerdir. Talipler istida ile Ankarada 
umum müdürlüğe ve lstanbul, Balıkesir, lzmir, Afyon, Adana, 
Malatya ve Kayseride işl&tme müdürlüklerine ve Müdanyada 
işletme amirliğine müracaatla mektep diploması, nüfus cüıdanı 
askerlik vesikasının istasyon şefliğince resmi mühürle tasdikli 
birer suretini ve polis veya belediyeden bir hüsnü hal ilmüha· 
berini istidalarına bağhyacaklardır. imtihanlar Ankara ve işletme 
merkezlerinde yapılarak kazananlara 57 lira ücret verilecektir. 

Taliplerin imtihan yerlerine gidip gelmeleri parasız temin olu-
nacaktır. 15-25 (1475) 2142 

lzmir - Soma - Alaşehir mıntakasından lzmire sevkolunacak 
kuru üzümlere mahsus maktu ücretli tarifede isimleri yazılı bu-
Junmıyan istasyonlarla bu mmtakanm haricinde !talan istasyon
lardan lzmire nakledilecek kuru üzüm ücretlP.rİ, lzmir istikame· 
tinde ilk maktu ücretli istasyona kadar olan mesafeye aid ücre
tin bu maktu ücrete ilavesi suretiyle hesab edilecektir. 

Bu teşmil 1 8·936 tarihinden mer'idir. 1790 
21-25-29 2230 (1507) 

- Muhammen senelik kira bedeli 200 lira olan lzmir A 'san· 
cakta birinci Kordonda eski itfaiye binası karşısında 584/390 
kapu numaralı bina, 7 - 8 - 936 cuma giinü saat 15 te lzmird.e 
Alcıancakta 8 nci işletme binasında açık arttırma suretile ve bır 
sene müddetle kiraya verilecektir. Isteldilerin 15 lira muvakka~ 
teminat vermelari ve aranılan vesikalar ve işe girmiye kanun• 
bir manileri bulunmartığına dair beyannamelerle muayyen vakıtta 
Alsancaktaki komisyon reisliğine bizzat ve7a tahriren müraca· 
atları lazımdır. 

Şartnameler Alsancakta komisyondan parasız alımr. 
25 - 30 2308 ( 1537) 



as remmuz t9s'1 

Fartelli Sperco 
Vapur Acentası 
ROY ALE 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 Jimanlan için yük 
alacakbr. 

SVENSKA ORIENT Linien 
GOTLAND Motörü 20 Tem

muzda Rotterdnm, Hamburg, 

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

VASLAND motörü 30 tE>m
muzda beklenmekte olup yü
künü tahliyeden sonra Rotter
dam, Hamburg, Copenhage, 
Dantzig, Gdynia, GoteburK 
Oslo ve lskandinnvya limanları 
için yük alacaktır. 

SERViCE MARiTiME ROUMAIN 
ALBA JULIY A vapuru 30 

temmuzda gelip l Ağustosta 

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

Yolcu ve yük kabul eder. 

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

Fazla tafsilat için ikinci 
kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRATELLI 
SPERCO acentesine müracaat 
edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004-2005-2663 

Paris fakültesinden diplomalı 
Diş tablplerl 

J\'luzaffer Eroğul 
Kenıal Çetindağ 
Hastalarım her gün sabah 

saat dokuzdan başhyarak 
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. H. 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 
Anversten yük boşaltacaktır. 

CHIOS vapur:.ı 10 ağustosta 
bekleniyor. 15 ağustosa kadar 
Anvers, Rotterdam, Hamburg 
ve Bremen için yük a 1acaktır. 
~ 

Amerikan Export Lines 
EXMISTER vapuru 31 tem

muzda bekleniyor.Nevyork için 
yük alacaktır. 

