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Senelık . . . • . . • 1300 2v00 
Allı mılık . . . . . . 700 1300 

TELEFON : 2697 
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Milli küme meselesi ! 
Tanınmış spor idarecileri- 1 

· mizden Cevdet Kerem, (Milli l 
küme) meselesi hakkı~da kıy- l 
metli bfr tedklk yazısı hazır
ladı. Bunu (4) Uncu sayfamız
da buh caksınız. 

Fiall •• s " kuruştur. Cwnırnriyeı Jflserinin Bekçisi, Sabahları Ç1kar :sıyası Gazeıeaır· Yeni Asır matbaasmda basılmıştır: 
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MEKTEBLERIMIZ .. -. 
Ehenımiyetle 
tedkike değer 
hir mevzudur 

Cumhuriyet rejiminin maarif 
hayatına verdiği kıymet ve 
ehemmiyeti hepimiz müdrik 
bulunuyoruz. 

Bugünün icabları karanlıkta 
kalmış. bilgisiz insanlara yaşa
ma hakkı vermiyor. Türk milleti 
hür doğmuş, hür yaşamış bir 
millet olduğu için varlığını 

ebedileştirmek yolunda, kültü
rünü yükseltmek zaruretini 
duymuş bulunu "Or. 

Memleketin en ücra köşele
rinden en büyük şehirlerine 
kadar bütün yurddaşlarda; ço
cuklarını okutmak için önünde 
durulmaz bir arzu ve heyecan 
vardır. Herkes, amma bilais
tisna herkes okumak hevesin
dedir. Devlet, maarif hayatına 
büdçenin yetebildiği kadar ge
nişlik vermek için fedakarlıktan 
çekinmiyor. 

Buna rağmen itiraf eylemeğe 
mecburuz ki mekteblerimizden 
matlüb olan netice ve randı
man alınamıyor. Bunun sebeb
lerini araıhrmak çok uzun olur. 
Yalnız şu kadarım söyliyelim 

ki maarif hayabmız esasla 
Prenıiblere ve değişmez bir 
Programa sabib değildir. Mek
teblerimize, istihdaf eylemek 
istediğimiz gayelere uygun bir 
İstikamet veremedik. 

Bundan dolıayıdır ki ilkmek· 
lebi bitirenler ortamekteblere 
ve liselere dolmaktadırlar. San
ki bütün çocuklarımız üniversite 
tahsiline devam edecekler imit 
gibi liselere koşmaktadırlar. Bu 
tehacüm iyi ve kötü mevcud 
lllekteblerdeki tahsil vaziyetini 
altüst etmekte, binnetice yuka .. 
rıda kaydettiğimiz gibi iyi bir 
randıman almak imkanlarını 
Yokeylemektedir. 

Uzun tedkikler neticesinde 
lesbit olunmuştur ki bir mual
li111 nihayet bir sınıfda azami 
elli talebe ile meşgul olabiJir. 
lialbuki bugün sımfJarın mev
~udlara altmış, yetmişi geçmiı
~r. Böylece birbiri üzerine yı
galan bazı sınıflardaki çocuk
lar, muallim kadrolarındaki 
noksanlar dolayısile, iki üç sa
atlerini muallimsiz geçirmek· 
tedirler. 

Bir mualJim ki, talebesile 
hıeıgul olamaz. Bir talebeki ~ü
~iin birkaç saatini muallimsiz 
~ş geçirmeğf! mahkum edil

lllı t• ş ır. Bu kabil mekteblerden 
llasıJ randıman alınabilir ve 
nasıl bu ki .. b" 
k·ı çocu arın ıyı ır şe-

b~l~e Yetiştirildıklerine inamla· 
ı ır? 

.. Buna akıl erdirmek biraz 
R'UçtUr. 

Tahsilden matlüb olan gaye 
Çocukı ' 
al arı mekteb çatılara altına 
de8,_f~k· boş vakit öldürtmek 
la g dır; onları okutmak kafa-
gi~~ı olgunlaşhrmakbr. lzmir 
• ı TUrkiyenin en münevver 
e en konforlü bir yerinde va
~ Sonu 2 ncı say/ada _ 

-'k.k.ı C>cak.og1u 

BALIKESIRDEKI TOPLANTIDA 

Başvekil: ''Çiftçilerin hesabı sağlam olursa 
devletin hesabı da sağlam olur.,, dediler. 

ismet Inönü dost 
Ankara ya 

Yugoslav başvekilinin Ankarayı · ziyaretleri beklendiğinden 
avdetlerini tacile lüzum gördüklerini söylediler. 

Balıkesir. 21 ( Yeni Asır .. dar gösteren zirai bir haritayı 
Telefonla ) - Sayın Başvekil çıkarmışlar ve önlerine koy-
ismet Inönü, bütün geceyi yol- muşlardı. Not defterleri önle-
da geçirdikten sonra bu sabah rinde idi. 
saat dokuzu on üç geçe hususi BAŞBAKANIN SÖZLERi 
trenle Balıkesiri şereflenirdi- Halkçı başvekilimiz "memle-
ler. Merasim yapılmaması hak· kete hariçten altın getirecek 
kındaki arzularına ra~men yol- olan pamuk mahsulünü yetiş-
ları dolduran halk. tarafından bren çahşkan üretmenlerle ko-
alkış!andılar. Başvekil refakat- nuşmak için Balıkesire uğra-
lerindeki zevatla birlikte balke- dım. Bu işle bilfiil uğraşanları 

bir araya toplamalarını rica 
vine geldiler: , ettim. Sizden şunu istiyorum: 

- Lütfen kapıyı kapayınız,. Herkes herşeyi kendisi açıkça 
Diyerek yalnız müstahsillerle söylemelidir. Söze biç .kimsenin 

başbaşa kalarak hasbihallerde karışmasını ve akıl öğretmesini 
bulunmak istediklerine işaret arzu etmiyorum. Herkes ken-
ettiler ve söze başladılar: disi için SÖ) liyecektir 11 dediler. 
Başbak3n konuşu:ke.,., Tür- Ondan sonra vali muavinin .. 

kiyenin pamuk istihsal merkez.- den: 
lerini, en küçük köylerine ka- Başvekılm Ka 11sen menslltat fabnka/anm zivaret liaiua ı - Sonu 6 um ~ahıteae -
~~..2'T~...azz7~Z2'Drzx77~2'M7:7.7.AT../tWRIU~JJ.zTJZOJ:bfZZZZZFLZZ7J.IA7-'Z7Z.ZZZZZZja.zllZZffli'W02"~at . JOd !d~JU!2 m 

Atatürk SADi.{ ZADE VAPURU HAKKINDA ÇIKARILAN 
ŞAYiA DOÖRU DEOiLDIR VAPUR BATMAD1 

:e:öe""ieiiiiiilie·;.r;ı;.-e-;;&ön"rai 

-· -
Afgan B. Erkanı 

harbiye reisini 
Cumhuriyet sarayında 

kabul ettiler. 
Ankara,21 

(A.A)-Ata
türk dün sa
at 18,30 da 
mi sa fi ri miz 
Afgan har
biye vezm 
Altes Mah- "' 
mud Ham 
re faka tinde 
Afgan bü
yük elçisi 
Sultan Ah-

burun yanın
da hariciye vekilimiz Dr. T ev· 
fik Rüştü Aras da bulunmuştur. 

Atatürk sayan misafiri bir 
sad nezdinde alıkoymuştur. 

Ankara, 21 (A.A) - Şehri

mizde bulunmakta olan Afgan 
harbiye veziri Altes Şah Mah

mud Han dün otoray ile An
kara civarında ve Yahşihan 

istikametinde bir gezinti yap
mışlardır. 

Bu gezinti esnasmda Altese 
General Eyyüb ile diğer mih
mandarları ve maiyetleri refa
kat etmişlerdir. 
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Sadıkzade tehlüke geçirdi 
Vapur fırtınaya tutuldu ve 

önlerinde demirlemiye 
dün gece Kösten 
mecbur oldu 

Dün akşam saat on altıda laşmasma sebeb olan hadise kaleye gelmiş ve burada yol-
limanımıza gelmesine intizar şudur : cusunun mühim bir kısmmı çı-
edilen Sadıkzade vapuru, geç Sadıkzade vapuru, dün sabah karmıştır. 
vakte kadar görünmeyince bu limanımıza gelmek üzere Islan· Muntazam bir posta vapuru 
vapurun gfaya battığı hakkanda bul<:lan hareket etmişti. Vapur olan Sadıkzade Çanakkaleden 
bır ~ayia çıkarılmıştır. Ash ve en ufak bir arıza göstermeden lzmire gelmek üzere hareket 
esası olmayan bu şayıanm do- yoluna devam ederek Çanak- - Sonıı 2 nd sav/ada -
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Valimiz beyanatta bulundu 

Parti kongrelerinden iyi 
neticeler bekleniyor 

Partilerin konğrelere 
gelmeleri tamim 

hazırlıklı 
edildi 

C. H P. Ocak kongreleri 
yakında aktedilecektir. Muhte· 
lif semtlerde parti ocaklarının 
kongreleri için toplantı tarih
leri tesbit edilmiştir. 

Vali Fazli Güleç parti kon
greleri hakkında malümat rica 
etmemiz üzerine bir muharriri· 
mize aşağıdaki beyanatta bu· 
lunmuşlardı r. 

- Parti ocak, kamun ve ilçe 
kongreleri ite il kongresi gün
leri taayyün etmiş ve ilgililern 
bildirilmiştir. 

Parti kongrelerine biz hem 
hükümetçilik, hem particilik 
noktasından kiymet vermekte· 
yiz. Parti teşekkülleri sempati 
ile halk içine girerek onların 
dileklerini tespit etmektedirler. 

Bu dilekler çok defa Cumhu
riyet kanunlarının temeli ol
maktadır. 

insan şahsi harekatına tanzim 
için biJe nefsini aklı ile mü-
rakabe etmek zaruretinde 
kalırsa kütlelerin hareketi 
ile ilgili ferd hareketleri-
nin cereyanını tanzim ile 
mükellef olan idareci de el
bette kendi icraatının akis
lerini görmek ve icraatma 
ona göre istikamet vermek is
ter. Bunun en güzel murakabe 
yeri parti kongreleri ve batta 
alelıtlak cemiyetler kongreleri
dir. Bu kongrelerde orta.ya 
atılan muhtelif dilekler ile ar
zuhaller, şikayetler ve gazete-

- Sonu 2 inci sahi/ede -

l 
Vali ve padi ıeisimiz Fazli Qüler 

• 

Başvekil i 
.... -·-· 

Iiayatı ucuzlatmak 
için emirler verdi 

•••••••••••• 
:Genlf arazinin lfletllmesl! 
~ hakkında bir proje 

hazırlanıyor 

• 

• • • • • • 
Ankara, 21 (Hususi muba- S 

• birimizden) - Başvekil ismet f 
lnönünün Ege mmtakasında • 
yaptıkları tedkik sey.ahatle
rinde edindikleri kallJlatler 
ve Izmirdeki nutuklarında te
barüz ettirdikleri fikirlerden 
sonra salahiyettar makamlara 
hayatı ucuzlatmak için çok 
sarih emirler verdikleri haber • 
alınmıştır. 

lktısat veki1etinde alakadar 
şubeler, hayatı ucuz"°latma pro
jelerini hazırlamak için şim
diden faaliyete geçmişlerdir. 

Bundan başka, fazla istih· 
sal ve fazla istihlak temini • 
için köylülere toprak tevzii, 

• geniş arazinin işletilmesi pro
jeleri de hazırlanacaktır.Yeni 
projeler Kamutayın bu içtima 
devresinde çıkacaktır. 

Başvekilin Kamutay açıl
dıktan sonra Parti grubunda 
ve mecliste, son teftiş seya- S 
hatleri üzerinde çok mühim : 
beyanatta bulunacakları şim- : 
diden tahmin edilmektedir. S 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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l\IEKTEBLERI llZ 

Ehcınıniv~tle 

t~dkike de<rer 
M 

hir ııH.'YZtHlur 
-[laştarafı bı1inci salıi/edc

ziyet bu olursa işin alttarafını 
tahmin eylemek güçleşmez. 
Mekteblere kayıd muamelesi 
başladığı zaman salahiyettar 
memurlar hiçbir çocuğun açık
ta bırakılmıyacağmı, bütün mü
racaatleri karşılayacak tedbir
lerin alınacağını temin eylemiş
lerdi. 

Filhakikada öyle oldu. Erkek 
muallim mektebi Balıkesire 
kaldırıldı. Kız lisesi boşalan 
binaya taşındı. Mezkür bina da 
erkek lisesine verilerek buraya 
da binaltıyüz talebe yerleş
tirildi. 

Buna benzer bazı idari ted
birlerle okumak istiyenlere 
mekteblerde birer yer göste
rilmiş ve onların sokaklarda 
dolaşmalarına mani olunmuştur. 
Lakin bir çocuğa mektebler
de oturacak bir sıra göstermek 
onu okutmak demek değildir. 
Okumanın bütün vasıtalarını 
da temin eylemek lazımdır. 
Bence çocukları bir çatı albna 
hapsederek muallimsiz bırak
makla sokaklarda dolaştırmak 
arasında pekaz fark vardır. 
Bu fark da bazen lehde, bazen 
de aleyhdedir. 

Şimdiye kadar Türkiyenin 
en değerli müesseselerinden 
biri sayılan lımir Lisesinin bu
gün arzettiği manzara cidden 
yürekler acısı sayılabilir. 

Bu vaziyeti önlemek, sınıfları 
düzeltmek, muallim kadro!annı 
tamamiıyarak çocukları okuta
cak vasıtaları süratle tamam
lamak zarureti vardır. 

Bizi tatmin edecek olan 
mektebler mevcudlarının yüksek 
rakamı değil, okutnlabilen çc>
cukların yekünudur. 
~a~ı e>cako~1"'\."L 

a ı zaae 
'felıliike "Ccirdi 

~ .. 
- Ra~larn/ı l lrrri salrif,.de -

ettiği zaman hava iyi idi. Fa
kat bir aralık fırtına çıkmış ve 
dalgalar vapuru tehdid etmeğe 
başlamıştır. Yolcular bu vazi
yeti görünce, geçen vapur fa
ciasmı hatırlıyarak feryad et
meğe ve telaş göstermeğe 
başlamışlardır. Bir habere göre 
de vapur bu esnada bir müd
det dalgaların tesiriyle boca
lamıştır. 

Vapuru sevk ve idare eden 
süvari ile ikinci kaptan yolcn
lan teskin etmişler ve vapurda 
en ufak bir arıza bile olma
dığını anlatarak halkın heye
can göstermesine mani olmuş
lardır. Bununla beraber vapurda 
icab eden ihtivat tedbirleri de 
alınmıştır. · 

Sadıkzade vapuru Edremid 
önlerinde fırtınaya tutulduktan 
sonra yoluna devam etmişse 
de Kösten önle•inde yoluna 
devam etmemesi bildirilmiştir. 
Vapur gece saat 20 de Kös
ten önlerinde demirlemiştir. 

Vapur süvarisi keyfiyetten 
lzmir liman dairesini ve acen
tayı haberdar etmiştir. Vapnr
da yolcusu bulunanlar dün 
gece geç va kta kadar acen
taya başvurarak vapnr hak
kında malümat istemişlerdir. 
Sadıkzade vapuru sabah saat 
sekizde limanımızda buluna
caktır. 

.. ~· -
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Yeni elek· ri atla Cumhuriyet 
bayramı 

• 

Isviçre frangının kıymetinden tenzili, 
elektrik ücretlerine tesir edecek mi ? 

Cumhuriyet bayramı müna· 
sebetiyle bütün mektepler ayın 
yirmi sekizinci günü öğleden 
sonradan, ikinci Teşrinin 2 nci 
gününe kadar tatildir. Bu dört 
günlük tatil için kültür direk
törlüğünden bütün mekteplere 
tebligatta bulunulmuştur. 

afıa komiserliği vaziyeti tedkik ediyor. Yakında bu 
nokta üzerinde konuşmalar yapılacak 

Cumhuriyet bayramı tçın 
şehrimizde ciddi hazırlıklara 
başlanmıştır. __ ,, ... 

Çamalh T zlasında 
lstihsalat fazladır, 

ihracata devam 
Japonya ya 
ediliyor 

T uzlıada e'lsimin taz istih
sali tına başlanmıştır. Bu iina
sebeUe Çamaltı tuzlasında bin
lerle amele geceli g· düzlü 
IUllnmalı l·; faaliyet sarfetmek
tedir. 

]apo bandualı bir vapur ge
çm hafta üç bin ton tuzu ala
rak japOt\yaya götürmüştür. 

Daha 97 lon tuz Japooyaya 
gönderilecektir. 

Busene memleketin havala
rın müsaid gitmemesinden her 
tuzlada az tuz istihsal olun

muştur. Bu itibarla memleket. 
dahiline Çamaltından hersene· 
den fazla tuz sevkiyah yapıl· 
maktadır. Tuzla'da istihsal iş

leri bugün hummalı surette 
devam etme~:~edir. 

Teknik tesisatı mükemmel 
olan bu müessese yağmur ve 
yağmurlardan evvel mevcudu 
büyük istiflere kaldırmak için 
uğraşmaktadır. 

inhisarlar Vekili Ali Rana 
Tarhan Tuzlayı ziyaretin
de Tuzlanın modern bir iskele
ye muhtaç bulunduğu işile 
ehemmiyetle alakadar olmuştu. 
Halen Tuzlada yüzbin!erle 
tuz mavnalan gibi iptidai ve
saitle yapılmasını önliyecek 
modern bir iskelenin biran ev-

Su arifesi 
Su tar:fesi komisyonu ikinci 

kiiınunda toplanacaktır. Su 

tarifesinde şimdikine nazaran 

bir mikdar tenzilat yapılacağı 

kuvvetle umulmaktadır. 
•••• 1 • 

Hakkı Balcı 

Nazilli ve Sultanbisaıda bu-
lunan şehrimiz ticaret 

reisi Hakkı Balcıoğlu 

ınize dönmüştür. 

odası 

şehri-

'lel yapılması için Üzımgelea 
eliidlerin laazır nmasını emret
miştir. in isarlar umum müdür
lüğ!ince bu tedkikat !>itirilmek 
üzeredir. Tuzlada bu iş için 
tecrübe kazıklannın çakılın.uına 
liaşlaıımışlır. Isk eleııin inşa11n
daa sonra Tuzla yurdumuuzn 
en enı ve en muaz
zam iskele ine sahip olacak 

e yevmiye 3 bin ton kadar 
tahmilat yapılabilecektir. 

Ba ene dahi Tuzlada imar 
bakımından büyük bir faaliyet 
göze çarpmaktadır. Düzünelerle 
işçi aile ev~eı i, bir modem fırın, 
tu~umba istasyonları ve diğer 
sıhhi tesisat işleri yapılmak

tadır. 

Tuzlanın işletmesi için lazım 
olan elektrik kuvveti de bun
daa sonra Izmirden alınacaktır. 
Bunun için Karşıyaka - Çamaltı 
arasında on bin voltluk cere
yan nakillerini taşıyacak mü
kemmel bir havai hat tesisatı 
inşasına pek yakında başlana

caktır. Bunun de etüdleri ta
mamen bitmiştir. 

Tuzlanın mühim dertlerinden 
birini teşkil eden içme suyu 
meselesi de halledilmiştir. Tuz
lanın yakınıııda menba suyu 
keşfedilmiştir. Bu su demir bo
rularla tuz!aya getirilecektir. 

Otomobil kazası 
Urla ile Güvendik köyü ara

sında bir otomobil kazası ol

muştur. Urladan köye gitmekte 

olan şoför Celalin idaresindeki 

6 numaralı kamyonet yol üze

rinde bir agaca çarpmış ve 

içinde bulunan Arif kızı 35 
yaşında Sadiyenin kaza netice

sinde ayağı kınimıştır. Şoför 

tutulmuştur. 

Tayin 
Torbalı aygır deposu bay

tarı Ekrem Ziraat Vehaletince 
Sultansuyu harası mutahassıs 
baytarlığına tayin edilmiş ve 
onun yerine sabık gümrük 
baytarı Tevfik tayin edilmiştir. 

Şehrimize 
çok 

geldi. 
kıymetli 

Kültürparkı 
buldu 

Alman ehircilik utehassıs

Jarından profesör mimar Yan· 

sen Ankaraya gitmek üzere 
şerimize gelmiş ve dün bele
diye reisi doktor Behçet Uz'a 
ziyaretle Kültürparkı gezmiştir. 