... 15'!>=4• 
Service Maritim Roumain 

Bugarest 
DUROSTOR vapuru 1 ağus

tosta bekleuiyor. 
Köstence, Sulina, Galas 

ve Galatz aktarması Belgrad, 
Novisad, Budapest, Bratislava, 
Viyana ve Linz için yük kabul 
edecektir. 
~ 

S. A. Royal Hongroise de Na
vigation Danubienne- Maritime 

Budapest 
BUDAPEST motörü 28 tem

muzda bekleniyor. lskenderiye 
için yük alacaktır. 

DUNA motörü Danub liman
ları için yük almak üzere 7 
ağustosa doğru beklenilmek· 
tedir. 

Vapurlann isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında biç bir taahhüde gi
rişilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

lzmlr siclll ticaret me
murluğundan: 

lzmirde yol bedesteninde 36 
numarada kırtasiye üzerine 
kağıtcı Mehmet Rasim unvaoı 

altında ticaret yapmakta iken 
bu kerre (Kaatcı M. Rasim 

Sağduyu) unvamnı almış oldu
ğundan iş bu yeni ticaret un
vanı ticaret kanunu hüküm
lerine göre sicilin 1781 numa
rasına kayt ve tescil edildiği 
ilan olunur. 2318 (1536) 

: ~·1, \. .., "'!;J". • • ~, •• : .,t, •' ·;o: •. ~.;. , ..... 

lznıiı·li ler Istanbuldanerede buluşurlar 

Beyoğlunda Bristol otelinde 

Sirkecid1~0smaniyeotelinde 
' 

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

Bütün bu fevkaladeliklere ilaveten fiatlar 
müthiş ucuzdur 

1 •i '' ·.' 1 • ' ı '• .t.u / ı • 

Ferit Diş macunu 
Dişleri inci gibi beyazlatır 
ağız ve diş hıbıssıhbası için 

lüzumlu bütün evsah haizdir 
Büyük tübü 

15 kuruştur 

Ferit 
Diş Fırçası 

Sıhhi 

Sağlam 
Zarif ve 
çok ucuzdur 

M.DEPO 
S. Ferit Eczacı başı Şifa eczanesi 

1'.ERI A~lh 

Oliver Ve Şii. 
LIMİTET 

Vapur Acenta~ı 
CENDELI HAN BiRiNCi 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES LTD. 

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

MARDINIAN vapuru 27 ha
ziranda beklenmekse olup Li
verpool ve Glasj!OV için yük 
alacab..hr. 

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

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

Deutsche Levante - Linie 
TOFIA vapuru 25 haziran

da flamburg, ve Bremenden 

Bütün Dünyanın 
tanımış olduğu 

VİTLER 
Marka her boy Lüks ve ucuz 

bisikletleri ZÜNDAP marka 

motosiklet petromaks lüks fe

ner lambaları sıhhi Apostel 

ağızl.ğı her çeşit gramofon 

plakları hediyelik zarif saat 

. 

Doktor 

Fahri Işık 
lzmir Memleket Hastanesi 

Rontken miltehaassısı 
Her Nevi RONTKEN 

Muayeneleri 
Ve Elektrik Tedeavileri 

Yürtiyemiyen ve bilhassa 
RAŞİTİK çocuklara Ultra -
Viole tatbık ve Rontken 
ile KEL tedavileri yapılır. 

ikinci Beyler sokak fınn 
karşısı No. 25 
Telefon: 2542 

H 3. (182) 

gelip yük çıkaracaktır. 
NOT : Vürut tarihleri, va

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

ve kristal likor, komposto, çay, pasta takımları. Kıymetli vazo, 
fenni çocuk oyuncaklart, elektrikli ütü çaydanlık ve ocakları 
yemek ısıtmak çay vesaire mağazamızda her vakıt bulunur. 

No. 156 Balcılar 

NECİP SADIK 
DAMLAPINAR 

1-26 (1521) 

Türkiye Ziraat bankası 
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 atanacaktır. 

2 - Bu müsabakaya girebilmek için siyasal bilgiler, mülkiler 
veya yüksek Ticaret ve lktısad okulasından veyabud Hukuk fa
kültesinden veya bunların yabancı memleketlerdeki benzerlerin
den diplomalı olmak gerektir. 