Belediye übendisleri Kü!tür
park plinı hakkında mimar 
Yansene mufassal malumat 
ver.-ıi~lerdir. Profesör Yansen 
yeni yapılacak işler üzerinde 
bazı mühiın tavsiyelerde bulun
muş, Kültürparkın park kısmını 

fevkalade beğenmış, planlarını 
istemiştir. 

Profsör Yansen Kültürparkı 
gezdikten sonra Belediye rei
sine demiştir ki: 

- Kültürpark iftihar edile
cek eserlerinizden biridir. Her 
vakit takdirle yad -!dileceksi
niz. Zaman Reçtikce halk Kül
türparkın ehemmiyetini daha 
iyi anlıyacaktır. 

Profesör bul{ÜD Ankaraya 
hareket edecektir. 

Valimiz beyanatta bulundu 

Parti kongrelerinden iyi 
neticeler bekleniyor 

konğrelere t,azırlıklı 
tamim edildi 

Partilerin 
gelmeleri ______ .. _______ _ 

- BaştcııaJı ı ınri sar/ada -
lerin neşriyatı icraatını müra
kabe için idareciye fırsat ve
ren en güzel amillerdir. Biz bu 
ııoktai nazardandır ki bilhassa 
yüksek inkılabımızın imanlı 

müzahir'erinin en seçkinle
rini sinesinde toplıyan par
tinin kongrelerine 1-lükümet 
bakımınôan da büyük ehem
miyet eriyoruz. 

edeceklerinden çok emınım. 
- Busene için kongrelerde 

nesı-ibi yenilikler olacağını tah
min buyurursunuz? 

- Bu suali, vilayetlerde 
parti başkanlıklarında vukubu
lan yeni tebeddül dolayısile 
sorduğunuzu tahmin ederim. 
Biliyorsunuz ki, parti başkan
lıkları valilere intikal ederken 
partimizin tüzüğünde hiçbir 
değişıııe olmamıştır. Bu itibarla 
yeni vaziyetin kongrelerde bir 
başkalık yaratması için ortada 
sebeb de ycktur. Herzaman 
olduğu gibi partililerin dilekleri 
tesbit edilecek ve yolu ile 
se\'imler yapılacak ve besab 
işlerine bakılacaktır. 

f ...... 1 • • • 

Talebelere kolaylık 

. .. ... . •. ·... ... . ...... ·-
HINDISTANDA ,-
Hadiseler oldu IşAte ismvine vEe şöhretinMe layiAk hakRiki bil: şa:er 

Halkın şikayetlerine mecra 
vermek ve onları serin kanla 
karşılamak benim idarede şahsi 
prensibimdir ve bunun mesle
ğimde büyük faydalarını gör
düm. Bunun içindir ki bütün 
Partililere yazdığım bir mek
tubla önümüzdeki kongre!cre 
şikayetleri için hazırlıklı gel
melerini ve samimi dileklerini 
çekinmeden ortaya almalarını 
rica eltim. Esasen yüksek şef
lerimizin emirleri böyledir. 

Bu samimi r:camın iyi kar
sılanacağından ve partililerin 
bana bu suretle muzaheret 

Kültürparka girecek ta!ebe
dcn birer kuruş ücret alınma
sı belediyece muvafık görül
müştür. 

Yeni Asır - Muallimlerile 
birlikte tedkik için gelecek ta
lebeden para alınmasını lı.atiyen 
doğru bulmuyoruz. 

l?ombay, 21 (A.A) - Bu sa- L"'-
bah kargaşalıklar çıkmış olan 
_verlerde yapılım araştırmalar 
esna~ında polis ve asker 75 ki
şiyi tevkif etmiştir. iki yüz kişi 
kamçı ile dövülmeye mahküm 
olmu•tur. 

Kargaşalıkların başlangın-
danberi beş yüz kişi ölmüş, 
500 den fazla da yarala~. 
Vaziyet şimdi. ~eten sükün 
ke~ştir.-

Yarın matinelerrien itibaren 

Elhamra Sinemasına 
Şeref verecektir 

Baş rollerde : Geçen sene UNUTMA BENİ filminde çıl
gınca alkışladığımız, dünyanın en tatlı sesi Benjamino 
Gigll ve dilber Macar yıldızı Kate de Nagl 

Ayrıca Paramunt jurnal ve canlı resimler. 
r. • , ... : --~' 

Kontenjansız 
idhalat 

F ransadan bir fırma şehrimiz 
ticaret odasına müracaat :ıde
rek, Fransa hükümeti konten
janı kaldırdığından ilk mua
mele olarak Türkiyeden koyun 
ve keçi derisi idhal etmek 
istedii:-ini bildirmiştir. 

Göçmenlerin 
nezdinde 

Va!i Fazlı Güleç, belediye 
nisi doktor Behcet Uz ve Hi
laliahmer reisi doktor Cevdet 
Fuad bugün Bulgaristandan 
memleketimize gelen muha
cirlerin vaziyetini görmek 
üzere Uralaya gideceklerdir. 

KZILAY 
Haftası bugün 

başlıyor 
Kızılayın eli, ağlıyanın göz 

ya~ını siler. 
• ••••••••••• 

Her Tiirk, dert ortağı Kı-
zılayın üyesidir. 

•••••••••••• 
Yıkılan yurda Kızılay ko-

şar. 
•••••••••••• 

Felakete ugr adığın yerde 
Kızılay yardımcındır. 

•••••••••••• 
Sel, yangın, yer depren-

mesinin yıktığı yerleri Kızı
lay yapar. 

•••••••••••• 
Sıkıldığın zaman Kızılayın 

ocağına koş, derdini anlat.. 
ilacını al.. • ••••••••••• 

Savaş alanında, kan, ateş, 
yerlerinde yanıbaşında yer 
alan beyaz örtülü Kızılayı 
bulursun. 

•••••••••••• 
Kızılay cemiyeti cumhuri-

yet devrinde yoksullar için 
3,717,208 lira harcamıştır. 

Y//////////////////////./I 

Mahkmelerde 
~rLL/7 /./////EZ/ r///////E,o 

Kaçak 
Tütün ararken 

Sigara kağıdı buldular 
iki kardesten biri aiti 

aya mahkQm oldu 
Dün, kaçakçılık işlcrile işti

gal eden şehrimiz üçüncü ceza 
mahkemesinde şayanı dikkat 
bir kaçakçılık davasına b:tkıl
mış ve dava neticelenmiştir. 

Aydının Tekkeli köyünde 
Halil ve Selim adında iki kar
deş, geçen yıl bir mikdar 
tütün ekmişlerdir. Usulden ol
duğu üzere miadında memurlar 
tarafından ekilen tütün tab i• 
edilmiş, fakat tütünler kemale 
gelip kırıldıktan ve çekildikten 
sonra, tahminden çok noksan 
istihsal yapıldığı an'aşılmıştır. 

Aceba hakikaten istibs<ol mi 
noksan yapıldı, yoksa fazlası 

kaçırıldı mı ? 
Memurlar bu düşünce ile 

suçluların evinde taharriyatta 
bulunmak üzere bir de araştır· 
ma emri a!mışlardır.Evde araş
tırma yapılırken cuçlulardan Ha
lilin cübbesine pakete benzer bir 
şey koyduğu görülmüştür. 
Araştırmada çok tetik dav

ranıldığı için, Halilin üıeri aran
mış ve bu paket içinde yetm~ 
defter sigara kağıdı bulundu
ğu görülerek müsadere edil
miştir. Halil : 

- Bu sigara kağıtları kar· 
deşimindir, istimal etmek üze
re yedi sene evvel almıştır! .• 

Diye cevab vermiştir; Seliıu 
de bu cevabı teyid ve tasdik 
etmiştir. Fakat haklarında }a· 
pılan tahkikat evra!u, kendi
lerini mahkemeye sevketmeğe 
kafi geldiği için berikisi de 
tevkif ve muhakemeleri yapıl
m:;k üzere şehrimize gönde· 
rilmişlerdir, Mesele İ:>udur: 

Dünkü duruşmada suçlular
dan Halil, evvelki ifadesi hila· 
fına olarak: 

- Bu kağıdlar benimdir. 
Kardeşimin alakası yoktur .. 
demiş, diğer suçlu Selim de: 
- Vakıa ben, bu kiiığıdlann ha 

na aid o'duğunu söyleıniş isem de 
işin doğrusu kağıdların bana 
değil, Halile aid olduğudur· 
Cevabını vermişlerdir. 

Hakim Rahmi sordu: 
- Neden evveke öyle söy· 

!edin? 
- Sen öyle söyle .. Biz siıİ 

kurtarırız, dediler de ondan .. 
ıddia makarnanın müta!iiıası 

alındıktan ve suçluların müda· 
faası dinlendikten sonra hiikiıtı 
kararını tefhim etti. 

Bu karara göre, suç'.ulardan 
Haliiin •ahit görülen cürmürı· 
dı:n dolayı a:tı ay hapsine ve 
be bin üç yüz kuruşu" 

mahkeme ma•rafı i~e birlilıte 
kendisinden alınmasına ve su· 
çu sabit görülemiyen Seliınirı 
beraetine hükmo'.unmuştur. Bu 
l:ararın leır.yizi kabi:c!ir. 
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yar beyanatta bulundu. • .. cretle çalışan memurlar ,~.Af;tü;k~ 
Milli ihtiyaçların bize eını"ettiği şekilde ) Büyük Erkanı 
miizeyyel, yeni bir kanun projesi hazırlandı 937 yı ı Haziranından itibaren Harbiyede 

• .... • - • A k ?] '" A) At 
Ankara, 21 (A.A) - Eko- ikraz isteme hakları müracaat- b •• ı ki d 1' n ara, ... \·~· - a-

h d b 'k' areme gore maaş a aca ar )f "' türk bugün Büyiik Erkanı ... , mi bakanı Celal Bayar Ana- !arı tari in en iti aren ı ı sene ·' ,, 
1 k 

Harb!yeye 
0
rr.dcrek Şarkta 

.oıu Aı'ansına atıdeki beya· müddetle tecile tabi tutuma ı..;: 
d ı b yaptıgw ı uzun bir seyahattan 

natta bulunmuştur: şartiyle yeni poliçelerle tebdil Ankara, 21 (Hususi muhrıbirimizden) - Dev- 1 Sermayasinin tamamı devlete ai o an an .. 
· l t 't ··ıh k b-t ı· - ı d l d ı ) · · · sonra dönmüş olan Ma-l - Feniks De Viyen ve edeceklerdir. Bu suretle sıgor- e e aı mu a u çe ı muessese er e ca ışan- kalar ve müesseseler e ça ışan memur ar ıçın ıse 

Türkiye milli sigorta şirketle- talılar bir zarar görmemiş ola- )ar, 937 yılı Haziranından itibaren hazırlanmakta henüz kat'i barem hazırlanmamıştır. Bunların da reşal Fevzi Çakmak He !'\ 
olan barem esasına tabi olacaklardır. b v.örüşmüştür. 

rinin muamelelerini tatil ettik- caktır. D · il . h' 1 ·d . 1. 'd inhisar idaresi gibi bareme ta i olacakları, . ,n~r7"~,...,-,,.,,,,..,z,.,,-, .,.,.,-,.,,..,...,.,..,.,.,. ... ~,. 
emıryo arı, ın ısar ar ı aresı, ıman ı are- -'"'-'J'.J-,JJ_J,f_/ .. -'-'· ' ,,,,,_,_,_,-"J1 _,"._,.1_ 

leri malumdur. Son yaptırılan B - Yapılacak muameleyi !erinde asgari maaş 33 Jira, azami maaş 700 asgari ve azami maaş haddinin aynı nisbette 
teftişle heriki şirkete sigortalı tafsilatiyle öğrenmek istiyenle- lira olacaktır. bulunacağı tahmin olunuyor. 
bulunanların tasfiye yolu ile rin yeni postahane arkasında 

· Küçük Antant 
Ekonomik konseyi kapandı 

zarardan korunma~ına imkan Türkiye hanında bu maksatla 
olmadığı neticesine varılmıştır. tesis edilen büroya müracaat 

2 - Sigortaların hakiki ve etmeleri lazımdır. 
güvenebilecek teminatı sabit 4 - Türkiye milli ve F eniks 
kefalet akçalarının tenezzüle De Viyen sigorta şirketleri 
uğramamış olan kısımlariyle hakkında adliyece lazımgelen 
miUi Eeasurans Türk anonim muamele ve takibat yapılmak-
ıırketioin teşekkülünden sonra tadır. 
bu şirkete bırakılan yüzde 50 5 - Sigorta şirketlerinde ya 
prim hissesine aid teknik ih· pılan umumi teftiş neticesi 
tiyattır. muamelelerinde görülen nok-

3 - Hükümet memleketi- sanlar düzettirilmektedir. Şir-
mizde sigorta emniyetinin ve bu ketlerin kanunen vekalete kar-
iki sigorta şirketine sigortalı şı vermeye mecbur oldukJarı 
bulunanların zarardan korun- teminatlarının bir kısmını teşkil 
ması için Jizım gelen esaslı eden gayri menkul kıymetlerin 
teşebbüslerda bulunmuştur. de vukubulan sukutlar sebe-

Başta milli Easurans olduğu biyl<! bazı şirketlerin eksilen 

h ıd teminat karşılıkları tamamlat• 
a e memleketimizde yerleş- tmlmaktadır. Müddeti zarfında 

miş bulunan sigorta şirketleri bu noksanları tamamlamıyan 
bu teşebbüse müzaheret gös- şirketler bakkmda kanuni ta-
terdiklerinden aşağıdaki şekil kibat yapılacak ve bunlar ay-
ve usulün tatbiki kararlaştırıl- rıca gan.telerle ilan edilecektir. 
mıştır: 6 - Memleketimizdeki si-

A - Hayat, Harik, Kaza ve gorta endüstrisi hakkında mev· 
diğer nevi sigorta branşlarına cud kanuni ve nizami hüküm-
ait olan bu iki şirketin Türki- ler on senelik tecrübeye göre 
ye ajanlıkJarınd1ın alınmış ve yeniden gözden geçirilmiştir. 
Türkiyede kayıtlı poliçeleri bu- Milli ihtiyaçların bize emrettiği 
Junanlar kendi mes'uliyetleri şekilde müzeyyel ve yeni bir 
altında intibah edecekleri Tür- kanun projesi hazırlanmı~tır. 
kiyede çalışan sigorta şirket- Proje Büyük Millet Meclisine 
lerinden birine ellerindeki eski arzolunmazdan evvel umumi 
poliçelerini ayni fiyat ve ayni bir anket mevzuu teşkil etmesi 
eşkal dahilinde yalnız iştira ve için gazetelerle neşredilecektir . . ....... 

Bir Rus Hava heyeti 

Şenliklerde bulunmak 
için Ankaraya geliyor 

··-·-·-Moskova 20 ( A.A ) - Os- ğun mütemadi bir şekilde sağ-
soviahin merkezi konseyi baş- lamlaşmakta olduğunu büyük 
kanı Eidemann bir Sovyet he- bir memnuniyetle karşılamak-
yeti başında olarak Türk milli tadır. idarecilerinin büyük dik-
bayramı şenliklerinde hazır bu- kat ve ihtimamına mazhar 
lunmak üzere Ankaraya hare- olan Türk Hava kurumu pla-
ket etmiştir. nörcülük teşkilatının muvaffa-

Konseyin planörlük seksiyo- kıyeti beni son derecede ala-
nu şefi Minov ile muhtelif ni- kadar etmektedir. Türkkuşunun 
Şanları hamiJ olan Schimidt ve mümtaz teşkilatçısı olan Fuad 
Bayan Nikolaeveu da heyete Bulcanm bu yaz Moskovaya 
dahildirler. gelişi her iki teşekkülümüz 

Tas Ajansı muhabiri ile yap- arasında mevcud olan münase- · 
lığı mülakatta Eidemann ez- betleri bir kat daha kuvvet-
cümle şunları söylemiştir: lendirmiştir. Fuad Bolcanın da-

Memleketimiz Sovyet Rusya, vetini memnuniyetle kabul et-
Türkiye ile arasındaki dostlu- tim. 

Dost Sovyetlerle bir demiryolu 
mukavelesi imza ettik 

.
1 

Moskova, 21 (A.A) - Dış işleri komiser muavini Stomoniakov 
ı e Türkiye büyük elçisi Zekai Apaydın Türk - Sovyet demiryol 
~ukavelenamesinin hudud mıntakasında yapılacak münakalat ve 

ususi tipte vagonlar rejimine aid tediyata mütea!Hk ahkamında 
Yapılan değişiklikfe;re dair olan anlaşmayı imzalamışlardır. 

" kurulduğu 14 senedenberi görülmemiş 
müstesna bir program : 

Amerika topçu livasının iştirakile yapılan : 

ŞİRLEY 
VE 

Devir yaratacak bir film, tarih 

YILDIRIM 

AS 1 
çevirecek bir ~aheser : 

BÖLÜK 
Türkçe Foks Jurnal 

Bunların hepsi bugün ilk defa 

L.A..LE de 

• 
vezırı 

• Afgan harbiye 
Muhafız alayını teftiş etmişler ve 

Bükreş 20 (A.A) - Küçük 
antant ekonomi konseyinin se
kizinci toplantısı kapanmıştır. 

1 kanunusaniden itibaren vize 
nin kaldırılması hakkında bir 

taraftan Romanya ve Yugos· 
lavya ve diğer taraftan Çekos-

~ördükleri intizamdan 
kumandanlarımızı tebrik etmişlerdir 

lovakya arasında iki anlaşma 
imza edilmiştir. 

Bundan başka konsey ihra
cat ve şimendifer işleri ile Tu-
na seyrüsefer kumpanyalarının 

Ankara, 21 (A.A) - ·Afgan 1 nizonunda buJunan kıtaat ile 1 Ankara, 21 (A.A) - . Afgan teşriki mesaisi hakkında da 
harbiye veziri Aaltes Şah Mab- harbiye mektebi alayı arasında Harbiye Veziri Altes Şah proğram hazırlamıştır. 
mud han buğün öğleden evvd yapılan tatbikatı tedkik ve ta- Mahmud Han bugün öğle ye- -
refakatinde Afgan büyük er- kib eylemişlerdir. meğini Afgan büyük elçiliğinde P ARJS TE 
kanı harbiye reisi ile mihman- Tatbikat sahasında Milli mü- hususi surette yemişler ve ye· Dünyanın en bUyUk 
darı aeneral Eyüb bulundugy u dafaa vekili Kazım Özalp, dış mekten sonra refakat ve mai-~ d ı ç b k stüdyosu yapılacak 
halde Muhafız alayı önündeki işleri bakanı Dr. Tevfik Rüştü yetlerin eki zevat i e u u Paris, 21 (Hususi) - P.T.T 
sahada toplu bulunan kıtaatı- Aras, Genelkurmay ikinci baş- barajında ve Keçiörende bir gezinti yapmışlardı.r. bakanlığı radyo ile bir arada 
mızı teftiş buyurmuşlardır. kanı Asım Gündüz, Milli mü- Altes saat . beşde genel televizyon neşriyatı yapmak 

Kıt'atın duruş ve intizamları dafaa ve genelkurmay erkanı Kurmay ikinci Reisi Asım için esaslı tedbirler almaktadır. 
Altesin büyük takdirlerini mu- da bulunmakta idiler. Gündüz tarafından Orduevinde Bu maksadla dünyanın en bü-
cib o!muş ve muhafız alayı su- Harekatın gayet muntazam şereflerine verilen çay ziyafe- yük stüdyosu Pariste tesis 
bay ve erat ikametgahlarını da olduğunu beyan eden Altes tini teşrif eylemişlerdir. edilecektir . Böylece radyo-
gezen Altes gördükleri inti- Milli Müdafaa Vekili ile genel Ziyafette Genelkurmay baş- raportaj çok mükemmelleşecek 
zamdan dolayı genel kurmay kurmay ikinci reisini ve ala- kanı Mareşal Fevzi Çakmak ve radyoda herhangi bir me-
ikinci reisini ve Muhafız alayı kadar erkan ve subayları ayrı ile Milli müdafaa vekili Kazım rasimden bahsedilirken, mera-
kumandanını tebrik etmişlerdir. ayrı tebrik etmiş ve kendi Özalp, Dış işleri bakanı Dr. sim de gözün önünde tecessüm 

Bundan sonra Altes Şah hakkında gösterilen hüsnü Tevfik Rüştü Aras ve bu ve- edecektir. Fransada 3 mllyon-
Mahmud ban Balkad köyü ile kabulden dolayı teşekkür et- kaletler ile genelkurmay erkanı dan fazla radyo dinleyicisi 
Dikmen arasında Ankara gar- miştir. hazır bulu11muşlardır. vardır. 
············································································································~···································································· 

lngilterenin endişeleri 

Rusya teahhüdlerinden 
kurtulmak niyetinde mi? 

Paris, 21 (Hususi) - Hari- cevab teşkil eylemiştir. 
ciye Nazırı lvon Delbos Sov- Londra, 21 (A.A) - Sala-
yet Rusya sefiri Potemkin ile hiyettar mahafilde teyid edil-
görüşmüştür. Bu muhavere, diğine göre Londrada ispanya 
bazı devletlerin ispanya işle- işlerine ademi müdahale bey-
rine ademi müdahale taahhüd- nelmilel komitesinin derhal 
lerini ihlal edememeleri için toplanması arzu edilmektedir. 
Sovyet Rusya tarafından ade- Bu komitenin başkanı Lord 
mi müdahale komitesine yapı- Plymoulh dün ltalya, Almanya 
lan sarih tekliflerin tediki mak- ve Portekiz delegelerini göre-
sadile bu komitenin hemen rek kendilerine Ingiliz notasına 
içtimaa daveti hakkındaki Sov- bükümetlerinin verecekleri ce-
yet müracaatı üzerine cereyan vabm gecikmesinden dolayı 

etmiştir. Büyük Britanya hükümetinin 
Fransa, ademi müdahale ta- endişelerini bildirmiştir. 

ahhütlerinin ihlali mese!esini Londra, 21 (A.A) - Havas 
tedkik ve bu gibi hareketlerip Ajansından: 
önüne geçecek tedbirleri itti- Londradaki Sovyet mahafili 
haz etmek üzere komitenin iç- Moskova bükümetinin ademi 
timaa daveti zaruretini kabul müdahale komitesinden çekil-
etmekle beraber ispanyada meğe henüz karar vermemiş 
karşılaşan iki taraftan biç bi- olduğunu beyan etmektedirler. 
rine Avrupa devletlerinin hiç Sovyetlerin verecekleri karar 
bir suretle yardım etmemeleri ispanya işlerine karışılması 
hususunda Ingiltere ile müta- hakkındaki itilaflar ahkamını 
bık bulunmaktadır. Delbos ta- ihlal etmiş olmakla itham olu-
rafından yapılan bu beyanat, nan üç devletin hattı hareke-
Sovyet Rusyanın Londra taah- tine bağlı olacakhr. 
bütlerinden kurtulmak nıyetin- Ayni mahafil Sovyet hükü-
de olduğuna dair Potemkin ta- metinin yakında bir lrnrar ve-
rafından yapılan beyanata bir receğini ilaye etmektedirler. 

••••• 
Asiler F ernando adas!nı işgal 

ettiklerini işaa ediyorlar 
Paris, 21 (Ö.R) - Asi kaynaklarından gelen haberlere göre: 

F er~a~d~ adası asi kuvvetleri tarafından işgal edilerek burada 
yenı bır ıdare tesis edilmiştir. Malagada Eskopola mıntakası 
~a~amile i~al edilmiştir. Hueskada hükumet aleyhtarlarınm 
ılerı hareketı devam ediyor. 

Aragon cebhesinde bükümet aleyhtarları ehemmiyf:tsiz bir 
muharebeden sonra mevkileri takviye etmişlerdir. Cenub cebbe
sinde Aranda kolu küçük bir mevkii işgal etmiştir. 

Merkezde Madridin Alikant ile muvasalası besilmittir. 

lngiliz kabinesi toplanarak 
bazı kararlar aldı 

Londra 21 ( Ö.R ) - Mutad veçhile hükümet bu sabah Bald
vinin riyaseti altında bir meclis akdetmiştir. Bu müzakerelerin 
mevzuu hakkında pek az haber alınmıştır. Fakat müzakere ruz
namesinde yazılı meseleler arasında harıci siyaset sahasında ye-
ni Lokarno konferansının hazırlanması itibarile Berlin, Paris ve 
Romanın 18 Eylül tarihli son lngiJiz notasına verdikleri cevap
tan sonra vaziyetin aldığı şekil ve İspanyada ademi müdahale 
meseleleri vardır. Dahili siyaset bakımından da siyasi grub 
mensuplarının üniforma giymelerini meneden emirname ile avam 
kamarasının ispanya meselesini görüşmek üzere 29 llkteşrinden 
evvel fevkalade içtimaa daveti hakkındaki işçi partisi teklifi 
vardı. ihtiyat kaydile verilen bazı haberlere göre kabine işçi 
partisinin talebini kabul etmemeğe karar vermiştir. 

" - . 1 ~- .'. ~ ;-. . . l: . 

TA YY ft~RE Sineması 
TELEFON 3151 

BUGüN SON DEFA 
Büyük Rus edibi Leon Tolistoy'un şaheser romanından 

iktibas edilen ve ANNA STEN ile FREDRIC 
MARCH gibi dünyanın sevdiği iki büyük 

yıldız tarafından yaratılmış olan 

ISLA V iHTiRASI 
Banştanbaşa heyecan dolu bir mevzu, çok derin ve 

çok kuvvetli bir aşkın romanı 

Ayrıca : Grand Otel [ iki kısımlık büyük komedi ] 
Paramund dünya havadisleri filmi 

SEANS SAATLERi 
Hcrgün 3,15 - 5,15 - 7,15 - 9,15 Cumartesi ve pa

zar günleri 1,15 de başlar. 
FiATLE'R : 30 - 40 - so kuruştur. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Yarın F rancisca Gall'ın şaheseri 

DOKUNMA KALBiME 
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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .... A;:k·;.·;.·;.···1;,·;i·c;;~·d·~·i·K.~r;;.;;··;;.·iiif k·Ôme meseıest hakkında "YENi A51R,, a 
cidden kıymetli bir tedklk yazısı hazırladı. Ankara, lstanbul ve lzmlrden 
lkl,er kulUbUn ı,11raklyle ba,aralması takarrür ede~ bu ~eselenln bazı 
ihmal edllmlf noktaları mevcuddur. Tanınmı, spor ıdarecımlz yazısında 
buna derin bir vukufla temas ediyor ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Yazan: CEVDET KEREM 

lıtanbul mıntakası, futbol 
küme meselelerindeki kanşık· 
lığı düzelteyim derken ortaya 
bir, milli küme şeklini çıkardı. 
Aıağı yukan beş seoedenberi 
milli ktime tasavvuru yürüyor· 
du; bunu~ üz~rinde hayli mü
nakaplar yapıldı. Arada milli 
kümenin futbol kuvvetimizi 
arzu ettiğimiz derecede arttı
racağını kat'iyetle söyliyenler de 
oldu. Fakat, bünyemize muva
fık tatbik tarzlarımo buluna
maması, diğer taraftan tahsisat 
meselesi, bunlardan daha bü
yük sebebte, işin cidd;yetle 
tutulmaması bu meselenin kes
tirme olarak hallini bugüne 
kadar uzattı. 

Milli küme, dedikleri gibi 
hakikaten futbol kalkınmamız· 
da başlıbaşına bir imil ola
cak mıdır? .. YokıJa, şöyle böy
le faydalı bir şekil mi arzede
cektir. işin iç taraflarına gire
bilmek için evveli fikirlerde 
umumi şekilde doğan kuvvetli 
sebebleri ele almak icab eder. 

Hatırlardadır ki, miJJi futbol 
takımımız, OJimpiyadlarda da
ha ilk temasında Norveçlilere 
bUyük bir farkla mağlub oldu. 
Bundan eza duyduk. Arkadan 
Rusyaya gittik. Burada yapb· 
ğımız bütün temaslanmır.da 
hep mağliib olduk. Hele Ki
yefdeki ( 9 - 1 ) kaybeditimiz, 
al&kaclarlan ~ h.evesk&rlan da 
Adeta isyan ettirdi. Sonra, hep 
birden: 

- Futbolümüzü mesela gü
reıimiz derecesine nasıl çıka
rabiliriz? ... 

Diye düşünmeye başladık. 

işte tam bu sırada Jstaobulda 
kftme ihtilifı geldi, çath; ve 
nihayet milli küme usulünün 
tatbikine karar verildi. Ortaya 
çıktığı zaman hemen bir çok
larımız uzunca bir: 

- Oooob dedik. 
Fakat, evveli milli küme ha

ricinde kalan kulüblerimizin 
düıecekleri vaziyeti, sonra da 
milli kümeye giren takımları· 
mızın hersene üç şehirde ayrı 
ayrı karşılaşmalarındaki zorluk
ları ve nihayet esas gayeyi te
min şöyle dursun, ondan biraz 
da inhiraf ettiğimizi - benim 
gibi • hesaplıyanlar, geniş ne
fes almadılar. Bilakis içlerinde 
nefesleri daralanlar bulundu. 

Bu kabil düşüncede bulunan· 

ların görüşlerini şu maddeler 
içinde hulasa edebiliriz: 

1 - Milli küme haricinde 
kalan kulüblerimizdeki çocuk
lar, eski gayretle çahşmıyacak
lar. Kuvvetli takımlarla karşı
laşmaları ihtimali kalmadığı için 
futbol bilgileri artmıyacak, he
ves sönecek.,. Halbuki mesela 
Şarksporun Altınordu ile kar
şılaşması takımı teşkil eden 
çocuklar için sayılı hadiseler
den maduttu. Bu çalışma daha 
ileri gitmek için en büyük bir 
teşvikti. 

Şimdi ise, bu kulüblerdeki 
istidatlı gençler milli küme 
kulüblerine girmeğe kalkacak
lar; batta, girecekler .. Ve, idari 
cebheden bir anarşidir başlı

yacak. 
2 - Bugibi kulüblerin ya· 

pacakları maçtan alacakları 
hasılat hemen hiç mesabesinde 
olacak. Bunlar, bu yüzden de 
zaafa düşecekler. Belki de iç
lerinden bir kısmı sönüb gi
decek. 

3 - Milli takım kadrosu 
milli küme mensublarından 

seçileceğine nazaran bu küme 
haricinde kalan mesela Göı
tepeli Hakkı, Fuad gibi oyun• 
cular ne olacak? ... 

Bir genç için, gençlik kafa· 
si!e en birinci gaye, milli for
mayı giymek, hem de mümkün 
olduğu kadar uzan müddet 
giymektir. Şu hale göre Hakkı, 
Fuad başka kulüblere mi ge· 
çecek ... Ne yapacaklar? ... 

4 - Şimdi de milli küme 
takımları bahsine giriyoruz: 

Bu takımlann senede belki 
de en aşağı üç defa Ankara, 
lstanbul ve lzmirde karşılaşma
lannı mümkün kılmak, idareci
lik cebhesinden başlıbaşına 
güçlüklerle dolu bir meseledir. 
Bir takımın, değil bir şehre 
götürülmesinde, sahaya çıkarıl
masında bile ne zorluklar çe· 
kildiğini bilenler çok iyi bilir. 

Tribünlerde oturup ta zevkle 
seyrettiğimiz takımlar, zanne
diyoruz ki giyiniyorlar, ellerine 
topu alıyorlar... Hemencecik 
sahaya çıkıveriyorlar... iş, biç 
te öyle değildir. Bazan öyle 
aksi oyuncular olur ki idareci-, 
lerine kan kusturur. 

5 - Şehirlerdeki maçlar için 
oyunculara senede birkaç defa 
izin almak veyahud onlan 

KANLI ELMAS' 
............................................ 
7e/rıka sayısı: 37 MACERA ROMAN! ............................................... .,, 
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Cavarı Vanilya elyatlle sımsıkı ball mı,ıar ve aı
zına çe put tıkamı,ıardı. YUzUnden kanlar akırordu 

meydanhk çıktı. işte Cava bu
rada olmalıydı .. Birdenbire, çok 
yakından gelen bir takım sesler 
duydular. Derhal yaprakların 
arasına gizlenerek seslerin gel· 
diği tarafa bakmağa başla
dılar. Kulübenin önünde bir 
takım karaltılar hareket edi
yordu. Bunlardan iki danesi 
Çinli idi. Diğeri Blakın, öteki 
atlanan sahilinde tesadüf ettiği 
beyaz adamdı. 

Blak dişlerini ~ıcardatarak 
söylendi: 

- Ah hain ! işte Cava Cakı 
vuran adam budur .. Onu elime 
şöyle bir geçirsem paraoı par
ça edeceğim.. Fakat acaba 

orada ne yapıyorlar? 
iki Çinli kulübenin üstünde

ki saılan söküb çıkararak bi
rer birer tedkik ediyorlar ve 
aşağı atıyorlardı. Beyaz adam 
ise, aşağıda ayakta duruyor ve 
onlara emirler veriyordu. 

Kalagan yavaşça seslendi: 
- Bin dolar bahse girerim 

ki Kruks Anstatayı arıyorlar. 
Fakat bu!abileceklerini hiç te 
zannetmiyorum. 

Blak sabırsızlanıyordu : 
- Lakin Cava nerede mıs· 

ter Kafagan ? 
Kalagan bütün dikkatini sarf 

ederek etrafı gözden geçirdi. 
Cava, ölü veya diri g6rünllr-

işlerinden güçlerinden ayır

mak daha büyük bir mesele
dir. Takımların her seyahatinde 
"Ful,, olarak hareketlerine, se
nelerce idarecilik, umumi kap
tanlık yapmış bir adam sıfatiyle 
ben mümkün görmiyorum. 

••• 
Bazı işler olur ki bir noktaya 

doğru gidilirken bir gaye daha 
doğar. işte, son acı mağlôbi
yetlerimiz, bize böyle bir gaye 
vücuda getirdi. Bu, futbolümüzü 
mağliıb olmıyacak derecelere 
çıkarmak gayesidir. Gittiğimiz 
ilk nokta, memleketimizde en 
çok sevilen futbol vasıtasiyle 
gençlerimizin bedeni faaliyet
lerini, adali olgunluklarıoı temin 
etmekti. Bundaki esas mak
sad da, memleket müdafaasına 
gençlerimizi bu yoldan da ha
zırlamakb. 

ikinci gaye belirir belirmez, 
birinci gayeye giden yolları 
hiç bozmadan ayrı yollar ara
yacaktık. Meseli tikler, eski 
usulde devam ederdi. O devam 
esnasında şehir takımları vü· 
cuda getirmeğe çalışırdık. iti
raf etmek lazımgelir ki ne 
lslanbulun ne Ankaranın ve 
ne de lzmirin tertib edilmiş 

birer şehir takımı yoktur. 
Bir kulüb takımlarından milli 

takım teşkili cihetine gitmeden 
ziyade evveli kulüb takımla· 
randan şehir takımlannı_ızı, 
sonra da şehir takımlanmızaan 
milli takımımızı meydana çıkar
malıyız .. 

Diyecekler ki: 
- Oimpiyada giden oyun· 

cular ayni suretle seçilmişti ••• 
Fayda görülmedi ..... 

lnsaf ile düşünelim, bir defa 
bu şehir takımlarımız antre
nörlerle hazırlanmış, yetiştiril
miş de2ildir. ikincisi, gerek · 
Berlinde ve gerek Rusyada 
takımımız o kadar fena teşkil 
edilmiş, o kadar tuhaf idare 
edilmiştir ki oyuna giren ço· 
cuklarımız.dan hiçbirine söz. 
söylemeğe hakkımız yoktur. 

Buna bir misal olmak üzere 
senelerdenberi bek oynıyan Be
şiktaşlı Hüsnünün merkez mu
hacim oynatıldığım göstere· 
biliriı:. 

Hüsnü santrefora konulur 
mu??. 

Koydular işte ... "Hayır umu· 
lur mu böyle gecenin saba· 

lerde yoktu. Daha uz.aklara, 
mavi körfeze doğru baktı. Va· 
pur zincir alayordu ve güver
tede kimsecikler göze çarp· 
mı yordu . 

Blak tekrar sabırsızlanmağa 
ve dişlerini gıcırdatarak ıöy

lenmeğe başladt: 
- Ah.. Bana öyle geliyor ki 

Cava öldü.. Eğer hakikaten 
öldüyse, bu canavar herifi kö
pekler gibi boğazlamazsam ya
zık bana! 

Cavanıo akıbeti Kalagao ve 
Blakı çok düşündürüyordu. La
kin daha ortada müsbet bir 
~elif yoktu. Bu sırrı bir an ev
vel çözmek ve meraktan kur· 
tulmak gerekti. Fakat herşeye 
rağmen hakikatı öğreninceye 
kadar sabretmek lazımgeldi· 
ğine kanidiJer. 

Bir kaç dakil-,a geçti. Bu 
kısa zaman, onlara yılJar kadar 
uzun geldi. Blak yine dayaoa-
mıyarak söylendi: 

- Kruks Anstatayı bu se
fer de bulam yacaklar. Mister 

Fransa 
ispanyaya yardım 

ediyor nıu? 
Berlin, 21 (A.A) - Alman 

Ajansı Londradan bil<!iriyor: 
Daily Mail gazetesı son :za

manlarda 50 Fransız tayyare
cisinin Madrid hükumetine 
yardım için ispanyaya gittiğini, 
30 Fransız tayyarecisinin ceb
hede öldüğünü bir bava nak
liye kumpanyasının Madrid 
hükümetini Barselooa nakliçin 
bütün mürettebatını ispan
yaya gönderdiğini ve ispanya
nın Paris büyük elçisinin son 
günlerde ispanya cabbesi için 
50 tayyareci zabit kaydettiğini 
bildirmektedir . 

Çan Kay Şek 
Vaziyeti kurtarmıya 

çahfıyor 

Pekin, 20 (A.A) - Mareşal 
Çan Kay Şekio Sentung valisi 
ve şimali Çinin nafiz süel er• 
kanı ile yaptığı toplantıda 
memleketin şimalindeki vazi· 
yeti kurtarmak iç.in alınacak 
tedbirler kararlaştırılmıştır. 

Bir taraftan da Hopei ve 
Cabar vilayeti konseyi ile 
Mançuri, Japon delegeleri 
arasında hava postaları için 
beş milyon sermayeli bir şirket 
tesisi hakkındaki müzakereler 
neticelenmiştir. 

Şirketin ibHyacı olan arazi 
Çinliler tarafından ve tayyare• 
lerle sermaye ve teknik idare 
Japonlar tarafından temin edi
lecektir. •• •• 

D~~~:·~. ~~!~!~ ~i~ 1 
sanlarına aşina bir daktilo 
aranmaktadır. Taliplerin re· 

1 
feranslarmı bildirerek 224 
numa~alı posta lcutusuna mü
racaat etmeleri. 
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hından" 
Şimdi ... Umumi kanaate göre 

madamki Milli takım, Ankara, 
lzmir, lstanbul şehirlerine isti
nad edecek, herşeyden evvel 
bu şehirlere kıymetli antrenör
ler g5ndermeliyiz... Kesemizin 
ağzıoı seyahatler için değil, bu 
iş için açmalıyız ... Bu antrenör
lere mekteb meselesi de orta· 
dan kalkmak şartile· umumi 
dersler verdirmeliyiz. Maç ten· 
kidleri yapmalıyız.. Vaziyetleri 
müsaid, istidadlı gençleri ayı
rarak şehir takımları vücuda 
getirmeliyiz. . 

Ve nihayet antrenörlerle ve 
ciddiyetle yetiştirilmiş takım· 

ların karşılaştırılmasından da 
Türkiyenin en iyi on biri mey· 
dana çıkmış olur. 

Bizim bildiğimiz bukadar. 
CEVDET KEREM 

Kalagan.. Dikkat ediyor mu
suu, dıvarlara ehemmiyet ver
miyorlar. 

Vakıt geçiyor beyaz adam 
gittikce sızlanıyordu. iki Çin
liye yeni bazı emirler vererek 
elile sahili işaret etti • 

Blak yav~ıça fısıldadı: 
- Hayret ! Acaba timdi ne 

yapacaklar? Ve Cava nerede? 
- Ben de onu merak edi

yorum. Görünürlerde yok. Zan 
edersem bu adamlart takib 
edersek fena olmaz .. Bu suretle 
belki Cavayı ölü veya diri bu
labiliriz. 

- Öyle ise haydi mister Ka
!agan! işte sahile doğru gidi
yorlar. 