3 - Müsabaka 3, 4 ve 5 Ağustosta Ankara ve lstanbul Ziraat 
bankalarında yazt ile yapılacak ve kazananlar yol paraları veri· 
)erek Ankaraya getirilib sözlü bir imtihana tabi tutulacaktır. 

4 - Müfettiş namzedlerine 140 ve şef namzedlerine 130 lira 
aylık verilir. 

Müfettiş namzedleri iki senelik bir stajdan sonra müfettişlik 
imtihanma girecek ve kazandırsa 175 lira aylıkla müfettişliğe 
geçirileceklerdir. Ankarada umum müdürlük servislerinde çahş
tmlacak olan şef namzedleri ise bir senelik stajdan sonra ehli
yet imtihanına girecek ve kazanırlarsa terfi edileceklerdir. 

5 - imtihan programı ile sair şartları gösteren matbualar 
Ankara, lstanbul ve lzmir Ziraat bankalarından elde edilebilir. 

6 - istekliler aranılan belgeleri bir mektubla en son 27-7-36 
pazartesi günü akşamına kadar Ankara Ziraat bankası teftiş 
heyeti müdürlüğüne göndermek veya vermek suretiyle müracaat 
etmiş buluumalıdırlar. 

14 ıs 16 11 18 19 21 22 23 24 25 26 2153 (1464) 

Doyçe Oriyantbank 
J)l~ESDNER BANK ŞUBESi 

IZlYliR 
.ı.\l.KHK.11:Z1 : BJUU.JlN 

Almanyada 175 Şubesi Mevcuttur 
tioı ınaye ve ıhtıyıtt akçeı;ı 

165,000,000 Haylısmark 

'ftirkıyf\do ~nbelerı: 181.'A.NBUL ve 1Zl\lf H 
Muıırda ~ulıoJerı: KAlllUE ve ISl{K~I>EHli'E 

Her türlü banka muaıoelıltnı ifa ve kabul ecler 
c ALMA~YAl>.A seyahat, iknınet, tahsil vo 8aire için 

Pbvt-ıı ~tnnıtle HHOISTEHMAHK "atılır . > (h-1) 
. , ,., .. . .... - ~ .. ; . . ; . :· 

Emlaki miıliye müdüriyetinden : 
31 mart 931 tarihinden evvel Rum metrfıkatından taksitle em

val alanların 3031 No.!u kanun mucibince taksitleri tecil edile
ceğinden hakkı tecilleri olup olmadığı tahkik ve tetkik edilmek 1 
üzere alakadaranın 1 ağustos 936 tarihinden itibaren on beş 
gün zarfında Milli Emlak müdüriyetine müracaatları ve bu me
yanda mesken alanlarm bir meskenden başka evleri olmadığına 
ve arsa alanların da aldıkları arsalar irat getirmiyen kısmından 
ise buna ait resmi evraklarını ihzar ederek bu ves.aiki ibraz et
meleri lazımdır. Müddetin mürurundan sonra eski ihale şeraiti 
mucibince taksit bedelitı Maliye şubelerine devredilip tahsili 
emval kanununa tevfikan tahsilata başlanılacağı ilan olunur. 

2302 (1538) 

5anne e 

TURAN Fabrikaları mamulatıdır. 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 

Zümrüt damlası kolonyası 
Eczacı Kemal Aktaşın şaheseri 

Kokuculuk alemini şaşırt~ış herkesi hayret içinde bmıkmıştır 

F em inen Dişi Maskülen Erkek 
· iki cins koku 

Hilil Eczanesi 

( Babarçiçeği ) ( Gönül ) ( Fulya ) ( Sonbatıra ) ( Menekşe) 
( Akşam güneşi ) ( Leylak ) ( Limon çiçeği ) (Yasemin) 