Derhal ormana dalarak, 
ağaçların arasmdan sahile doğ
ru yürümeğe başladılar. Bu sı· 
rada çok yakından gelen ya· 
banca bir ses ikisini de ıa· 
şırttı. Yere yatarak otların 
arasına saklandılar. Hiç bir 
yeri göremiyorlardı. Likin ses
ler çoğ•ldı Ye daha çok yakın· 

ı!2Te,nmeveı t9a8 
m 

Almanyanın en enerjik adamı 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Hitlerden sonra Göringe 
itimad besliyorlar .. 

Berlin 20 (A.A)- Hitler aşa· 
ğıdaki emirnameyi imzalamış· 
br: 

"Kongrede ilan etti~im 4 
senelik planın gerçekleşmesi 
Alman milletinin bütün kuvvet
lerinin toplanmasını ve devlet 
alakadar otoritelerinin büyük 
ihtimam ve alikalanna muhtaç
tır. Bu planın tatbikini Göringe 
tevdi ediyorum. Göring kendi
sine tevdi edilen vazifenin ifası 
için lizımgelen kararları ala· 
caktır. Göring idari ve hukuki 
kararlar almak salahiyetini hl
iz.dir. Göring biitün otoritelerin 
hatta hükümet ve partinin en 
yüksek makamlarından fikir 
almak ve kendilerinden yardım 
istemek salahiyetini de haiz 
bulunmaktadır.,, 

Bertin, 20 (A.A)- Dört se· 
ne1ik planın tatbiki halhında 
general Göringe verilen sala-
hiyet Alman matbuatmın bil· 
hassa nazarı dıkkatini celbet· 
mektedir. Bu hususta Volkişer 

Beobahter gaıetesi diyor ki : 
Bu geniş programın gerçek-

leşmesi için Göringi memur 
etmekle Hitler Nasyonalist 
Sosyalist hareketinin kendisin· 
den sonra en enerjik adamını 
göstermiş bulnnuyor. Alman 
milleti Göringi tanır ve Hitlere 
itimad ettiği kadar ona da 
itimad eder. 

Göring'e verilen emir ma
denlerimiz, makina endüs
trimiz ve kimya sanayumız 
tarafından imal edilebilecek 
bütün maddeler hususunda At
maoyayı dört sene içinde ec· 
nebi memleketlere muhtaç ol
maktan kurtaracaktır. 

" Berliner Lokal Anzeiger " 
gazetesi Hitler, Göriog ve bü
tün millet arasında sıkı bir iş 
birliğinin elzem olacağmı kay· 
detmektedir. Bu planm ger
çekleşmesi Nasyonal Sosyalist 
Almanyanın en büyük zaferi 
olacaktır. General Göring bü
tün milletin yardımı ile işo 
başlamıştır. 

Fransa hariciye nazırı 
mentoda izahat 

dün parla
verdi 

Paris, 21 ( Ô. R ) - Hariciye nazırı Yvoo Delbos öğleden 
sonra meb'usan meclisi hariciye komisyonuna giderek ispanyada 
ademi müdahale meselesi ve Belçika kralının nutkundan çıkan 
vaziyet hakkında izahat vermeğe baş!amıştır. C:else hal~ devam 
etmekte ve neticesi büyük bir alaka ile beklenılmektedır· Celse 
sonunda resmi bir tebliğ neşredilecektir. Komisyonun hemen 
bütün az.ası içtimada hazırdırlar. Koridorlarda hiçbir aza görül-
mediğinden gazeteciler müzakerelerin ne şekilde inkişaf ettiği 
hakkında henüz malumat alamamışlardır. ........ 
Habeşistanda 

ltalyan işgal 
Roma, 21 (A.A) - Gazete

ler general Gelesonun kuman
dası altmda garbi Habeşistan 
istikametinde ilerlemekte olan 
lta1yac kıtaatının hareketi hak
kmda uzun tafsilat vermekte
dirler. ltalyan kıtaab 6 gün 
süren çok şiddetli müsademe
lerden sonra Caba dağını zap
tetm işlerdir. Habeşlerin ku
mandanı Dejaz Alai bu müsa· 
demelerde ölmüştür. 
Bombardıman tayyaralerin

den mühim yardımlar gören 
piyade ve topçu kuvvetleri 
Habeşlere ağır zayiat verdir
mişlerdir. Ve bunlar harp sa-
hasında yüzlerce ölü bırakmış
lardır. 

Bir kaç top ve birçok mit· 
ralyöz ltalyaolarıo eline geç
miştir. 

Hava manevraları 

Suriyede 
MUdhl• bir bedblnllk 

vardır 

Kudüs 20 (A.A) - D.N.B. 
ajansının bildirdiğine göre Su· 

<( riye ve Lübnan tüccarları Fran· 
sı:z frangının kıymetten düşü· 
rülmesioi protesto etmek üzere 
üç günlük grev ilin etmeğe 
karar vermişlerdir. 

Alakadar mahafilde söyle
nildiğine göre ekonomik dert .. 
ler Fransız Suriye muahedesi· 
nin imzası ile doğan nikbinliği 
silmiş bulunmakta ve bugün 
müdhit bir bedbinlik hüküm 
sürmektedir. Suriye parasmın 
Fransız frangından ayrılması 

şiddetle arzu edilmektedir. 
• ++H* ff' Efft. 

Kiralık hane 
ikinci Kordonda Alman 

konsoloshanesi arkasında 
163 • 426 sayıla altı odalı bir 
hane kiralıktır. Görmek ve 

Atina, 21 (A.A) - Pire 
açıklarında demirli bulunan ln
hiliz filosuna meosub 32 tay
yare ile iki gemi dün bütün 
gün bava manevraları yapmışbr. 

görüşmek istiyenlerin ikinci 
j Kordonda 189 numaralı bay 

1 
lsmail Hakkı hanesine mü· 
racaatları. 4-5 S t 

laştı. 

Blak arkadaşanın kolunu dür
terek yavaşça sordu : 

- Bunlar kim olabilir? 
- Çinliler olacak.. Bizden 

şübhelenmesioler? 

- Doğru bir fikir.. Ya hizi 
görürlerse .• 

- Ağzını hayra aç! 
Ayak sesleri yavaş yavaı 

uzaklaştı ve kayboldu. ikisi de 
derin bir nefes aldı. Kalagan 
ayağa kalkarak seslendi: 

- Haydi yörü .. Vakit kay
betmemek lizım! 

Gürültü yapmamağa çalışa· 
rak, yokut aşağı iomeğe baş
ladılar. Gidecekleri yer çok 
uzak değildi. Fakat ses çıkar
mamak ve kendilerini gsöter· 
memek hususunda okadar ibti· 
yatlı davranıyorlardı ki orma· 
nın sahile bakan yerine gelin
ceyekadar arad~n uzun bir 
zaman geçti. Dallano arasına 
gömülerek göz kulak olmaga 
başladılar. Sahil buradan bir· 
kaç metre apjada kabyor ve 1 

. ~~: 
yaprakların arasından mükem· 
mel görünüyordu. Dışarıdan 
onların sezilmesine imkan yok 
idi. 

Kalagan beyaz adamı göre· 
rek, fısıldadı: 

- işte geliyorlar! 
Beyaz adamın arkasından 

iki Çinli de meydana çıktı• 
Daha ıonra bir dördüncü şa
hıs daha belirdi. Bu adaıo 
kumların üstüne uzanmıı bir 
karaltıyı sürükliyordu. 

81Ak kendini tutamayarak 
bağırdı: 

- Caval Cava! Yerde yata• 
Cavadır.: 

Evet o Cava idi. Lakin Ka· 
lagan bütün soğuk kanlılığını 

muhafaza edert:k, ark&daşıoın 
omuzuna hatırı saf.ılır bir yulD· 

ruk indirdi ve eliyle ağımı tı· 
kayarak: 

- Sus! Dedi. Delirdin 111i? 
Duyarlarsa hapı yutarız .. 

Netekim beyaz adam birşey· 
den şübbelenmiş gibi etrafın• 
bakındı ise de, berekd versİD 
onları görmek imkansızdı. 

- Bilnwli -
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Madrid kapılarında harb 
Şehrin müdafaasına 

coşkunlukla 
kadınlar da 

iştirak ediyor 
büyük 

Cumhur • • 
reısı 

tayyare 
Londra, 20 (A.A) - lngiliz 

matbuatı Madridin yakında 

Milliyetperverler eline düşece
ğinden şübhe etmemektedirler. 
Daily Tdgraf gazesi bugünkü 
başroaka!esinde Madrid hükü
metinin demokrasinin müdafii 
olduğu hakkındaki noktai na
zarı reddederek general Fran· 
konun muzaffer olması ile or
dunun ispanyada daima t:n 
kuvvetlı siyasal awil olduğunun 
sabit olacağını, kuvvetli bir 
ordunun Cumhuriyet prensibiyle 
pekala kabili telif bulunduğunu 
ve general Frankomın Cumhu
riyete muhalif olduğu hakkında 
şimdiye kadar hiçbir beyanatta 
bulunmamış olduğunu yazmak
tadır. 

Muhalefete mer.sub Daily 
Herald ve Niyuz Kronik! gaze
teleri lngiliz siyasasının Madrid 
hükümeti lehincle değiştirilme
sini gittikçe daha müessir bir 
surette istemektedirler. 

AZANA BARSELONDA 
Lizbon, 20 (A.A) - Barse

lon radyosu dün akşam Azana 
nın Madrid'den Barselona ha
reket ettiğini bildirmiştir. 

General Llanonun kanaatince 
bu hareket Markisistlerin Mad
ridi terkettiğine delildir. 

Generalin radyodaki tebli
ğinde milliyetperverlerin Bilbao 
cephesinde yeni muvaffakıyet
ler kazandıkları, tekrar bom
bardıman edilen şehrin düşmesi 
birkaç günlük ış olduğu bildi
rilmektedir. 

HÜKÜMETÇlLERE 5 TAY
YARE GÖNDERiLMiŞ 

Berlin 20 ( A.A ) - Alman 
Ajansına Clarselondan bildiri· 
liyor: 

ispanyada iç harbın başlan
ıı-ıcındanberi ispanyaya Fransız 
silah ve tayyarelerinin verildi
ğini iddia etmiş olan "Aksiyon 
F ransez,, gazetesi bugün ver
diği heyecanlı bir haberde iki 
ınotörlü 5 tayyarenin ispanyaya 
müteveccihen yola çıkmış ol
duğunu bildirmektedir. 

Gazetenin iddiasına göre bu 
~ayyareler Pazar günü Bordoya 
~işler ve bunlardan biri o 

!azan: Tok Dil 

Bağrına döktüğü karlı su ile 
lıaleeanını teskin eden Ahmed 
P<1şa . d k Ş yer;n en alktı, oturdu. 
ı aşkın Şaşkın bakınan arkadaş
arındaıı Abdi çelebiye: 

rığ- Gel Çelebi! Dedi. Şu sa
rık ıını al! Bak o sarık düz sa-
gib~ırk On_u ~~z, keııdi sarığın 
b . afesı bıçımde sar! Ta ki 
eııı d . • 
Ab ~ ıç oglanı sansınlar. 

d~licedı _Çelebi bu delice emrin 
id "k hır sayıklama olduğunu 

ıa et . 
mesıne rağmen: 

- Lahavl! 

rıSekerek, Ahmed paşanın sa
gını alıb bozdu, kafesi şekilde 

... -~~~~~~~~~~~~~-
Azana Barselo!].U ziyaret etti. Hükümetçiier~ bes 

" 
gönderilmiş. Uç asi tayyare düşürülmüş ... 

V .... MADRiDiN MÜDAFAASI 
mr~;.;r·:;ıı,,5'1. \1/ Roma 21 (Hususi) - Madrid-

---
.. · 4• den bildiriliyor: Hükümet kuv

Madfiddrn 
gün diğeri de dün ispanyaya 
uçmuşlardır. 

AZANA KAÇMIŞ DEGİLDIR 
Barselon, 20 (A.A) - Da

hili harb esnasında göstermiş 
olduğu yardımdan dolayı Ka
talonyaya karşı şükranını izhar 
etmek üzere buraya gelmiş 
olan reisicumhur Azanaya na
zırlardan Ruiz, Tunes. !ruja ve 
Giral refakat etmektedirler. 

Reisicumhur hükümet daire
sine geldiği zaman Companys 
ile kucaklaşmıştır. Müteakıben 
Companysin bürosunda bir gö
rüşme yapılmıştır. 

Resmi bir tebliğde denili
yor ki: 

Reisicumhur ispanya için mü
cadele eden eyaletlerde resmi bir 
çuk ziyaretler yapmağa başla
mıştır. ilk ziyaretini tabii ola
rak 19 temmuzdanberi müca
delenin pişdan olan Katalon
yaya yapmıştır. 

muhaceret 
Reisicumhurun ziyaretleri hal

kın ve bilhassa Katalonyalıların 
kuvvei maneviyelerini artıracak 
ve zaruri olarak girişmiş olduk
ları dahili harpte onlara daha 
ziyade şevk ve gayret vere
cektir. 

Barselon 20 (A.A) - Cum
hur rdsi Azana dün akşam 
saat 20 de buraya gelmiştir. 
Azananın ı,releceği gizli tutul
muştu. Buna rağmen generallik 
dairesinin önüne yığılmış bü
yük bir kalabalık Cumhur re· 
isini ve Companysi alkışlamış
tır. 

ASiLERi YENMiŞLER 
Barselon, 20 (A.A) - Albay 

Sandino asilerin Barbastro 
mmtakasında süvari ve topçu 
kıtalarile tayyare ve tankların 
iştirakiyle yaptıkları bir hü
cumu Tardientaya doğru püs
kürtmüştür. 

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

ispanyada maden ameleleri el hum
baralariyle asileri siperden çıkardılar 

Madrid 21 tÖ.R) - Hükümetin resmi bir tebliğine göre; Ov
yedoda mücadele df.vam etmt:ktedir. Milisler asi mevzilerine hü
cum etmişlerdir. Maden amelesi asi hatlarına hücum ederek asi· 
leri el bumbaraları ile siperlerden çıkarmışlardır. Bunlar 80 ce· 
sed ve bir çok mühimmat ve silah bırakmışlardır. Eskantedo 
ası mevzileriimdad kolundan kesilmiştir. Şehir ahalisinin büyük 
bir kısmı şehirden çıkmışlardır. 

Malagada milisler diişman arazisine hücüm ederek hasarat 
yapmışlardır. Bu hasarları tamire gelen asi müfrezesi dağılmış
tır. Bilbaoda hükümet Bask üniversitesinde bir tıb fakültesi açıl· 
masına müsaade vermiştir. 

Tefrika No: 20 

sardı, Ahmed paşa bu ameli
yeyi sonuna kadar sessızce 

seyretti: 
- Hah! Dedi getir şimdi 

onu benim baş ucuma, eyi .. Ver 
sen bana kırmızı mendilini de! 

Ahmed paşanın her sözünü 
sessizce yerine getiren Abdi 
Çelebi kuşağından çıkardığı 
kırmızılı mendilini paşaya verdi, 
sessizce ayakta durdu. Abmed 
paşa, Abdi Çelebiden aldığı 

mendili karlı su ile ıslatıb ba
şına sardıktan sonra, uzandı. 

- Hadi! Dedi. Siz yorgun
sunuz, yatıb rahat edin. 

Abdi Çelebi, Halilin yüzüne 
uzun uzun vt: akıbeti tahmin 
eden meraklı gözleriyle baktı, 
sessizce, gözleriyle anlaşan bu 
iki arkadaş, kal.o gövdesinden 
"of,, lar savurub, iki tarafına 
dönen Ahmed paşaya merakla, 
elemle bakarak onun ayak 
ucuna yakın bir yere uzanıb 
tekrar yattılar .. 

Gece çok ilerlemişti. lstan
bulun içinde, çıt yoktu. Ahmed 
paşa İri gövdesini bir sağa bir 
sola çevirerek gecenin bu ıssız 
ve sessiz saatlerinde uykusunu 
kaybetmiş, evhama dalmıştı. 

vetleri Madrid:n müdafaasını 

ciddi olarak hazırlamaktadır
lar. Bütün otomobil ve taksi
ler cepheye gönüllü nakli iç;n 
müsadere edilmiştir. Hükümet 
erkanının hükümet merkezin
den ayrı 'mak fikrinde oldukları 
söy'en.yt r. 

OVIYEDO'DA 
Paris, 21 ( Ö.R) - Madrid 

hükümeti tarafından neşredi

len resmi teblige göre, Oviedo 
mıntakasında hükümet kuvvet
leri bu şehir önündeki hasım 
mevzilerini iki defa sağcenah
tan zorlamağa muvaffak ' ol
muşlardır. Yapılan büyük bir 
muharebede asiler sayısız za
yiata uğramışlardır. 

Hueska mıntakasında hükü
metçiler şehrin birçok evlerini 
işgal etmişler ve mütebaki 
kısmını bombardıman eylemiş

lerdir. Guaderama mıntaka

sında küçük bir faaliyette bu
lunan hükümetçiler bir asi 
mevziini ele geçirmişlerdir. 

MADRIDDE COŞKUNLUK 
Madrid, 21 (A.A) - Havas 

ajansı muhabirinden : 
Düşmanın şehir kapılarında 

bulunduğu gündenberi Madrid 

biraz canlanır gibi olmuş ve 
günlerin coşkunluğu uyanmıştır. 
Bu harekete kadınlar da iştirak 
etmektedir. 

ÜÇ ASI TAYYARE 
DÜŞÜRÜLDÜ 

Madrid, 21 (Ö R) - Hükü
metin bir tebliğine göre şi
malde Taglienta cebhesinde 

cumhuriyetçi tayyareler ası 

mevzilerini muvaffakiyetle bom 
bardıman etmişlerdir. Hükü
mete mensub bir tayyare üç 
asi tayyaresini düşürmüştür. 

Cenubta vaziyette değişiklik 
yoktur. Taj cebhesindo hükü
met kuvvetleri büyük bir hü
cum yapmışlardır. Asiler şid
detli bir mukavemetten sonra 
agır zayiatla çekilmişlerdir. 

Tayyareler harekata müessir 
surette iştirak etmişlerdir. 

Dakikalar geçtikçe arkadaşları ' 
uyumağa, hatta horuldamağa 

başlamışlardı. Sessiz ve kimse
siz kaldığını zanneden Ahmed 
paşa evhamını arttırdı. Arka
daşları horladıkça evhamı artı· 
yor, onları uyandırmak istiyor, 

fakat garib bir kabusla yerin
den ayağa kalkmıyor, dönüyor
du, eli ancak karlı su barda-

ğına uzanıyor, mütemadiyen 
içiyordu. 

- Ooofff! 

- Amaau!.. 
- Ne olacak, ooff!. Sabah 

olsa .. 

Bir müddet döndükten soı.ra 
uyku bastırıyor, fakat rüyasın
da ipler, satırla, tığlar gör
meğe başlayınca koca gövde
sini zıplatarak bir uyku sıçra
ması ile yerinde titriyor: 

- Ahhh! 
Diye karlı suya sarılıyordu .. 
Sabahın olmasına bir iki saat 

kalmıştı. Ahmed paşa buma ve 
halecan arasında korkulu rüya-

Amerİkada intihabat mücadelesi 

erika buhra da i 
es'uliyetini m ·· driktir 

Ruzvelt ve Hull'un fikirleri 

l~ıızvel/ ıı rakibi Lando11 ı·e fqıa/lı.•lall 

Vaşington, 20 (A.A) - Dış kuvveti ile müdafaa edil-
işleri bakanlığı erkanından meleri lazımgeldiği hakkın· 
Velles dün Amerikanın d;ş si· da bazı bakanlar tarafından 
yasası hakkında bir nutuk müdafaa edilen tez de doğru 
vererek Ruzvelt ile Hull'uu değildir. 
noktainazarlarını izah etmiştir. Ruzvelt bu siyasayı tama-

Velles eski hükümetlerin miyle değiştirmiş ve başkanlığı 
Amerika prensiblerini ayak esnasında Amerikanın silahla 
altına aldıklarıııı ve insanların hiçbir müdahalede bulunmıya-
hakkında hiçbir şekilde hür- cağını taahhüd etmiştir. 
met etmediklerini, müstakil Ekonomik menbalarının kı-

salmasından dolayı mü:kül bir devletlerin hakimiyet haklarını 
vaziyette bulunan bazı millet-

saymıyarak ecnebi memleket- ler şimdi yabancı topraklar 
lerin iç işlerine küstahça mü-

istila etmektedirler. Buna mü-
dahale ettiklerini söylemiştir. teessif olmak ne kadar doğru 

Vellese göre, Amerika tabi- ise şunu ğözönünde tutmakta 
iyetinde bulunanların ecnebi 0 kadar gerektir ki Amerika 
memleketlerdeki ahalinin Ame- yüksek gümrük ve koruma 
rika kanunlarına tabi oldu- manialarını artırmakla dünya 
ğu ve binaenaleyh lüzumu ticaretinin müessir bir şekilde 
takdirinde bu malların silah daralmasına sebeb olmuştur. 

Belçika'n1n 
bir 

Sof ya 
teblig 

Elçiliği mühim 
neşretti .. 

-::-~~~~--~...__. .... ._.~~~~~ 
Sofya, 21 ( Ö.R ) - Belçika Kralı Leopold tarafından söyle · 

len nutuk etrafındaki yanlış tefsirleri tashih için Belçika sefa
reti Bulgar matbuatına aşağıdaki tebliği göndermeğe lüzum 
görmüştür: 

" Belçikanın kendisini bağlıyan beynelmilel taahhüdleri fes
hetmesi asla bahis mevzuu olamaz. Belçika bu hususta söze 
sadakatın tam timsali gibi kalmak niyetindedir. Bilhassa Belçi
kanın hiçbir zaman en büyük bir bağlılık göstermekten geri 
kalmadığı Milletler Cemiyeti paktı hakkında bu kat'iyyen böy
ledir. Ortada mevcud olan biriricik mesele şudur: Yeni yapı· 
lacak anlaşmalarda müşterek kanun olan Milletler Cemiyeti 
paktından daha ileri gitmeğe mahal var mıdır? Bu hususta ve
rilecek karar herne olursa olsun, bu beynelmilel kanun Belçi · 
kanın kanunu olmağa devam edecektir. ., 

İzmir tramvay ve elektrik şirketinden! 
Şebeke ameliyatı dolayısiyle cereyanın: 

1 - 23-10-1936 da saat 9 dan 15 e kadar Bomovada Çarşı 
sokaklarında, Ülkü, Topçukuyu, Filiz sokakları ile mücavir so
kaklarda; 

2 - 24-10-1936 da saat 9 dan 15 e kadar Mitatpaşa, Selçuk 
Halepli, Komiser Dilaver sokakları ile mücavir sokaklardea ke
sileceği sayın abonelerimizce bilinmek üzere ilan olunuor. 

!arla do:u bir uykuya yorularak 
daldı. 

Tanyeri yalancı bir aydınlıkla 
ağarırken Sofu Mehmed paşa
nın harem dairesinde uyuyan 
Ahmed paşanın odasına katib 
Potur Ali girdi .. 

Odada horultudan başka ses 
yoktu. 

Yürüdü ... Ahmed paşa, koca 
gövdesini titreterek sıçradı, 
sağa döndü, horlamasına de
vam etti. 

Potur Ali yavaşça ilerleyib 
Ahmed paşanın yanına diz 
çöktü, yüzüne üfledi. Ses yok. 
Başını okşadı, ses yok .. Dura
madı, eteğine yapışıb aşağıya 
doğru hızla çekti ve öksürdü, 
Ahmed paşa birdenbire sıçra· 
yıb oturdu. 

- Ne? Ne? Ne? .. Kim? Kim 
o? .. Aman? Derken Potur Ali 
ellerini tuttu öptü: 

- Kusura bakmayın, paşa 
sizi asker istiyor, fakat paşa 
babanın: mabeyne girdi, sizin 

kurtulmanız için r:cada bulundu, 
askere sizin verdiğiniz mal ve 
ruenal dağıtılacak, dedi. 

- E? Ben nereye gidece
ğ:m, diyen Ahmed paşaya Po
tur Ali: 

- Yeni Vezirin huzuruna, 
dedi. 

- Neden? Neden? Amanın? 
Neden? Yoksa bana kıyacak
lar mı? 

- Asla, asla! Hatırınıza bir 
şey gelmesin, buyurun sizi bek
liyorlar. 

Diye Ahmed pa:ıayı koltuk-
ladılar, Ahmed paşa bir iki 
adım attıktan sonra durdu: 

- Verin şu sarığımı dedi .. 
Kafesi şekilde ~arılan sarı

ğını verdi'er, başına ihtimamla 
giydi, kendini sarığa göre dü
zeltti, sabahın yalancı aydınlı
ğında haremin merdivenlerin
den inmeğe başladı, merdiven 
tamamen karanlıktı. Merdive· 
nın son basamağını atladıktan 
sonra kolundan Mebmed 

- Ritmedi -



Sahife e &;ff 

z2Tişrınıeveı tss~ --- -t 

• 

Hava kuvvetlerinin plan ıda i 

1 

Tayyareler deniz kuvvetlerinin yar
dımcısı mı olmalı, yerine mi szeçmeli? 

Başvekil:çifçinin hesab sağla olursa 
devletin hesabı da sağlam olur.de ·ıer 

Londra muhabirimizin mektupları 
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Londra, (Özel) - Hayatı 
deniz münakalatına ve dola
yısile bunların serbestisine 
bağlı olan memleketler için 
en endişe verici mesele şudur: 
Bir umumi teslihat devrinde, 
miidafaa kuvvetleri cezri bir 
tensika tabi tutulurken, muh
telif silahlara: Eskilere ve ye
nilere ne mevki ayrılmak Ja
mmdu? 

Daha açık olarak, hava kuv
vetleri sadece deniz kuvvetle
rinin yardımcısı mı olmah, yok
sa bu daha eski siliblarm ta
mamen yerine mi geçmelidir? 

Kimin hakkı vardır: ikinci 
tpkkı müdafaa eden tayyare
ci\erin mi, yolua birirıcisini 

ileri süren denizcilerin mi? 
AMIRALLIGIN 
TECRÜBELERi 

Bu işte hakikati öğrenmekte 
herkesten ziyade menfaattar 
olan lngiliz amirallığı son za .. 
manlarda bütün memleketler 
için çok alaka verici mahiyette 
manevralar ve tecrübeler yap• 
mııtır. iki defa, birisi lskoçya 
sahilinde, diğeri Manş deni
zinde olmak üzere mutad şe• 
kilde kurulmuş ve tayyare 
taııyan gemilerle takviye edil
miı bir filoyu bava kuvvetle· 
rile karşılaştırmışlardır. Heriki 
defada da hava, tayyare kuv
vetleri için müsaitti. Heriki 
tecrübede tayyareler deniz 
kuvvdini çok uzaktan keşfe
derek yalnız gündüz değil, 
batta gece bile hücuma mu
vaffak olmuşlardır. Hatta tah
telbahirlerin mevkii bile büyük 
bir isabetle ve tam vaktinde 

l11gi/iz Jı/osıuıdan bır göıüniiş 

tayin edilebilmiştir. 

Şu halde tayyarelerin rolü 
hakkında herkes mutabık kal
mıştır. Fakat temsili olarak 
yapılan bombardımanların ve 
torpillemelerin neticesi ÜT.erinde 
fikirler ayrılmıştır. 

EVVELA, TAYYARE VE 
GEMiLERiN BiRBiRiNi 
VURMAK iHTiMALLERi 

NE DIR? 
Eğer gemi ha:eket halinde 

ise, yalnız topJarile değil, ayni 
zamanda duman ve süratile 
de kendini müdafaa eder. 
Açık denizde bir torpido veya 
torpido muhribinin bir tayya
reden hemen hiç korkusu yok
tur. Ağır gemilerin korkusu da 
pekazdır. Gemi hareketsizse, 
isabetli endabt daha kolaydır. 
Fakat buna mukahil geminin 
de bava müdafaa topları daha 
isabetli atış yapabilir. Öyle 
benziyor ki, şu son senelerde 
endaht vasıtalarının İ5abeti, 

tayyare bombalarının isabetini 
temin edecek vasıtalardan da· 
ha çok terakki etmiştir. Fakat 
tabiidir ki hücum bitçok tay
yareler tarafından birden yapı
lırsa vaziyet değişir. Bu teh
lükenin önüne geçmek için, 
lngiliz amirallığı ahiren iki eski 
ztrhhyı teslih ederek ana vatan 
filosuna ilhak etmiştir. Bunla
rın asıl vazifesi hava hücum
larının reddi olacaktır. Bu gi~ 
bilerin top adedi arttırılmış, 

endaht idaresi ayni zamanda 
birçok hedeflere birden endaht 
yapabilecek ~ekilde tanzim 
edilmiştir. Bu gemiler tayyare
leri takib için elzem bir mü-
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Benden korkmahsın Nu,ın, seni hiç mi hiç unut
mıyaca§ım. Bana ya.attığın gecenin hallralarını 

dalma muhafaza edeceğim ••• 

Hisli kız, gecenin epeyce 
ilerleyen bir saatinde Semihe, 
biç beklemediği bir mevzudan, 
Semihadan söz açmıştı : 

- Ne olurdu, Semiha şimdi 
senin yanabaşında olsaydı; kim 
bilir bundan ne kadar büyük 
bir zevk duyardın? · 

- Ne munasebet Nuşin ... 
Böyle birşeyi İcab ettiren se
beb ne.. Yoksa .• 

- Hayır, hirşey yok.. Ak
lıma geldi de.. Seni epeyce 
durgun gördüm. 

- Durgun mu, hayır .. Ra-
kıya bir türlü alışamadım.Eker 
Semjha yamında olsaydı. şimdi 

behemehal kaçacak bir yer 
arardım. O bir büzün kızıdır. 
Herkesin yanında çılgınca gü
len, eğlenebilen Semiha benim 
yanımda daima bir manken ve 
gözyaşı kızıdır. Esasen Semi
haya alışan.amam da bundandır. 

- Ne tuhaf sözler bunlar 
Semih.. Sen bana Semihasız 
yaşıyamıyacağını söylememiş 

miydin ? 
- Söyledim amma •• 
- Neden durdun Semihim •. 
- Evet söylemiştim ... Fakat 

o zaman tamdıklarım arasında 
Nuşin gibi ince, güzel, his iti
barile tatmin eden bir kız 

dafaa vasıtası telakki edilmek· 
tedirler. 

Son zamanlarda, lngilterede 
milli müdafaa meseleleri arasan· 
da irtibat teminine memur olan 
müdafaa bakanı Sir Tbomas lns
kip tarafından yapılan bir tebliğe 
göre diğer dikkate şayan neti
celer de ortaya atılmıştır. 

GEMlLERE HAKiKi 
BOMBALAR ATILDI 

Mesela. lngiliz amiralhğı harp 
gemilerinin güverteleri vaziye
tinde yerleştirilen zırh tabaka
ları üzerinde bava bombaları

nın tesirini tecrübe etmişlerdir. 
Hatta tayyareler 0 Marlbov
rongh,. zırhh!!ı üzerine gerçek· 
ten bombalar da atmışlardır. 

Bu zırhlı 1930 Londra anlaş
ması mucibince kadrodan çıka
rılmıştı. Neticede bombardıma
nın, yalnız geminin iskeleti üze
rinde değil, ayni zamanda ka· 
zan ve makinelerindeki tesiri 
de tedkik edilmiştir. Telsizle 
içinde tayfa ol madığı halde 
idare edilen " Kentiriona ,, 
zırhlısı üzerinde de hareket 
halinde bir gemide hava bom
bardımanının net·celeri tedkik 
edilmiş ve bu zırhlıya da ha
kiki bombalar atılmıştır. Bu 
tecrübelerin neticeleri tabii 
gizli tutulmaktadır. Bununla 
beraber Sir Thomas lnskip 
amiralhğm vardığı şu kanaati 
bildirmiştir : 

AMIRALLIGIN KANAATi 
"Zırhla daima deniz hakimi

yetinin en esasla unsuru kal
maktadır,,. Yalnız şu şartla ki 
hava düşmanına karşı müdafaası • 
için elzem olan tedbirler alın- l 

yoktu. Şuna inanmanı isterim 
ki seninle tanıştıktan sonra çok 
değiştim. Bu tesadüf benim 
hayatımı bir hayli değiştirdi. 
Senin güzelliğine, inceliğine 
meftunum. Şimdi öyle sanıyo
rum ki bizi bir gün birbirimiz
den ayırmak istiyecek eller .•• 

- Sen sarhoşsun Semihim ... 
- Şübbesiz sarhoşum .. Hem 

de zil zurna sarhoş... Bunun 
kabahatı ben de mi Nuşinci
ğim. Beni sevginle sarhoş et· 
tikten sonra bir de, galiba çıl
dırtmak için rakı verdin. 

Nuşin, yanibaşında masuma· 
ne konuşan hisli çocuğun sesini 
daha guniş bir iştiyakla içmek 
ıçın gözlerini kapadı. Adeta 
muhayyel bir peri masalı ge
cesi yaşıyordu. O, bu hareketi 
yaparken Semihten daha başka 
şeyler bekliyor ve daha geniş 
bir cesaretle kendisini okşa
masını ve nihayet kucaklama
sını bekliyordu.Arzulu bir genç 
kız için sevilen bir erkek ta
rafından anlaşılmak. okşaumak 

Başvekıl Kayse1i mellSllcat jabnkasında izahat aluken • Son ziyaret hatırası -
- Raştaratı l i11ct sav/ada - metli irşadlarda bulunmuşlar- yadinoviç'in Ankarayı ziyare· 
- Pamuk yetiştiren kazalar, dır. Gelecek sene mutlaka tinden bahsettiler. Kamutaym 

köyler hangileridir,diye sordular. masraflarını ve kirlarıoı, tefer- açılması gibi mühim ve müsta· 
BALIKESiR MERKEZ ruatına kadar hesab etmele- cel işler de buna inzimam 

KAZASI MÜST AHSiLLERiLE rini müstabsillere tavsiye et- edince her halde bir an önce 
Vali muavini, Balıkesir mer- tikten sonra: Ankaraya dönmek zaruretini 

kez kazasiyle Bürhaniye, Su- ÇiFTÇiNiN HESABI söz gelişi ettiler ve özür dile· 
sığırlık ve Sındırgı'da pamuk SAGLAM OLURSA diler. 

- Hesabınızı sağlam tutun. Başvekil saat onuçu oniki 
istihsal edildiği cevabını verince f h b w 1 1 dakı'ka geçe trenlerı·ne bı"ndı'ler. Çi tçinin esa ı sag am o ursa 
başvekil Balıkesir merkez ka- h b d ~ 1 1 Hararetle teşyı· edı"ldı"Jer ve devletin eıa ı a sag am o ur. 
zası müstahsillerini dinlemiye Unun için işlerinizi sağlam tut- Kütahya yolıyle Ankaraya ha· 
başlamışlar. manızı istiyorum, demiştir. reket ettiler. 

Başvekil her müstahsile ekili KONUŞMA 4 SAAT SÜRDÜ 
arazisini, neler ektiğini, ne Başvekil bu arada müstahsi· 
kadar mahsul aldığını, ne gibi )in hususi dertlerile de alika· 
vasıtalarla çalıştığını sormuş, dar olmuş ve cidden kıymetli 
aldığı cevabJar1, izahatı veren işaretlerde bulunmuştur. Tam 
üretmenin adına varıncıya ka- dört saat devam eden bu has· 
dar not defterlerine kaydet- bihalden sonra başvekil, saat 

miştir. 
IRŞADLAR 

Başvekil, bercins hububat 
ve mahı;ul yetiştiren müstah
sillere hususi bir alaka göste
rerek iltifat etmişlerdir. Yalnız 
bazı üretmenlerin inceden in· 
ceye hesab tutmadıklarından 
dolayı kendilerine bazı kıy· 

onüçte Halkevinden ayrdmış-
lardır. 

MÜSTACEL iŞLER 
Başvekil işlerinin çokluğun

dan, Ankarayı şereflendiren 

güzide misafirlerden, Cumhuri
yet bayramının yakınlaşhğın-

dan, bu arada Ankarayı ziya
ret edecek olan dost Yugos
lavya başvekili Dr. Milin Sto-

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
sm. Bu müdataa çok nazik bir 
mesele olmakla beraber müm· 
kündür. 

BiR HARS HALiNDE 
Ancak tüccar gemileri için 

vaziyet böyle değildir. Alman 
0 Emden,, kruvazörünün misali 
vardır. Bu tek kruvazörün Hind 
denizinde bulunması bütün de
niz münakalatını felce uğrat
mağa kafi gelmişti. Bu da ha
va tehlükesinin ne kadar bü· 
yük olacağım göstermeğe 

yeter. · Meseli Akdeniz gibi 
kapalı bir denizde ticaret 
gemilerinin ekserisi hareket· 
sizliğe mahküm olacaktır. Fa
kat aynı zamanda limanlarda 

ne kadar zevkli bir his yapısı 
olacaktı. 

Semih neden hareketsizdi, 
neden kendisini okşamıyor, 
heyecandan titriyen başını par
maklariyle sarmıyordu. Sakın 
hala kendisinden çekiniyor 
muydu? 

Böyle bir ihtimale yer ver
mek için ortada bir sebeb de 
görmiyordu. Daha bir kaç da
kika evvel kendisini sevdiğini 
ağımdan kaçırmamış ·mıydı? 

Daha fazla bekliyemezdi .. 
Yam başında sızıb kalan genç 
erkegin buz gibi soğuk çehre
sini yanan parmaklariyJe okşa· 
mıya başladı. Parmakları tabii 
bir sevkle her saniye bir az 
daha yukarılara gidiyor, niha
yet Semihin dudaklarmdan ge
çerken kısa bir tereddüd daki· 
kası geçiriyordu. 

işte o 1aman, böyle bir ande 
Semihin göz kapaklarının ara· 
)andığım, acele bir hnreketle 
ayağa kalktığını, sonı a yine 
ayni şekilde yanıbaşına otura-

bulunan gemiler de hava bom
bardımanları için en kolay bir 
hedef teşkil edecektir. Hava 
müdafaas' kuvvetli olmıyan bir 
limana karşı bir tek hava hrı
cumu, açık denizde bir çok 
kruvaz6rün yapabileceği zarar
dan daha fazlasını yapabilir. 

TAYYARENiN ROLÜ 
Hulasa, harb gemileri ken

dilerini hava tehlükesinden ko-
ruyabilirler. Fakat deniz har
bmda tayyarenin rolü • eğer 
elzem olan korunma tedabiri 
alınmazsa • tabtelbahirin rolün· 
den daha mühim olabilir. Bu 
lrnruoma tedbirlerinin en zarn
risi de kudretli bir hava kuv
vetinin mevcud olmasıdar. 

rak kuvvetli kollarını vücudun· 
da topladığını görüyordu. 

O çirkin erkek, o çehrece 
kaba yapılı, kırmızı burunlu 
insan ne kadar da güzel seviş
mesini biliyordu. Ve anlıyordu 
ki iyi erkek, herşeyden önce 
iyi aşk yapmasını bilen erkek· 
tir. Bir erkeği göründüğü gibi 
sanmak ne kadar da büyük 
bir hata idi. 

Nuşin yerinden kalktı, Se
mihin heyecanmdan titriyen 
parmaklarını parmakları içinde 
hapsetti: 

- Artık kalkmaz mısın Se
mih, dedi. Biraz yukarıda otur, 
eğleniriz. 

Semih: 
- Otur, der gibi bir hare

ket yaptı. Galiba kendisine 
birşeyfer anlatacaktı. Ne olur
du, bir defa kendisine (Seni 
seviyorum Nuşin) dese ve aş
kını açığa vursaydı. 

Halbuki Semih, ilk hareke· 
tiyle başka şeylerden bahsede
cek gibi bir tavır takındı: 

Gökalp 
ÇiFTÇiLERiN DiLEKLERi 
Balıkesir 21 (Yeni Asır Mu

habirinden ) - Halkevindeki 
toplantıda çiftçilerin Başve3i1e 
ıerdettikleri dilekler şöylece 
toplanabilir : 

1 - Kooperatiflerin yardım· 
ları daha kolay, daha çabuk 
ve daha geniş olmahdır. 

2 - Pamuk ve buğday zira
atinin randmanını arttırmak için 
iyi buğday ve pRmuk tohum· 
lan dağıhlmahdar. 

3 - Ziraatm paradan ve 
vakıtten tasarruf teminine im
kan verecek modern vasıta)arla 
yapılabilmesi için kooperatifler 
vasıtHile ve bedelleri taksitle 
ödenmek üıere ziraat makine
leri temin edilmelidir. 