Kemal Aktaş kokuları yerine başka şeyler verilirse kabul et· 
meyiniz, benzer isimlere aldanmayınız, Kemal Kamil kokular1 
yerine verilecek şeyler, Hilal eczanesinin kıymetini bir daha is
pat edecek, Kemal Aktaşı size bir daha alkışlatacaktır. Zevk, 
Sanat, bilgi taklit kabul etmiyor vatandaş ! 

lzmir Emrazı Sariye Hastanesi 
Başhekimliğinden: 

Hastanenin 936 mali senesine aid on aylık ihtiyacından aşa· 
ğıda cins ve mikdar ve tahmini fiatları ve muvakkat teminaUar1 
yazılı etler ile semi kok kömürü ihtiyaçları 20 gün müddetle 
açık eksiltmeğe konmuştur. Talihler ~artnameleri hergün has
tane başhekimliğinden alıb okuyabiJirler. Eksiltme 30 temmuz 
936 perşembe günü saat 10 da Tepecikte Emrazı Sariye Has
tanesinde yapılacaktır. Muvakkat teminatlarını nakid ve kıy
metli evrak olarak vereceklerin eksiltme gününe kadar vilayet 
vezesine yatırmaları lazımdır. 

Muvakkat Tahmin edilen 
teminat fiat Miktar 
L. K. Lira Kilo 
76 12 1015 35.000 
78 75 1050 3.000 
39 38 575 1.500 
22 50 300 1.500 

10-15-20-25 

Cinsi 
Semi kok kömürü 
Koyon eti 
Kuzu ,, 
Dana 
2107 " [1443] 

Manisa bağcılar kooperatifinden : 
Kooperatifimiz esas mukavelenamesinin bazı maddelerinin 

tadil ve tebdili için 23 Tem muz 936 Perşembe günü saat onda 
umumi heyetin fevkalade olarak Manisa Halkevi salonunda 
toplanması, Manisa Vilayet gazetesinin 9 • 7 - 936 tarih ve 10 
No. lu nüshasiyle ilan edilmişti. Yevmi mezkiirda ekseriyet ol
madığından içtimam Ağustosun onuncu Pazartesi günü saat 
onda Manisa Halkevi salonuncf a, birinci ilan dairesinde içtima 
edileceği ilan olunur. ( 1533 ) 

• 
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1 
Asi kuvvetler Madridin yirmi kilometre yakınındadır 

Fransa, harp malzemesi · vererek 
ispanya_ hükümetine yardım ediyor 

General Franko kendisini ispanya diktatörü ilin etti. 
Hükômet, sekiz komünisti derhal kurşuna dizdirdi. 

Paris 24 (Ö.R)-Fransız halk 
cephesi milli komitesi, cumhu
riyeti korumak için mücadele 
eden lspanyol halk cephesine 
bir sempati ve teavün beyanna
mesi göndermiştir. Bu beyan
namede faşist asiJere karşı 

rejimi korumak azmıyJa gönüllü 
milis kuvvetleri teşkil eden halk 
cephesine mensub vatandaşlar 
tebrik edilmektedir. Fransız 

halk cephesi lspanyol cumhu
riyetçilerinin nihayet muzaffer 
olacaklanndan şüphe etmemek
tedirler. Ayni zamanda kat'i 
zafer kazanıldıktan sonra niza
mın derhal teessüsü ve faşizmin 
bir daha baş kaldırmaması için 
uyanık bulunulması tavsiye olun
maktadır. 

Paris, 24 (Ö.R) - lspanyol 
ihtilali hakkında iki taraftan 
da birbirini yalanlıyan haber
ler gelmekte devam ediyor. 
Asiler dün de 35 eyaletten 
yirmi beşine hakim olduklarını 
iddia ettikleri halde hükumet 
memleketin büyük kısmına ha
kim bulunduğunu, asilerin her 
yerde ezilmekte bulundukla
rını bildirmektedir.Sen Sebasti
yenin asiler elinden istirdadı 
çok kanlı olmuştur. Asiler bir 
çok binalara ateş vermiş bu
lunuyorlardı. Şehrin sokakla
rında göğüs göğüse çarpışma

lar olmuştur. Caddeler ve mey· 
danlar yüzJerce ölü ve yaralı 

iJe doludur. Halk cephesi kuv
vetleri şehre hakim olunca 
örfi idareyi ilan, kısmi sefer
berliği bu mıntakaya da teşmil 
etmişlerdir. 