Sındırgıblar bu yıl bir buçuk 
milyon kilo tütüoleri olduğun· 
dan bahsettiler ve satışta müş· 
külata uğramamak için bu bir 
ay içinde yol üzerindeki köp· 
rülerin tamirini istediler. 

Başbakan bu mUddet zar
fında köprülerin derhal yapıl• 
masanı salahiyettarlara kat'i 
bir lisanla emrettiler. 

Müstahsiller BaşvekiJin ken
di dileklerini can kulağıyla 
dinleyerek isteklerine göster· 
miş olduğu müşfikane alika· 
dan dolayı derin bir sevinç 
içindedirler. 

- Senden korkuyorum Nu· 
şin .• 

Diye söze başladı. Senden 
korkuyorum, çünkü itimad edil· 
mez ki.: Yarın ne olacağı belli 
değil.. Belki de bu gecemizi 
bile ~nkira kalkışırsın.. Senden 
korkuyorum. Hem de çok kor· 
kuyorum. Şu dakikada, şu gü· 
zel leylaklar altmda bana uzat" 
tığın aşk cesaretini yarın geri 
alman ve beni hiç tanımaman 
da mümkün.. Fakat .. 

- Ne oldu, devam et Se· 
mihim .. 

- İnan bana Nuşioim .. Ben 
seni hiç mi hiç unutmıyacağıOJ· 
Bir gün, bana yaşattığın bu 
gü:ıel gecenin hatırasına kartı 

koymak istersen.. Seni sevgiuı· 
le tehdid edeceğim . Benden 
korkmalısın Nuşin.. Seni unu· 
tamıyacak, bu güzel vücudu· 
nun sıcaklığını daima hatırhya• 
cak şekilde seviyorum. 
Yavaş yavaş oradan uzak• 

laşhlar. 
- Dr.vanz cdeCJ!k -
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lzmlr Sici il ticaret n ne- münasib göreceği her bir mua-

rnurluğundan : meleyi son dereceye kadar 
Izmirde birinci Kordonda 170 ifaya mezun olmak üzere tara· 

numarada muamele yapan mü
seccel (Ürben yangm sigorta 
şirketi lzmir ve havalisi acen
teliği) için bu kerre vekil tayin 
olunan jak Politiye aid veka
letname ticaret kanunu hüküm
lerine göre sicilin 1863 numa· 
rasına kayıd ve tescil edildiği 
ilin olunur. 
iz.mir sicili ticaret memurluğu 

resmi mühürü ve F. Tenik 
ımzası 

Yevmiye No. 11431 
Sıra No. 1269 
UMUMi VEKALETNAME 
Paris Polis Prefeliğince 

5-6-936 tarihle muntazam ve 
Beyoğlu Beşinci Noterliğince 
30-6-936 tarih ve 10537-1271 
N. ile mütercem ve Hukuk 
işleri Mümeyyizliğince 29-6-936 
tarih ve 1426 N. ile mütercem 
ve Hukuk işleri Mümeyvizli
ğince 29-6-936 tarih ve 1426 
N. ile musaddak bir k,t'a ve
kaletoamei umumisi mucibince 

fımızdan vekaleti amme ve mut
laka ve sahiha ile lzmirde mu
kim JAK POLiTi'yi, Rene Ka· 
lumenin vazifesine nihayet ve-
rildiğinden kabulüne mevkufen 
vekili mutlak ve reüfevvez nasp 
ve tayin eylediğimizi mübeyyin 
vekaletnamedir. 

13 Temmuz 1936 
L, Urben Harik Sigorta Şir

keti Türkiye umumi vekili : 
Galatada Çinili rıhtım ban kat: 
1 • 2 de Lören Rebul ve Şeriki 
Şirketi namma imzaya mezun 
şürekidan Gabriyel Kuto. 

imzası. 

Okunub anlahlan bu umumi 
vekaletname albndaki imza şa
hıs ve hüviyeti dairece maruf 
Lören Rebul ve şeriki şirketi 
namma imzaya mezun şüre!di· 
dan Gabriyel Kuto'nun olduğu 
tasdik kdmr. 

13 Temmuz 936 
Mühür resmi : Beyoğlu be

şinci Not'Cri imza : 
H. Karcıoğlu 

No. 14900 

YENi A~IK 

lzmlr Beledlyeslnden : 
Beher metre murabbaı dört 

yüz kuruştan beş yüz on sekiz 
lira bedeli mubammenle 54 sa
yılı adanın 129/S metre murab
bamdaki 36 sayıh arsanın satışı 
başkatiplikteki şartname veç
hile 27-10-936 Sah günü saat 
16 da açık arbrma ile ihale 
edilecektir. 

iştirak için otuz dokuz liralık 
muvakkat teminat makbuzu ile 
söylenen gün ve saatte encü
mene gelinir. 

11-14-18-22 784 (2061) 
Belediyemizin müşavirlik kad

rosunda açılan 40 lira ücretli 
bir katiplik için müsabaka im
tihanı açılmıştır. Aşağıda ya
zıla evsaf ve şeraiti haiz olan
ların 23 - 10 - 936 Perşembe 
günü saat 15 de Belediye Müşa
vir avukatlığına müracaatları. 

ARANILACAK EVSAF 
l - Liakal Orta okut tah

silini bitirmiş olmak 
2 - Yaşı yirmi beşden aşa

ğı olmamak 
3 - Askerlikle ilişiği bulun• 

mamak 

8 

Sil 

TATLI 
[ 
{ 

haiz olduğumuz salahiyet ve 
nıezuniycle mebni L'urben Ha-
tik Sigorta Şirketinin Iımir ve 
Aydın vilayeti ve bavalisinde 
bizi temsite ve şirketin mua
rııelatı umumiyesini mezkür 
havalide e]yevm mer'i ve bilfı
hara mevkii mer'iyete vazedi
lecek bilümum kavanin ve ni
zamat ve talimatnameler ah· 
kamana tevfikan idareye ve 
sigorta mukaveJatı akdi ve 

Bu suretin da:rede mahfuz 13 
Temmuz 936 tarih ve 11431 -
1269 numaralı imzah nushaya 
mutabık olduğu tasdik kılınır. 

10 Eylül 1936 
Pul üzerinde 10 Eylül 1936 

tarih ve T. C. Beyoğlu Beşin
ci Noteri H. Halim Karcıoğlu 
resmi mübürü ve namma imza 
okunamadı. 

4 - Vazifesini muntazaman 
ifaya mani teşkil eder 
bir mazereti olmadığı 
Doktor raporile anla
şılmak 

5 - Bu evsafı haiz olmak 
şartiJe Adliyede hiz-
meti geçmiş olanlar 
tercih edilecektir. 

928 (2044) l 
SA 
TERE 

il • u 
L AKTA 

" 

ETMEYi iZ! 
I 

Avukat Saiim 
Gümrük karşısında Çatal F iATI: 

70 Santilitrelik şişesi 55 Kuruş 
" 100 2 Litrelik .. 

Umumi No. 8361 Hususi No. 
2 - 120 

kaya hanınm üst katındaki ya
ı:ıhanesini Gazi bulvarmda Zi
raat bankası sırasmda (8) No.lu 
banm üst katma nakletmiştir. 

·iHTAR-: KüÇük şişeler 10, büyük şişeler 15 kuruşa geri ahnır. 
Poliçe ve zeyilnameler ile bü
lüu evrak ve saireyi imzaya 
ve bunları fes he ve keşif ve mu
ayene muamelatını ifaya ve ke· 
şif memurkm ve hakemler tayin 
ve azle ve kaffei mebaliği tah
sil ile mukabi1inde muteber 
makbuz senedleri :itaya ve za
ra.,Jannı tesviyeye ve muvafa
kati tahririmizi badelistihkak 
Verilen talimat dairesinde akdi 
sulh ve itilafa ve gerek bu hu• 
susta gerekse cinatı saireden 
naşi leh ve aleyhimizde ikame 
olunmuş ve olunacak bilcümle 
deaviden dolayı Türkiye cum• 
huriyeti mehakimi hukukiye, 
ticariye, cezaiye ve sulhiye
siyle devairi ve mecalisin her 
bir kısım ve derecesinde müd
dei, müddeialeyh, şahsı salis, 
itiraz.üJgayir, dahili fiddava sı
fat ve tarikleriyle bidayeten, 
İtirazen, iadeteo, tashihan mu· 
hakeme ve muhasamaya, işhad 
ve istişhada, tahlif ve istihlafa 
ve reddi yemine ve tebellüğa 
kendi im:ıasiyle lter nevi evrak 
ve müstediyat ve levayihi bit
tanzim takdime, protesto ke· 
ş~de ve cevab itasma mümey
Yız ve ehli hibre ve vukuf ve 
hakem nasb ve tayin ve azline 
ve iştikai anilhükkama ve reddi 
itaya, iflas talebine ve redde 
v~ konkordato akdine ve aley
bıne itiraza muhasib ve sindik 
tayin ve azline ve iflasa mii-
teallik bilcümle muamelatı ifa
Ya, haciz ihtiyati ve icrai vaz 
~e fekkine ve mukarrerat ve 
ılarnata müstahselenin taletii 
tenfizi d . . . . d ne ve evaıra ıcraıye e 
~ahibe, &hzu kabz ve sulh ve 
~braya, feragati davaya, dava

an feragah kabule ve ledeli
cap işbu mukavelenamede 

ku~~d.eri~ şeraitin bir kısmı veya 
h ısı ıle merrete badeuhra 

~· ar veya aharlarmı da bittev· 
11 

müçtemian ifayı vekalete 
:eya bunlara ledelhace tebdil 

f.~ azle velhasıl hukuk ve mena
ıırniz . l f 1 rnu ıa aza ve müdafaaya 

Ve t • . 
emını zımnında kanunen ..., 

Bu vekaletname suretinin gö
rülen Beyoğlu Beşinci Noterli-
~inden tasdikli suretine ve 
dosyamızda alıkonulan nüsha· 
sına uyg un olduğu tasdik lu
lıpdı. 

Bin dokuz yüz otuz alta se
nesi birinci teşrin ayının yedinci 
çarşamh'a günü. ı 

lzmir üçüncü noteri resmi 
mühurü ve N. imza okunamadı 

T. C. 
IKTISAD VEKALETi 
iç Ticaret Umum Müdürlüğü 
Sayı Genel Öıel Eki Ankara 

SiS Eylül 1936 
Özii 

Hcyannaıne 
Türkiyede Yangın Sigorhı 

işleriyle çahşmak üzere kanuni 
hükümler dairesinde tesçil edi
lerek bu$?Ün faaliyet halinde 
bulunan· Urben Sigorta şirketi
nin Türkiye vekili umumisi haiz 
olc\uğu salahiyete binaen bu 
kerre müracaatle Izmir ve ha
valisi acenteliğine şirket namı• 
na yangm sigorta işleriyle meş
gul olmak ve bu işlerden do
ğacak davalarda bütün mah
kemelerde müddei, müddea
aleyh ve üçüncü şahıs sıfatla
r iyle haiz bulunmak üzere JAK 
POLITlYI tayin eylediğini bil-
dirmiştir. Keyfiyet sigorta şir
ketlerinin teftiş ve murakabesi 
hakkındaki 25 Haziran 1927 
tarihli kanunun hükümlerine 
muvafık görülmüş olmak'a bu 
beyanname verildi. 

lkhsat vekili N. 
Mümtaz imzası 

Pul üzerinde 24 Eylül 936 
tarih ve ikhsat vekaleti iç tica
ret umum müdürlüğü mührü 
resmi ve imza okunamadı. 
Umumi No. 8623 

Hususi No. 2/122 
Bu beyanname suretinin da

iremizde tasdikli 7 Teşrinievvel 
1936 tarih ve 8369 umumi nu
maralı dosyasında sakla nüsha
sına uygun olduğu tasdik kı
Jınd•. Bin dokuz yüz otuz alta 
senesi Birinci Teşrin ayınm on 
dokuzuncu Pazartesi günü. 

lzmir üçüncü noteri Tahsin 
Amur resmi mührü ve mühür 
üzerinde namına imza okuna-
madı. 916 (2047) 

Telefon: 2350 
3-3 (2031\ 

ınsınrann 
Diş tabibi 

Muayeqebanesini 2 mcı 
Heyler .So. Hamam karşısın· 

da 37 No. ya nakletmiştir. 

lzmir Birinci icra Memurlu· 
ğundan: 

Gazetenizin 11 - 9 - 936 ta
rihli nüshasında Mehmed Aliye 
bo çlu yüzbaşı Hasan ağa oğ~ 

(1924) lu Osman Nurinio sahhğa çı-
~~...a:;"~.ZAI karılan gayri menkulün ikinci 

T clefon: 3774 

Z • artırması 30 teşrinievvel 936 
ayı tarihine müsadif cuma günü 

Aparatörler cemiyetinden 931 saat 11 de yap11acağt ilan edil-
senesinde alınış olduğum ct.J- mişse de mezkür tarihin cum-
yetnamemi kaybettiğimden ye- huriyet bayramma tesadüf et-
nisini çıkaracağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. tiğinden mezkür gayri menku-
Karşıyaka Süleymaniye sokak lün 2 Teşrinisani 936 tarihine 

No. 31 Faik müsadif pazartesi günü saat 11 
Asri sinema aparatörü deı.satılıga çıkarılacağt tashihen 

91 S (2040) ilan olunur. 923 ( 2043 ) ,_. -- ~ 

•• 
OğretmenJer, öğrenci babaları 
AHMED ETiMAN Kitap Evi 
Liselerle orta ve ilk oku) kit2plarmm sahş yeridir. 

AHMED ETiMAN Kitap Evi 
Kısa bir zamanda dürüstlüğü ile sayan müşterilerinin ala

kalarını kazanarak ( İzmir } e yaraşır bir şekilde genişle· 
ti imiştir. 

Kültür bakanlığının kitapları ile çıkan eserleri günü gü
nüne takibeder ve müşterilerine sunar. Ahmed Etiınan ki
tap Evi lzmirin yegane kitap ve kırtas:ye deposudur. Ha
riçten siparişler !'lür'atle gönderilir. 

Izmir Hükümet Caddesi No. 58 - 60 Telefon: 2535 

' ·------------------------------" inhisarlar Başmüdürlüğünden: 
idaremizin şarapları 1 teşrinisani 936 dan itibaren ucuzlan· 

dmlmıştır. Sek, Demisek, kırmızı şaraplarımızın (70) santilitrelik 
şişesi (45) kuruştur. Boş şişe iade edilirse (JO) kuru~ depozito 
parası geri verilir. 

Ayni şaraplarm (3.40) litrelikleri de (125) kuruşa satılacaktır. 
Bunun da boş şişesi iade olunursa (25) kuruş depozito parası 

geri verilecektir. 
Her .şarap satıcısı dükkanmda mevcut bulunan yukarıda 

cinsleri ve şiş~ hacımlar1 yazılı şaraplara ait birer beyanname 
doldurup 1 teşrinisani 936 dan evvel ikinci kordondaki inhisar· 
lar başmüdürlüğü dairesine vermeleri ve geregen muamelesini 
yaptırmaları ilan olunur. (2049) - & •• - ••• 

lzmir Defterclarlıgv ından : 
'f arb s N enesi ismi Yaptığı i~ Sokağı No. Nisbeti Ka- % IS Buhran Cild Varak 

o. 
20 zancı cezası 

65 934 Muiz Aşer manifaturacı Yeni kavaflar 7 % 45 315 

1436 
935 Jak M.Barub Kürkçü Yol bedesteni 59 % 40 180 

-
63 3 

36 3 

46 Temyiz ko.7-7-936günlü ve 7245 sayılı ka
rarı ile 3-46 sayıh 3 ncü ihbarnamesi 

82 Tetkiki itiraz komisyonunun 24-3-936 tarih 
ve 1658 sayılı kararı ile 3-82 sayıh ikinci 

Yukarad • . 
1 

• h 495 99 ihbarname 
lerk· . a ısım erı yazıla mükellefler namına tar olunan kazanç vergisine ait olup isimleri hizasında srösterilen komisyon kararları 
nıaıc' tıcaret etmiş olup nerede bulunduklannın bilinmemesı hasebile kendilerine tebliğ edilememiıtir. Usule tevfikan keyfiyet tebliğ 

amına kaim olmak üzere ilan olunur. 924 (2045) 

Kültür Lisesi 
Lise ve Ortamekteb şnhadetnamesi almak istiyenler için 

saat 19 dan 21 e kadar Küttür Lisesinde gece dersleri baş· 
lamıştır. Kayıd işi öu ayın nihayetine \<adar d evam edecek
tir. Progr:ımı öğrenmek istiyenlerin derhal Kültür Lis~si 
direktörlüQ'üne uiiram;ıları. 1-4 t2048) 

lt 
Devlet Demiryollarından: 
Haydarpaşa dalga kıranının takviyesi için lüzumu olan ve 

Hereke istasyonu civarında 66+ 450 kilom~trede bu~unan taş,a
rın ocağından !ağımla çıkarı 'arak kaldırmak saretile M. 3 8500 
blok ve blokların ihzarı esnasında hasıl olacak taşlardan M 3 
4000 balastm ihzarı ve hat kenarında idarece gösterilecek y,ere 
nakli ve vagonlara kolaylıkla tahmil edilecek tarzda ve ölçül
mesi kabil hendesi şekillerde idare memurunun vereceği talimat 
dairesinde kordon dahilinde depo edilmesi ve vagonlara tahmil 
ve teslimi 24457.5 lira tahmin bedel üzerinden 26-10-936 pazar
tesi günü saat 15 de Haydarpaşa'da Gar binası dahilindeki 
1 nci işletme K-0misyonu tarafından kapalı zarfla eksiltmeye 
konmuştur. 

Bu işe girmek istiyenlNin 1835 liralık muvakkat teminat ver
meleri ve kanunun tayin ettiği vesaikle ve ayrıca ehliyet vesi
kalarını muhtevi teklif mektublarını eksilt,ne günü saat 14 de 
kadar komisyon reisliğine vermeler~ lazımdır. 

Bu ise a id şartname ve genel şartname ile mukavele projesi 
Haydarpaşa'da komisyon kaleminden 62 kuruş bedel muk"bi-
linde verilmekted r. 7-12-17 - 22 [626) [20~7) 

Aşağıdaki gayri menkuller 5-11-936 perşembe j{Ünü saat 1 S de 
lzmir Alsancak 8 inci işletme kc.misyonunda pazarlık sure\iyle 
üçer sene iç in ayrı ayrı ldraya verilecektir. isteklilerin ~ayr.i 
menkuller hizasında yazılan mikdarda muvakkat teminat verme-
leri ve i şe girm~e manü... l<aJWni bir halleri olmadığına dair 
beyannameler ve aranılan vesı kalarla muayyen vakitte komisyona 
müracaat etmeleri lazımdır. Şartname!er komisyondan parasız 
alınır. 

1 - lımir Alsancak istas~onunda Şehitler Yadigar sokağın
da mevrude amban yanında yazıhane o!arak kullanılan 51 No.lı 
baraka muhammen kira bedeli 120 lira muvakkat teminat 900 
kuruştur. 

2 - hmir-Kemer istasyonmıda Kôğtthane caddesinde 23 ha· 
rita ve 12-107 kapı numaralı büfe kAhvehane ve yanındc..ki eY 
muhammen kira bedeli 360 lira muvakkat teminat 2700 kuruş-
tur. 17-22 852 (2013) 

Muhammen bir senelik kira bedeli 60 lira olan Se ruk 
istasyon p!atformunda kepak satıcı'ık haklu 12-11-936 Perşe r:1be 
günü saat 15 de lzmir Alsancak 8 :nci işletme komisyom ıda 
açık arttırma suretiyle bir sene için kiraya verilecektir. lstc'di
lerin 450 kuruş muvakkat teminat yatırmaları ve i~e girnıc ye 
mani lianuni bir halleri o!madığına dair beyannameler ve ar m· 
lan vesikalarla muayyen saatte komisyona müracaat etme eri 
lazımdır. Şartnamt·ler Alsancakta komisyondan ve Selçuk islas· 
yonunda istasyoıı yazıhanesinden parasız alınır. 

22-27 922 (2047) 
Muhammen üç senelik kira bedeli 360 lira olan Asar cak 

istasyonunda hol içindeki A 59 harita numaralı satıcı bara ası 
31-10-936 Cumartesi günü saat 10 da lzmir Alsancak 8 ıncı iş
letme komisyonunda pazarlık suretile üç sene iç:n kimya 
verilecektir. isteklilerin 2700 kuı uşluk muvakkat tem nat 
yatırmaları ve işe girmeye ma- ni kanuni bir halleri olma 1ı
ğına dair beyannameler ve aramlan vesikalarla muayyen 
vakitte komisyona müracaat etmeleri lazımdır, Şartnam<.> 'er 
komisyondan parasız alınır. 12-22 843 (20.22) 



Sahife u YEN~ ASIR 

Emlak ve Eytam bankasından : En faydalı hediye şüphesiz 
Esas No. Yeri N .... su Nevi depozitosu G R i Pi N dir Yeni Taj T. L. 
136 Kuşadası davutlar 

plaka mevkii 
karyesi bila no. tarla 14 

137 tt " " " ,, 

138 " tt tt ., it 

139 ., " ,, ,, " 
140 " ,, " ,, " 
141 n ,, " u " 

142 " " ,, o " 

143 " " " " " 
195 Mesudiye mah. İkinci kordon 444-3 dükkan 
196 ,, ,, ,, 444-2 ev 
198 ikinci Karataş tramvay caddesi 323,323-1 ev 
207 Kokaryalı tramvay caddesi 983 ev 
'107 /3 ,, ,, ,, 983 parsel 3 ahır 
207/4 ,, ,, ,, 983 parsel 4 ahır 
207 /5 ,, ,, ,, 983 parsel 5 ahır 
222 Hasan boca mah. Karaosman 26-6 mağaza 

223 
226 
227 
228 
229 
231 
232 
233 
234 
235 

236 

252 

285 
286 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 

306 
309 

310 
311 
313 
326 
3'l9 
341 
348 

349 
350 
352 
353 
377 
383 
289 
390 
393 

.... ::ı4 
401 
403 
404 
410 
411 
417 

582 
583 
597 
599 
603 
606 
621 
629 
645 
648 
650 
651 
652 
654 
681 

oğlu hanında 

.. .. " .. " " 
" .. " 
" " tt 

26-8 
26-15 
26-32 
26-49 

Hasanhoca mah.Osmaniye so. 47,49,43 

" " " 
37 33 

" .. .. 62 62 
.. .. .. 45 41 

" .. " 64 64 
,. yolbedesteni selvili ha- 55-12 

nında 
Hasanboca mah. mirkelam 12-32 
hanında 

mağaza 

mağaza 

oda 
oda 

mağaza 

mağaza 

dükkan 
mağaza 

mağaza 

mağaza 

oda 

Karşıyaka alaybey Salih eski 47 yeni 49 arsa 
paşa sokak 
Hasanhoca mah. yolbedesteni 47 23 mağaza 
Hasanboca mah. yolbedesteni 41-33-19 mağaza 
Buca belediye caddesi taj 52 dükkan 
Buca belediye caddesi taj 54 dükkan 
Buca belediye caddesi taj 56 dükkan 
Buca belediye caddesi taj 58 dükkan 
Buca belediye caddesi taj 60 dükkan 
Hasanhoca mah. yolbedesteni yeni 55-10 oda 

" " " 55-4 mağaza 
" " selvili 55-12 oda 

hanında .. " " .. " kara osman oğlu 
hanında 

" osmaniye sokak 
" .. .. .. 
" " yolbedesteni 

Bayraklı burnava caddesinde 
" Kanarya sokak 

Hasanhoca mah. yolbedesteni 
" " murabıt çarşısı 

kızlar ağası hanı 
" u " u 

• .. .. 

55-10 mağaza 
26-12 .. 

25-2.21 
4 3 
83-11 
73 
5 
55-4 
25-20 

52-25 
25-12 

Taj dükkan .. " 
mağaza 

ev 
arsa 
dükkan 
oda 

.. 

.. 
Hasanhoca mah. osmaniye so. 33 29 mağaza 

" " " " 33 dükkan 
" " " " 35 mağaza 

Reşadiye mah. tramvay caddesi eski 983 ev 
ikinci karalaş şehit Kemal so. 20 " 
Alsancak mesudiye mah. zade sokak 13 " 
Hasanhoca m. kuzu oğlu 63-7-8 mağaza 
şalvarlı hanı 

Hasanhoca mah. murabıt çarşısı 25-25 " 
Karataş Halil Rifat paşa caddesi 243 arsa 

" mahmul bayati sokak 2-3 .. .. .. 
" orhaniye sokak .. .. .. 

.. 4 
17 
19 

ev .. 
.. 
.. 

Birinci karalaş yıldıztepe ve 26-2-26 arsa 
~önü! sokak 
Uçüncü karalaş ıslahane arkası 8 ev 

" " " caddesi 111 " 
Toraman mah. bodur ali so. 10 12 " 
Buruava yıkık minare sokak 28 " 

" kürt ömer sokak 39/41 dükkan 
Ayavukla rana sokak 20 ev 

" toprak tepe sokak 45 " 
Karataş dokuz eylül sokak 157113 " 
Dolaplıkuyu mah. do!aplıkuyu s. 113 127 arsa 
Mahmudiye mah. mumcu zade s. 126 128 ev 
Dayı emir mah. dayı emir sokak 12 arsa 

" " yel değirmeni çıkma7ı l 02 " 
" " mah. dayı emir sokak 6 " 

Karataş asansör sokak es. 23 ev 
lmariye mah. ikinci burç 7 ev 
sokak 

701 ikinci karalaş dokuz eylül 112-114-116 ev 
sokak 

701/1 .. .. .. 
70112 .. .. .. 

118-120-126 ev 
122-124 ev 

706 Alsancak mesudiye m. 
zanbak s. 

es. t6 ev 

707 Hasan hoca mah. kara osman 
oklu hanı 

26-28 oda 

708 
709 
720 
724 
738 
471 

.. .. .. .. 
Kasap bızır m. arayıcı sokak 
Tepecik sakızlar sokak 

26-29 
3 3 
38 

oda 
dükkan 
arsa 

12 ev 
ikinci süleymaniye m. deştiban s. bila no. arsa 

" hilal sokak 

H H kamilpaşa s. " arsa 

20 
12 
28 
8 
6 
8 

20 
50 

800 
400 

1200 
260 
260 
260 
100 

50 
150 
26 
30 

260 
280 
120 
420 
80 

130 

40 

158 

180 
360 
80 
40 
4C 
40 
40 
35 
30 
30 

100 
40 

70 
70 

550 
100 

6 
28 
8 

12 
8 

254 
26 

200 
600 
120 
540 
40 

Çünkü 
şifa 

her ağrıyı keserek 
getirir 

" Radyolin ,, müesseselerinin maruf kimyagerleri tarafında~ 
harikalı bir tertible hazırlanan müstahzardır. Menşe ve sebebı 
ne olursa olsun bütün ağrılarla soğukalgılığından mütevellid 
rahatsızlıkları süratle geçirir, hastalığı şifaya, ıstırabı neş'eye 
çevirir. 

Türkiye 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

şif alı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

TELEFON : 2067 

•• ...... ,:-!"':.. - • 

742 
60 743 
24 744 
48 745 
60 746 
60 747 
60 748 
19 

.. 

.. 
" .. 
.. 
.. 
" sokak 

" .. 
tt " 

" .. 
" ,, 

" " 
Eşrefpaşa .kiremitçi 

es. 110 
bila no. 

.. 

.. 
es. 150 

120 
bila no. 

" 
" .. 
.. 
" ev 

arsa 

51 
130 
340 
400 
100 
160 
200 
560 

3 
100 

1 
2 
3 

60 
8 

400 

450 
900 
450 

749 
751 
752 
753 
755 
757 
761 

766 

781 
782 
783 
810 

818 
848 
860 
873 

.. " " 
" 

çorak sokak 

" .. 
" .. 
.. Şeyh Ahmed s 
,, Aziz ağa s. 

ikinci süleymaniye m. eşref
paşa şeyh Ahmed sokak 
Ahmedağa mah. limoncular 
sokak 
Karataş duygu sokak 
Üçüncü Karataş duygu sokak 
Üçüncü Karataş duygu sokak 
Hasanboca mah. Karaosman 
oğlu hanında 

.. " 
" " 
" .. 
.. 
.. 
tt t• 

bila no. arsa 

11 dükkan 

47 ev 
55 43 ev 

65,53 63 
26-41 

arsa 
oda 

Karantina mmrlı caddesi 318-320 arsa 
Karataş şetaret sokak 10-10/1 
Mersinli Burnava caddesi 14 
Şehitler mah. mukaddes me- 96-98-100 
zar s. 

ev 
kahve 
mağaza 

972 Mangaltepe sokak 26 
41 

arsa 
975 Kasap bızır mah. kuyumcular 

çarşısı. 

dükkan 

30 976 .. .. .. 43 dükkiin 80 

30 
100 

20 
90 
11 
4 

Mevkii ve numaraları yukarıda yazılı emlakin bedelleri peşin 
veya taksitle ödenmek üzere pazarlıkla satışları 23-10-936 cuma 
günü saat onda ihale edilmek kaydile açık arttırmaya ko
nulmuştur. 

istekli olanların hizalarında yazılı depozitoyu veznemize yatı
rarak arttırmaya girmeleri ve yanlarında birer fotoğraf getirme-
leri ilan olunur. 9-22 (734) 2095 

RADYOLIN 
Sıhhatinizin bekçisidir 

unutmayınız ki 
Ağız bütün 
mikroplara 
açık bir 
kapıdır 

Ft.A.. ı >~C>J:......I~ 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

F evkalide kuvvetli terkibile mikropları öldürür ve sade 
dişlerinizi değil; vücudünüzü de korur. Fakat günde iki 

defa dişlerinizi R adyolin ile fırçalamağı kat'iyyen 
ihmal etmeyiniz. 

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

HÜSEYiN Kft .. YIN 

Mobilve evi 
I..UKS 

ŞEKERCiLER No.26 
VE SAGLAM 

* ''. I
" . 

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

SIHHAT BALIKY AGI 
Norveçya balıkyağtarının en halisidır. Şerbet gibi 

içilir. iki defa süzulmüştür. 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞ DURAK 

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

BRISTOL 
BEYOGLUNDA 

SiRKECiDE 

Osmaniye 
OTEL 1 
••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteciri 
Türkiyenin en eski otelcisi 

BAY OMER LUTFIDIR 
••••••••••••••• 

Kırk iki senelik tecrübeli ida
resile bütiln Eğe h:ılkına ken
dis;ni sevdirmiştir. 

Otellerinde misafir kalanlar, 
kendi evlerindeki rahatı bu· 
!urlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten 
fiatlar müthiş ucuzdur. 

il ' 
Çamaltı tuzlasJ müdürlüğünden: 

46 teneke gaz, 60 teneke benzin ve muhtelif eb'adda 6 metre 
mik'ab kereste 520 kilo blak ve krazot ve 90 çeş i tten fazla elek:· 
trik malzemesi ihale ve münakasa kanunu şeraitine göre paz~.r
lıkla 6-11-936 Cuma günii saat 14 de inhisarlar Alsancak tütuıı 
fabrikasında satın alınacaktır. 

isteklilerin o gün ve saatte Tuzla alım komisyonuna müraca· 
atları ile elektrik malzeme çeşidini anlamak için Alsancak tütilll 
fabrikasından bir listesini bilabedeJ alabilecekleri ilan olunur. 

893 (2038) 
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011• Vİer ve Şii. iz.mir Sulh Hukuk Hakimli· 

F ratelli Sperco 
Vapur Acentası 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
SATURNUS vapuru 11 bi

rinci teşrinden l 4 birinci teş· 

rine kadar Anvers, Rotterdam, 
Amsterdam ve Hamburg için 

yük alacaktır. 
UL YSSES vapuru 16 teşri

nievvelde gelip yükünü tahli
yeden sonra Burgas • Vama 
ve Köstence limanları için yük 
alacaktır. 

CERES vapuru 21 Birinci 

teşrinde gelip 25 birinci teşrine 

kadar Rotterdam, Amsterdam 

ve Hamburg limanl n için yük 

alacaktır. 

UL YSSES vapuru 4 teşrini

saniden 9 teşrinisaniye kadar 

Amsterdam, Rotterdam ve 
Hamburg limanları için yük 
alacaktır. 

ORESTES vapuru 16 ikinci 
teşrinden 21 ikinci teşrine ka· 

dar Amsterdam- Rotterdam ve 
Hamburg limanları için yük 
alacaktır. 

SVE JSKA ORIENT Lımcn 
V ASALAND motörü 13 bi· 

rinci teşrinde gelip Rotterdam, 
Hamburg, Bremen, Copeılhage 
Goteburg. Oslo ve lskandinavya 

limanları için ;•ük alacaktır. 

VIKINGLAND matörü 30 

birinci teşrinde beklenmekte ve 

Rotterdam - Hamburg - Bremen 

Goteburg ve lskandinavya li
ı:nan1ar1 için yük alacaktır. 

HolJand Austra\ia Line 

ALHENA vapuru 6 ikinci 

teşrinde beklenmekte olup 
Prinsipalle-Australya ve Yeni 
Zeland için yük alacaktır. 

Servici maritime Roumain 

SUÇEA VA vapuru 20 birinci 
teşrinde gelip 21 birinci teşrin

de Pire, Malta, Marsilya ve 

Ceıair için yük alacaktır. 
ZEGLUGA POLSKA 

LAV ANT motörü 1 ikinci 
teşrinde beklenmekte olup An

Vers (doğru) Dantzig ve Gdynia 
İçin yük alacaktır. 

Daha Fazla tafsilat için ikinci 
kordonda Tahmil ve Tahliye 
hin ası arkasında FRA TELLi 

SPERCO vapur acentalığma 
nıüracaat edilmesi rica olunur. 
Navlunlardaki ve hareket ta-
tihferindeki deği~ikliklerden 
acenta mesuliyet kabul etmeı:. 

Telefon: 2004-2005-2663 

Aydın Sulh Hukuk Mahke
'11csuıdcn : 936 - 479 

Aydın hisar mahallesinden 
Osınan oğlu kahveci Mehmedin 

Aydında göz doktoru Arif ve 
saire aleyhine açtığı gayri men-

kul - ev arsası - taksimi dava
sından ötürü müd. aleyhlerden 

~enizlide oturan Saraçoğlu Ta
~t karısı Feride ve lstanbul 

ksaray saçhane caddesi san 

S
l'.tusa mahallesi 11 numarada 

aff r "k b e ın ı ametgablarının meç· 
ul kalmasından lstanbulda 

~iinteşir Cumhuriyet gazetesi 
f e hıuha.keme gününde gelme
;ti ilanen tebliğ edildiği hal
d c gelmedikleri ve bir vekil 

ahi ·· d d·kı · 'h h Le gon erme ı erı cı etle 
a larında gıyap karan verile-

rek muhakeme 31 - 10 - 936 
cuınart . 
1 

esı saat 9 a bırakılmış 
O duv d 
d gun an o gün ve o saat-

a mahkemeye bizzat veya ka
nu ~ 

ve~~f sı~~t ve ehliyeti haiz bir 
ot 1 gondermeleri lüzumu ilan 

un ur. 

~uhakcme günü : 
bile ukarıda tashih edildiği veç-

31 - 10 - 936 cumartesidir. 
2051 

N V. I 
W. F. II. ' 7an Der , 

Zec & Co. 
DEUTCHE LEV ANTE LINIE 

G. m. b. H. . 
GERA Motoru 15 birinci 

teşrinde beklenmekte olun 20 
birinci tesrine kadar Rottcr 
dam. Hamburg , Bremen 
limanları için yük alacaktır. 
ATHEN motoru 26 birinci 
teşrinde beklenmekte olup 3 
son tesrine kadar Rotter 
dam, Hamburg, Bremen li
manları için yük alacakbr. 

MILOS vapuru 29 ilk teş-
rinde bekleniyor. Hamburr. ve 
Anversten yük çıkaracaktır. 

MANISSA vapuru 11 son 
teşrinde bekleniyor. 15 son 
teşrine kadar Rotterdam,Ham~ 
burg ve Bremen için yükliye
cektir. 
Armement H. Schuldt·Hamburg 

MARITZA vapuru 22 ilk 
teşrinde bekleniyor. Rolterdam 
ve Hamburg içm yük alacaktır. 

AUGUST LEONHARD va
puru 11 son teşrinde bekleni· 
yor. Rotterdam ve Hamburg 
için yük alacaktır. 

•ana .. 
American Export Liue.s 

Nevyork 
EXMOOR vapuru 17 ilk teş

rinde bekleniyor. Nevyork ve 
Boston için yük alacakbr. 

EXMINSTER vapuru 30 ilk 
teşrinde bekleniyor. Nevyork 
ve Boston için yük alacakbr. 

EXHIBITOR vapuru 14 son 
teşrinde bekleniyor. Nevyork 
için yük alacaktır. 

EXPRFSS vapuru 30 son 
teşrinde bekleniyor. Nevyork 
için yük alacaktır. 

EXAMINER vapuru 14 ilk 
kanunda bekleniyor. Ne•york 
için yük alacaktır. 

EXAMELIA vapuru 26 iJk 
teşrinde bekleniyor. Nevyork 
için yük alacaktır. 

Amerikan Export Lines 
Pire Aktarması Seri Seferler 

EXCALIBUR transatlantik 
vapuru 23 ilk teşrinde Pireden 
Boston ve Nevyorka hareket 
ediyor. 

EXETER transatlantik va· 
puru 6 son teşrinde Pireden 
Boslon ve Nevyorka hareket 
edecektir. 

EXCAMBION transatlantik 
vapuru 20 son teşrinde Bos
tan ve Nevyorka hareket ede· 
cektir. 

Sefer müddeti : 
Pire - Boston 16 gün 
Pire - Nevyork 18 gün 

.... @ 4• 

Den Norske Middelhavslinje 
BOSPHORUS motörü 24 ilk 

teşrinde bekleniyor. Dieppe, 
Dünkerk ve Norveç limanla
rına yük alacakhr. 

SARDINJA m'>törü 16 son 
teşrinde bekleniyor. Dieppe ve 
Norveç limanlarına yük ala
caktır. 

--00--">-'~ 

Johnslon Varren Line Ltd 
Liverpool 

DROMORE vapuru 24 ilk 
teşrinde gelip ayni gün Burgas 
Varna, Köstence, Sulina, Ga
laç ve Brailaya gidecekHr. ....... 
S. A. Royale Hongroise de Na
vigation DanuLienne- Maritime 

Budapest 
DUNA motoru 18 ilk teş

rinde bekleniyor. Belgrad, No
visad, Budapeşte, Bratislava, 
Viyana ve Linz için yükliye
cektir. 

-<XI""~+<r.'-.:;DC>-

Service Maritime Roumain 
Bükreş 

DUROSTOR vapuru 28 1 ci 
teşrinde bekleniyor. Köstence, 
Sulina,Galah ve Galatz aktar
ması olarak BeJgrat, Novisad, 
Budapeşte, Bratislava, Viyana 
ve Linz için yük alacaktır. 

Vapurlann isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında hiç bir taahhüde gi
ritilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

. . . .. ,__ . . :· .:· . . . ' ' . 

ıhlamur, Salep, Çay 
içmenin mevsimi geldi. 

Bunları alırken kutulardaki 
firmamıza dikkat ediniz. 
Ambalaj içine alanmış çe
şidlerimiz şunlardır: Siyah 
ve kırmııı biber, darçm, 
bahar, kimyon, 41 bahar, 
papatya, ararot, çivid, kür
dan, leke _ tozu, vazelin, 
karbonat, yaldız, kola, pey
nir mayası, vim, ışıldak, 
persil, toril kaol ve emsali 
şişelerde gül ve çiçek suyu. 

Kız markalı meşhur (ArtB 

- ···· ~~:-:::.-

kumaş boyaları, hediyeli filbaşı Türk çividi, leylek maıka 
rastık boyalan, perakende ve topdan karpit, marangozlar 
için ;spirto, tutkal, gomalaka, sanjaka, reçina ve :malin 
boyalar, kız enstitüsü ve dikiş yurdları talebeleri için çiçek 
ve meyva boyaları, fJjfre kağıdı, zamkı Arabi, alkol, jela
tin, ilk okul talebesi için adresli diş fırçaları ve macunları, 
tebeşir, kokulu sabun, krem ve traş bıçakları, memedeki 
çocuk!ar için nestle südü ve unu, fosfatin, Kars südü, yassı 
ve lastik don ve muşamma, t~mzikler, sanayi ve ziraatta 
kullanılan hertürlü zerhirli maddeler benzin, göktaşı, asid· 
finik, çnmaşır ve tahta sodası, nezafet pudrası, Karabisar 
maden suyu, meraklı bayanlara ekstra sakız ve daha pek 
çok çeşidlerimizi görmek istiycn1er depomuza uğrasınlar. 