Jgyanm bugüne kadar birkaç 
milyar pesetahk muazzam bir 
zarara mal olduğu mubakkak
br. Köylüler gittikçe hüku
met cephesinde toplanmışlardır. 

25000 ÖLÜ VAR 
Paris 24 ( Ô. R) - Bor

doda çıkan Pöti Gironden ga
zetesinin ispanyadan aldığı bir 
habere göre lspanyolların ih · 
tilil yüzünden nüfusca zayiatı 
20, batta 25 bin kiıiye baliğ 
olmaktadır. 

Sevil radyosu General Mol
lanın öldüğünü tekzib ediyor. 
Bu isi General asilerin nihai 
zaferden emin olduklarını, teh
lükeli bir mevkie düşmemek 

için yavaı hareketi tercih et
tiklerini söylemiştir. 

AMERiKAN T ABAALILARI 
Vaşington, 24 (Ô.R)- Ame

rika hükumeti ispanya vaka
yiini ehemmiyetle takip ediyor. 
Bilbaoda tehlükede bulunan 
Amerikan tabaasım kurtarmak 
için bir gemi gönderilmiştir. 

Bütün Amerikan tabaaları Mad· 
ridde toplanmaktadır. • 

YEDi KOMÜNiST 
iDAM EDiLDi 

Roma, 24 (Ö.R)-Fransa-In
giltere ve ltalya hükumetleri 
Tanca beynelmilel mıntakasını 

tecavüzden korumak için fev· 

kaladc tedbirlere başvurmuş

lardır. Tanca sularındak de-
niz kuvvetleri artırılmıştır. Son 
haberlere göre bütün cenubi 
ispanya asilerin elindedir. Bu
rada bazı şehirler asi kuvvet-

lsJ·anın cık/ığı /spanyol Fası ile beynelmilel Tanca /inıam 
ııe fJsilerifı idaresine geçen cenubi ispanya 

Mo~la ve Franko, isy~n har~- J hürriyetin . nerede olduğunu 
ketı hakkında gazetecılere mu· göstereceğız.,, 
him beyanatta bulunmuşlardır. ERZAK YOK 

1 

gemileri gönderilmesini iste
miştir. 

DOYÇLAND iSPANYAYA 
GiTTi 

Madrit, 24 ( Ö.R ) - Dahi
liye nazırı son bir tebliğinde 

General Molla diyor ki: "Kuv- Lizbon, 24 ( ô.R ) - Mad-
Diktatörlüğünü ila11 eden vetlerim payitahttan 20 kilo· Madrid ilZerille yüıüyen asi 

Oeneral fra11ko metre mesafede bulunuyorlar. ridde yalnız iki günlük ihtiyaca Oene1al Molla 
lere karşı hala mukavemet edi- ileri hareketinde ihtiyatkar bu- yetecek kadar erzak vardır. Asileri" teslim olmalarına inti-
yorlar. Asilerin Fastaki kuv- lunuyoruz.,, Köylerden şehre hiç birşey zar edildiğini bildiriyor. 
vetleri elli bin kişi tahmin edi- General Franko kendini Is- getirmek kabil olamıyor. Berfin: 24 (Ö.R) - Alman-
liyor. Salamankta iki hüku· panya diktatörü ilan etmiştir. Paris, 24 (Ö.R) - Fransanın ya hükümeti ispanyadaki Al· 
metçi meb'usla 50 komünist Mumaileyh diyor ki: Madrid büyük elçisi Sensebas: man tebaalılarının emniyetle-
tevkif edilmiş, bunlardan yedisi rinden endişelidir. Doyçland 
idam olunmuştur. Alman krovazöriyle diğer bir 

REiSiCUMHURUN Alman harp gemisi lspanyoJ 
BEY ANNAMESI sularına hareket etmişlerdir. 