Telefon: 3882 
'~,, • ·' • .. • • • • •• l. • • ·~-"' ... • .. :~ ···~: .... , ... •• • • • ' ·=>. ..... ~ 

• • 1936-1937 senesının 
Taze bir asitli 

ekistra ekistra 

Balık 
Yağı 

ECZACI 
Kemal 

Kamil 
Aktaşba
lıkyağıdır 
Gıda kuvveti yük 
sek, içmesi hafif 
bir şerbettir. 

Hilil 
Eczanesi bu yağı 
hiçbir yere ver
miş değildir. 

Kendi sat 
maktadır 

s~'"' ... 
a~ızı-yıkamak artık bir UJfet de~Udlr, 
Zira gayri kabili kıyas olan PERLO
OENT diş macunu bu kOtfetl ortadan 
bldırmcşıtır. 

PERLOOENT çok zev;tll ofduUu gibi, 
•olulunuzu da Hrinlellr 

-·Af~re~·.~·.uf ,,,~ ~ .... ~-~ 
it4 ttf'A "°~4~ ol4-. i.lı:(,.,.~t4t ,....;1u..,.ol..}ı 

• 
TURAN Fabrikaları mamulatıdır. Aynı zamanda Turan 
tuvalet sabunlarını, traş sabunu ve kremi ile güzellik krem
lerini kullanınız. Her yerde satılmaktadır. Yalnız toptan sa
tışlar için lzmirde Salihağa hanında umum acentelik Nef'i 
Naci ve J, C. Hemsiye müracaat ediniz. 

Posta Kut. 224 Telefon 3465 

1 
l 
1 

ğinden: 
LIMITET lzmir Hilaliahmer Cemiyeti 

Vapur Acent .sı tarafından merhum Hacı Rüştü 
BİRiNCİ KORDON REES varisleri Bumnva'dn Kürt Ömer 

BiNASI TEL. 24 43 sokağmda 23 numarada mu
kim Zeyneb, Mebmed, Tevfik, 

LESBIAN vapuru 9 teşrini- Saniye ve Fatma Afeviye aley· 
evvele kadar Londra ve Hull hine ikame olunan izaleişüyu 
için yük alacakhr. davasından dolayı cereyan 

MARONIAN vapuru 19 teş- eden muhakemede müddeia-
rinievele kadar Londra ve Leith leyhlerden Fatma Afeviye na-
için yük alacaktı. mına çıkarılan davetiye \•ara· 

Liverpool hattı kasının ikametgahının meçbu-
DRAGO vapuru 7 birinci liyetine binaen bila tebliğ iade 

teşrine kadar Lh•erpol ve G'as- edilmiş ve müddei vekilinin 
gov için yük alac.aktar. sebkeden talebi üzerine gazete 

EGYPJAN vapuru 15 birinci ile iJanen tebligat icrasına ka-
tcşrined Liverpool ve Svar se- rar verilmiş olduğundan bu -
adan geJip yük çıkaracaktır. sebeble mahkeme 12-11-936 

Oeutcbe Levante • Linie perşembe gününe talik kıhn-
HERAKLEA vapuru birinci mış olduğundan yevmi mez-

teşrin ortasında Hamburg,Bre- kurda saat 1 O da mahkemede 
men ve Anversten gelip yük bizzat isbatıvi:cud etmesi veya 

bir vekil göndermesi, aksi tak-
çıkaracakhr. dirde hakkında gıyab kararı 

NOT : Vürut tarihleri, va- tastir kılmacağma dair tebli-
purJarın isimleri ve navlun üc- gat makamına kaim olmak 
retlerinin değişikliklerinden me üzere ilan olunur. 
suliyet kabul edilmez. 917 (2041] 

Hususi ŞiF A BALIK Y AGI 
Bu mükemmel 

gıda ve deva baş 
mahsuldür. Gıda 
kudreti yüksek. 
saf, temiz daima 
tam randman 
veren 

. Şifa Bahk 
yağını 

tercih ediniz 
tam bir istifade 
temin edersiniz. 
Muhtelif hususi 
şişelerde: safi 
kilo 70 kuruş 

Um. Dep. ŞiFA ECZANESi 
Hükümet sırası 

Daima sabit daima tabii 

/ · 
Juvantin saç boyaları 

INGILIZ KANZUK eczanesi laboratuarlarmda hazırlanan Ju
·Vantin saç boyaları muzır ve zehirli maddelerden tamamen ari 

, olup saçlara tabii renklerini bahşeder. 
Juvantin saç boyalarını kumral ve siyah olarak iki tabii renk 

üzerine tertip edilmiştir. Gayet tabii ve sabit olarak temin edi
len renk yıkanmak, terlemek hatta denize girmek suretiyle de 
çıkmaz. En ciddi ve emniyetli markadır. 

Eczanleerde ve ıtrıyat mağazalarında arayınız. 

Gazi l~erbiye Enstitüsü direktörlü
ğünden: 

Enstitü'nün beden terbiyesi şubesine yeniden müsabaka ile kn~ 
ve erkek talebe alınacaktır. • Talip!erin şartları ve imtihan gününü 
öğrenmek için Kültiir direktörlüklerine başvurmalar. 

20-22-24 861 (2028) 

Milli Emlak müdürlüğünden: 
D.171 Bayraklı Bornova caddesi No. 55 Ev. Lira 18 
1697 Buca aşağı mahalle Tahir So. 1-3-5 No. lı Ev ,, 31 

70 Bayraklı Bornova caddesi 57 No. Jı dükkan ,, 12 50 
Yukarıda yazılı Yunanlı emvalinin altı aylık icarlarma bidaye· 

ten talip zuhur etmediğinden bir ay müddetle uzatılmıştır. iha
lesi 5-11-936 Perşembe günü saat 15 dedir. Alıcıların Milli Emlak 
müdüriyetine müracaatları. 921 (2042) 
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Kont Cian eri ine sarih tekliflerle geldi 
• .A •• •• Dün sıyas ruş başladı 

Yarın Vertergar Bitlerle görüşecektir. Italya 
Almanya ile siyasi, ik ısadi ve askeri elbirliği yapacak 

Bütün karşı müttehid bir cebhe teşkilidir. ltalyan 
• 

hedef Bolşevik Rusyaya 
karşı hücumlarını yıne şiddetlendirmişıerdir. Alman sanayicileri 

gazeteleri 
ltalyada .. 

lngiltereye 

Roma, 21 (Hususi) - Ber
linden bildiriliyor: Italya hari
cİJ e nazırı, beraberinde ltal
yanın Berlin sefiri ve diğer 

bazı ItaJyan şahsiyetleri oldu
ğu halde Alman hariciye na
zırı Von Neurath'ı ziyaret et
miştir. Vilbelmshasse'ye muva
salitında Kont Ciano protokol 
reisi tarafından kabul edilerek 
yukarı salonlara isal edilmiştir. 
Burada baron von Neqrath 
etrafında iş arkadaşları ve ez
cümle Alman·ltalyan mesele
leriyle iştigal eden daire şefi 
olduğu halde kendisini bekJi
yordu. On dakika süren kısa 
bir nezaket ziyaretinden sonra 
iki nazır Von Neurath'ın kabi
nesi yanında bir küçük salona 
geçmişler ve uzun ve mühim 
bir miılakatta bulunmuşlardır. 

BiR RESMi KABUL 
Ciano ltalya sefarethanesinde 

oturmıyacak (U1ter Den Ltiden) 
caddesindeki otellerden birinde 
kalmaktadır. 

Fon Nörat ile yapılacak mü
zakereler iki gün devam ede
cektir. 

Fon Nörat akşam Cianoyu 
yemeğe davet etmiştir. 
Perşembe günü ltalyan se

farethanesinde bir kabul resmi 
yapılacakhr. Cuma günü Ciano 
Berechtesgadau'e gidecek ve 
orada HitJer ile görüşecektir. 

Italya hariciye nazırı Romaya 
Cumartesi günü dönecektir. 
Ciano ile Führerin görüşmesin
den sonra bir resmi tebliğ neş- ı 
redilecektir. 

BU ZlY ARET V AZlYETI 
AYDINLATACAKMIŞ 

Roma, 21 (Hususi) - ltal· 
yan gazeteleri hariciye ~azırı 
Kont Ciano tarafından Berline 
yapılan seyahatin Avrupa siya
seti üzerine yeni bir ışık ser
perek vaziyeti tavzih edeceği 
mütalaasındadırlar. 

IT AL YAN GAZETELERi
N iN NEŞRiYATI 

Roma gazeteJerioe göre Al
manya ve ltalyanın siyasetleri 
birbirine müvazidir ve şöyle 

hulasa edilebilir: Realist bir 
siyaset ve daha ziyade sosyal 

demokrat devletleri tehdid 
eden bolşevik tehlükesine karşı 
mücadele .. Bu gazeteler diyor
lar ki: 

"Avrupa güç ve facialı bir 
devir geçirmektedir. ispanya, 
tarıhde misli görüimemiş en 
~cıklı bir dahili harbla kana 
bulanmaktadır.Rusya garb dev
letleri arasına tefrika saçmağa 
hazırdır. Fransa ne yapmak 
istediğini pek iyi bilmiyor ve 
bolşevizme temayül ediyor.lngil
tere ananevi imparatorluk hod
binliği içinde kapalı kalmakta
dır. Yalınız kendi denizlerini ve 
meşhur imparatorluk yolunu 
himaye etmek fikrindedir. 

Bütün Avrupa miJletJeri sulh 
ve miJletJer arasında vifak is· 
tedikleri halde "Alçak AJbion" 

klasik olan " hüküm sürmek 
için ayırmak! ,, siyasetini tatbik 
ediyor. 

Avrupa siyaseti hakkında bu 
hükmü yürüttükten sonra ga· 
zeteler şu neticeye varıyorlar: 

" Şu halde sıhhatli milletle
rin, yani Almanya ve Italyanın 
bolşevik sirayetine karşı ),en· 

Üstte: Ciano Almanyava gıdetken 
Altta: Ooebels son ifa/ya seyaluıtmde 
dilerini korumak istemeleri ve 
siyasetlerini müşterek esaslara 

ff ıtler ve M ussolmı 
dayamaları pek tabiidir. Bu kararsız vaziyeti, tedafüi isti-
da kendilerine terettüb eden kamette oldu~u kadar kurucu 
tarihi vazifeye devam etmele- istikamett~ de alınacak bütün 
rme imkan verecektir. tedbirlere hak verir. Berlin 

KURUCU TEDBiRLER DE görüşmelerinden Avrupa'nın 
ALACAKLARMIŞ sulhcü bir esas üzerinde tensiki 
Fakat bu Almanya ve ltal- için semereli tt:şebbüsler çıka· 

yanın yalnız pasif ( gayri bilecektir. Bu ihtimalden uzak 
faal ) tedbirler alacakları durmak şöyle dursun, bilakis 
manasına gelemez. Avrupanın çok muhtemel bir neticedir. ,. 

Berlin, 21 (Hususi) - ltalya 
hariciye nazırı kont Ciano Al

man gençliğine hitab ederek 

otoriteli rejimlerin üstünlüğün

den bahsetmiştir. Nazır dün 
akşamı Adlon otelinde Italyan 

delegasyonunu teşkil eden ar
kadaşlarile müzakere halinde 

De1linden bükar manzara 
geçirmiştir. Bugün ltalya sefa
rethanesinde bir ziyafet veril
miş, bunda Alman hariciye na-
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Berlin görüşmelerinde teblig neşredildi 

Arada bir anlaşnıa yapıldığı hakkındaki haberler 
doğru değildir, Konuşmalara henüz başlandı. 

Paris 21 ( Ö.R ) - Italyan linde muhaverelerin ehemmi-
hariciye nazırı Kont Cianonun yeti inkar edilmeksizin şimdilik 
Bertin seyahati bütün diplo- ortada bir fikir teatisinden 
masi mehafilinin dikkatini çek- başka birşey olmadığı ve ne 
mektedir. Bu görüşmelerin ne- Almanyanın ne de ltalyanın 

t cesi öğrenilmeden hemen bir kimseye karşı anlaşmak niye-
fikir yürütmek doğru olmaz. tini beslemedikleri kaydediJ-
Bununla beraber şuras\ kayda mektedir. 
değer ki Alman mehafili ltal
yan mehafiline nisbetle son de
rece daha muhteriz davran

maktadırlar. Günlerdenberi bu 
ziyarete sütunlar dolusu yazı-

lar ve tefsirler ayıran İtalyan 
matbuatının hilafına olarak 

Alman gazeteleri tefsirle
rıne ancnk 1talyan nazır· 

ının geldiği gün veya on
dan evvelki ııkşam başlamış

lardır. Bu fark manidar tefaltki 
edilmektedir. Bazı noktalarda 
itilaf hasıl olduğuna dair veri
len haberlerin esassızlığ1 bu
nunla sabittir. Zira müzakere
ler ancak bugün başlamıştır. 

BunJarın neticesi hakkında Al
man mahafiJi çok ketum dav
ranmakta ve umumi efkarı 

görüşmelerin mevzuu hakkın
daki indi tahminlerden sakın
ma~a davet etmektedirler. Ber-

Bu şerait dahilinde itilaf 

hasıl olduğu ümid edilen 
noktalar hakikattan ziyade bazı 
arzuları göstermektedir. iki 
milletin her ittifak fikrine ve 

Lokarno paktı projesi hariç ol
mak üzere her mıntakavi kar
şıhkh yardım anlaşmasına mu

halif oldukları kuvvetle ileri sü
rülmektedir. Zannedildiğine 
göre Milletler cemiyeti mese
lesi de, yalnız 16 ncı mad
desi itibariyle değil, fakat 
bütün makanizması bakımından 
görüşme mevzuu olacaktır. Şu 

halde Berlin görüşmeleri acaba 
Milletler Cemiyetinin kat'i ola· 
rak mahkum edilmesi ve yeni~ 
den bir dörtler paktı teklifine 
mi dayanacaktır? Buna şimdi
den hükum vermek güçtür. 

ltalyan - Alman anlaşması 
Btrlin ve Romada Avrupa mü-

vazenesı ıçın elzem sayıldığına 
göre iki nazırın arada sürtün
meye sebeb olan noktaları iza
leye çalışacakları tahmin olu
nuyor. Bu noktaların başında 
Avusturya meselesi gelir. 

Mali meseleler, liretin deva· 
luasyonu, markm müdafaası, 
AJmanyanm dört senelik eko· 

nomi planı kadrosunda iş bera
berligi ile cenubuşarki Avrupa

da Alman ve ltalyan ekomomik 
menfeatlerinin te'Jifi meseleleri 

de kont Ciano'nun ekonomi dik
tatörü General Göring'Je gö
rüşeceği mevzular arasındadır. 

Berliu, 21 ( Ö.R ) - Kont 
Ciano ile Baron Von Neurath 
arasmda ilk mülakat bir saat
ten fazla sürmüştür. Bu esnada 
ltalyan delegasyonunun diğer 
azaları hariciye müsteşarının 
riyaseti altında ayrıca top· 
lanmış bulunuyorlardı . Al· 
man - Italyan muhaverelerinin 
muhteviyatı hakkında tam bir 
ketumiyet muhafaza edilmekte· 
dir. Bununla beraber Avrupa 
meselelerinin umumi vaziyetinin 
görüşüldüğü malum olmuştur. 

Kont Ciano s;razetecilere tebes· 

süm ederek: "Memnunum, mu
havereler akşam devam ede
cektir., dP-miştir. 

BerJin, 21 (Ö.R) - D.N.B 
Ajansı ltalyan - Alman goruş
meleri hakkında şu tebliği 
Neşretmiştir: 

ltalyan hericiye nazırı kont 
Ciano sabah hariciye nezare
tinde Almanya hariciye nazırı 
baron von Neurath'ı ziyaret 
etmiştir. 6u ziyaret nzun fikir 
taatilerine meydan vermiştir. 

Öyledensonra Alman hariciye 
nazırı Adlon oteline giderek 
ltalyan hariciye nazırının ziya
retini iade etmişti~ 
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BELÇiKA 
Muhtelif teahhUdlerinl 

feshetmek niyetinde 
değildir 

Par is 21 (Hususi) - Y von 
Delbos dün Belçika sefirini ka
bul etmiştir. Londra, Paris ve 
Brüksel arasında müzakereler 
ilerledikçe, Belçika tarafından 
ihtiyar edilen vaziyetin ilkönce 
zannedildiği kadar uzlaşma ih
timalinden uzak olmadığı ve 
bitaraflığa mutlak bir mana ve
rilmediği anlaşılmaktadır. Paris 
mahafilinin fikrince Belçikalılar 
hiç olmazsa şimdilik muhtelif 
teahhüdlerini feshetmek niye
tinde deR"illerdir. 

zırı baron von Neurath, gene
ral Göring, propaganda nazırı 
Göbeles hazır bulunmuşlardır. 

GÖRINGLE GÖRÜŞTÜ 
Liberal Göring ile kont Cia

no arasında mühim muhavere· 
ler olmuşdur. Bunların esa9 
mevzuu, merkezi Avrupada 
Almanya ve Italyanın ekonomik 
iş beraberliği ve iki devlet 
uasında doğrudan dogruya 
yapılan ticari mübadelelerin de 
artırılmasıdır. 

Essen' de çıkan ve general 
Göring' e çok yakından bağlı· 
lığı olan " Nazional Leiting ,, 
gazetesi Kont Ciano'nun seya· 
bati münasebetiyle şunlara ya· 
zıyor : 

Almanya ve lta1yanın dünya 
düşmanı olan Bolşevizme karşı 
vaziyetler.' birbirinin aynıdır ve 
bu Avrupa sulhunun dünya 
ihtilali propagandacılarına ve 
komünist enternasyonalinin aleti 
olan !!ızılorduya karşı korun· 
m..ısı için en kuvvetli temi· 
nattır. 

SARiH TEKLlFLE.R 
Bu gazetenin Roma muhabi• 

rine nazaran Kont Ciano Ber• 
line sarih tekliflerle gelmiştir. 
Bunlar iki hükümet arasında 
müzakere edilecektir. Italya ve 
Almanya sulh ister'.er ve sulh 
için çalışırlar. On:arın telakki· 
leri her sahada hirleşmektedir. 
Silahsızlanma meselesile Ce· 
nevreniu salahiyetleri hakkın· 
daki görüşleri aynidir. Yapılan 
muhavere1er, ltalya ile Alman• 
yayı diğer memleketlere kart• 
cebhe almağa sevkedecek ma'" 
biyette değildir. Bunun aksini 
iddia etmek daha doğru olur. 

TA YMİS NE DiYOR? 
Londra 21 (A.A) - Kont 

Cianonun Berlin ziyaretini tef
sir eden Times gazetesi Italy• 
ile Almanyanın görünürde bu" 
günkü siyasi meselelerde uzlaş'" 
mak ve kendilerini ileride tef• 
rik edecek mahiyetteki mese .. 
leleri de şimdilik tehir etmell 
istediklerini söylemektedir. 

Bu gazete ilaveten diyor ki: 
Almanyanın güttüğü başlıcıa 

gaye hiç şüphesiz Sovyet Rus'" 
yasını Fransadan ayırmaktır. 

ALMAN TA YY ARECILERI 
Roma, 21 ( Hususi ) - Al

man tayyarecilerinden mürek'" 
keb o]an Alman heyeti ha\'S 
yolile Berline hareket etmiştir· 
Birçok ltalyan şahsiyetleri -.,e 
ltalyan hava müsteşarı general 
Valle heyeti Milano hava ıneY" 
danında selamlamıştır. 

ALMAN SANA YICILERI 
Roma 21 ( A.A ) - Alınall 

sanayicilerinin bir heyeti ın~" 
rahhasası dün akşam V cnedı• 
ğe $!elmiştir. Bütün gazetelef 
heyE':ti hararetle selamlaınaktıl 
ve bu temasın iki meaıleke~ 
arasındaki ekonomi ve ticare 
münasebetlerini inkişaf ettire· ' 
ceği ümidini izhar eylemekte" 
dirler. 