Lizbon 24 (Ö.R) - lspanyol BiR iDDiA 
Cumhur reisi Azana lspanyol Madrid 24 (Ö.R) _ Dünkü 
milletine hitaben bir beyanna-
me neşrederek mücadelede ğUn hükumet kuvvetleriyle asi-
gösterdikleri cesaret ve kahra- ler şehrin timalindeki dağlarda 
manbktan dolayı kendilerini karşılaştılar. Hükumet bütün 
tebrik etmiştir. Azana diyor ki: yardımcı kuvvetlerini gönder• 
"Halkçıların fedakarlığı Faşizm miştir. Asiler ileri hareketleri· 
yolunu tıkıyacak, Cumhuriyeti nin durdurulmadığını iddia edi-
kat'i olarak kurtaracaktır. Bü- yorlar. 
tün cumhuriyetçiler büyük teh- Madrid, 23 (Ö.R) - Bir çok 
Jüke önünde birleşmelidirler.,, lspa11yol Fasmda idareyi ele alan asi orda !ıa1tket esnasında kadınlar beynelmilel kızılbaç 

MADRIDIN YANINA "Bugün Madridde bulunan 1 tiyende tehlükede bulunan ln· yardım teşkilibna gönüllü ya· 
GELDiLER hükumet bir anarşi hükumeti- giliz ve Fransız tebaalarını al- zıldılar. Yirmi kadan yaralılara 

Roma, 24 (Ö.R) - General dir. Biz Ispanyollara hakiki mak için mezkür limana harb kan vermiştir. 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bir hAdise 
Bir meb'us lngiliz iç 
hakanına hakaret etti 

Bir 
··~·- . 

başkası da 
rezil fındık 

sıhhat 
sıçan1, 

bakanına, 
dedi 

Yugoslav - Alman ticareti 

Almanya Yugoslavya
dan demir sabn alıyor 

Belgrad, 24 (Ö.R) - Yuıoslavya ile Almanya arasında ticari 
bakımdan bir inkiıaf devresi baılamıı sayılmaktadır. Bir mild
dettenberi Almanya, demir ihtiyacının mühim bir kısmını Yu· 
goslavyadan alırken bazı sebeblerle bu ihtiyaç başka memle· 
ketlerdeo temin edilmiştir. Dr. Şahtın balkanlara yaptığı seyahat 
esnasında Yugoslav-Alman ikbsadi münasebetlerine de temas 
edilmiş ve yeni bir hız verilmesi kararlaıtırılmııb. Bugün Alman
yaya altı vagon demir ihraç edilmiştir. Almanya çelik ihtiyacını 
Yugoslavyadan temin edecektir. 

1 

FRANSA YARDIM EDiYOR 
Paris, 24 ( Ô.R \ - Figaro 

gazetesi Madridden aldığı ha-

1 

bere göre lspanyol hükumeti 
isyanı bastırmak için Fransaya 
75 santimlik on batarya topla 
15 bombardıman tayyaresi si-
pariş etmiştir. lspanyol harb 
sefine)eri bu malzemeyi almak 
için Tuncadan Bordoya ve 
Marsilyaya hareket etmişlerdir. 

Jurnal ve Jur gazeteleri de 
bu haberleri teyid etmekte 
olup Fransa hükümeti ile Is· 
panya hükumeti namına nazır· 
lardan Del Rio arasında imza 
edilen bir mukavele mucibince 
nazır bu malzemenin bedelini 
kendi serveti ile temin etmiştır. 

ASiLER GALiPTiR 
Seville, 24 (A.A) - General 

llano bu gece matbuat mümes· 
ıillerine beyanatta bulunarak 
şimalden Madride doğru iler
lemekte olan general Mola or• 
dosunun Madride 60 kilometre 
mesafed~ bulunan Somosierra 
dağlannda bir muzafferiyet 
kazanmıı olduğunu söylemiştir. 
General Madridin yakında ele 
geçiriJeceği kanaatında oldu
ğunu ve halkçılar cephesi li
derlerinin şimdiden paytahttan 
kaçmağa başlamış olduklarını 
ilave elmiştir. 

General, Madrid ve Barselon 
tarafından yapılan tebliğlerin 

doğru olmadığım söylemiştir. 

Mumaileyh Barselonun Faşist 

kuvvetler tarafından bombar
dıman edilmiş olduğunu ve ya
kında zaptolonacağını ilave ey· 
lemiıtir. 

AZANA HALKA 
HITAB ETTi 

Madrid 24 ( A.A) - Gece 
yarısında reisicumhur Azana 
biltün lıpanyollara hitaben rad· 
yo ile beyanname neşrederek 

onlan cumhuriyeti kurtarmağa 
davet eylemiştir. 

Müıarünileyh, Cumuriyetin 
daha ıimdiden muzafferiyeti 
kazanmış olduğunu ilave er 
lemiıtir. 

Dahiliye nazırı general lla· 
nonun Sevilledeki vaziyetin 
nazik olduğunu beyan etmiş 
ve general Mola ordusunun 
Sierra Guaderanda inhizama 
uğratılmış ve hükumet kuvvet• 
lerinin her taraftan gelen tel· 
sizlerde faıistlerin ıehri ele 

Londra, 24 ( A.A ) - Avam kamarasında Sir John Saymen 
iısizlik sigortası kanununu müdafaa ederken misli nadir görülür 
çok ciddi bir hadise olmuştur. Amefe meb'uslardan Buchanan 
nazm yalan söylemekle itham eylemiştir. 

Bulgar atletleri Olimpiyat meş'e1lesini 
dün teslim aldılar 

geçirmek üzere olduklarına 
dair bulunan haberler tekzib 
olunmaktadır. 

Madrid radyosu eski başvekil 
Guiroganın öldürillmüt olduğu 
şayiasını tekzib etmiştir. 

Kamara reisi ise müdahale ve Buchanan hakkında tevbih 
kararı vereceğini söyJemekJe tehdid etmiştir. 

Yine amele mebuslardan Stephen Campbel sıhhiye nazırı için; 
rezil fındık sıçanı, demiştir. 

Bunun üzerine celsenin on sekiz dakika tatiline mecburiyet 
hasıl olmuştur. B. Buchanan ile B. Campbel hakkında bir tevbih 
takriri kabul edilmiştir. 

Londra, 24 (A.A) - Avam kamarasında çarşamba günU 
başlamış olan celse bugün sona ermiştir. Bu celse fasılasız otuz 
dört saat devam etmiştir. 

Londre 24 (Ö. R) - Muhalefet lideri binbaşı Attle'nin istizah 
takririne dı bakam imdilik cevab veremiyecpini ıöylemiftir. 

Sofya 24 ( Ô. R ) - Dün Selanikten hareket eden Olimpiyat 
meş'alesi, Bulgar hududunda Bulgar atletleri tarafından teslim 
alınmışlar. meşalenin ışığı sönmemiştir. Bulgar atletleri muvaffa
kıyetle hudutta koşuyorlar. 

Futbolcular dün 
Berline hareket 

akşam 
ettiler 

lstanbul, _24 (~en~ Asır)-Türkiyeyi temsil eden futbolcular bu 
akşam Berlın .ohmpıyatJarında hazır bulunmak üzere ıehrimizden 
ayrıldılar. Kafıle on dokuz futbolcu ve iki idareci ve bir masör-
den ibarettir. Bisikletçiler de beraber hareket etmiıtir. 

Guiroga öldürülmüı olduğu 
haberini gazetecilere bizzat 
kendisi tekzib etmiştir. 

Seville 24 (A.A) - Asilerin 
umumi karargahından bildiril· 
diğine göre, Hükümet kuvvet· 
lerinin Madrid civarında yap• 
takları bir hücum hareketi akim 
kalmııtır. Madridin zapblla 
"nb~&n ioti:ıar 1Jkın:naktadM". 


