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Vekiller Heyeti Ankara da toplandı 

•• e u m 
• • 
ıy a ıs 

-~ 

Sovyet Rusya 1 

Alman ithamlarını ' 
Madde madde münakaşa 

ederek reddediyor 

Yeni A~ır matbaasında basılmıştır. 

cekti 

1 
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KIZILAY . -.. 
Ulusumuzun bu 
kuruma karşı 
vazifeleri .. 

• • • 
sıyasetımız 

1 inci beş yıllık endüstri plinının yanında yeni bir 
• 

zıraa 
Uzun yalların sinesinde sak- fS 

1 ~ 
adağı birçok acı vakıalar ısbat .. , 

plinı yer alacak ve her iki plin birbirini 
tamamlıyaca~tır. Menemen o~ası da sulanacaK .. ~ 

Ankara, 23 (Yeni Asır muhabirin- .. müstacel ihtiyaçlarla birlikte ikinci beş ~ 
den)- Başvekil ismet lnönünün riyaseti yıllık endüstri planamızı ehemmiyetle N 

altında toplanan Vekiller Heyetinde alakadar eden i ş sahaları üzerinde ~ 
iktasadi mesele!er üzerinde mühim gö- büyük bir hazırlık devresine girmiş ~ 

eylemi~tir ki Kızılay cemiyeti 
Türk milletinin kara gün dos
tudur. Birçok defalar bu kuru
rnun faal kollarmı harb saha
larında şarapnel yağmurları al-
tında çalışır gördük. ~ rüşmeler olmuş ve ehemmiyetli karar- bulunuyorlar. 

lar almmışhr. ismet lnönü Adana mm- Vaziyeti yakından takib edenlerin ~ 
Nered ... bir seylab, bir zel

zele olsa, nerede yurdlarmdan, 
Yuvalarandan oJan yurddaşlar 
açlık tehlükesi geçirse, Kızılayı 
bu felaketzedelerin imdadına 
koşmuş bulduk. 

Yurdun herhangi bir köşe
sinde bir felaket ocağı belirse 
Yüreklere serinlik veren, ümid
sizlik bulutlarını dağıtan, Kı
t.ala11n çadırı ve onun üstünde 
ıalJanan bayrağıdır. 

Türk milletinin bu kurumu 
daima saygı ve sevgi ile andı
ğına şübhemi2 yoktur. Ulusun 
bu saygı ve sevgisidir ki onu 
bugüne kadar yaşatmış, ona 
lllüsbet sahalarda iş görmek 
fırsatlarını bahşeylemiştir. 

Kuvvetini milletin samimi 
sevgisinden almıyan hiçbir te
şekkülün uzun müddet yaşa
hlasına imkan tasavvur edile
hlez. 10 Temmuz (1908) inkıla
bından bugüne kadar muhtelif 
hlaksad ve gayelerin istihsali 
İçin yüzlerce ve belki de bin
lerce cemi~·et kurulmuştur. 
Bunlardan üç beş tanesi istis
na edilirse hiçbirisi yaşayama
lbış, doğduğu yerde sönmüş
lerdir. Ayakta durabilen, yıllar 
geç.tikce kuvvetini artbran üç 
beş teşekkülün arasmda Kı
Zdayın bütün vicdanlarda yer 
~den mevkiioi takdirle karşı
~nıak hem bir vazife, hem de 

11 kadirşinaslıktır. 
h Şunu da ilave etmeliyiz ki 
] er hangi bir teşekkülün kalb
i erde yer alması ona sevgi bes
brınıesi yeter sayılamaz. Sevgi 
l ağınm ulusa yüklediği vazife-
er vardır. 

Ancak bu vazifelerin yerine 
getirilmesidir ki onun mevcudi
!:!i1ni kuvvetlendirir; istikbalini 

g anıfaştmr. 
.. Medeniyet vasıflarından biri 

:uPhe yoktur ki içtimai yardım 
eşekküllerine geniş mikyasta 

:.e.~ vernıek, onların faaliyetle
.. ını a . 

rurmaktır. 

ic ~emiyet hayatının en tabii 
'fil. a larıodan biri de budur. 
tll edeni dünyaya ltarşı varlığı-
d 

111 
hissettirirken bu icabları 

a Ye· l'u k rı~e getirmeğe mecburuz. 
ic ~ mılletin in bu vazife ve 
1',: farı da müdrik bulunduğuna 

~aatinıiz vardır. 
teli al~~z şunu da tebarüz etti
tllı.~ ~1 fakir bir millet oldug-u-

... ,.. ırın · · 
~ ıçtımai sefaletin ısbrabı 
~ Sonu 2 ilci say/ada -

~::ı...a.ı C>cak.ojğ·ı u. 

takasında yaptığı seyah:-ıttan sonra tahminlerine göre, ikinci beş yıllık en- ~ 
Ege pamuk mıotakalarındaki tedkikler düstri planı yanında yeni bir ziraat !S 
ve temaslar;nın net:celerini anlatmıştır. planı tatbik edilecek ve bu iki plan ~ 

Başvekilin EGE seyahatinde aldığı birbirini tamamlayacaktır. Fazla istihsal 
notlar ziraat sahasında çok esaslı çahş- davasmı muvaffakıyetle gerçekleştir-
malara zemin teşkil edecektir.En başta mek için gözönünde tutulan büyük 
pamuk ziraatimizin rasyonel bir tarzda meselelerin ön planında su davası gel-
inkişafı, pamuk ziraatiy;e uğraşan köy- mektedir. 
lerin kalkmması gelmektedir. Alakadar Büyük Mendereste 25000 hektar 
vekaletler bu hayati iş üzerinde hızh arazi kurutulacak, bütün ova su bas-
ve muazzam bir harekete girişecek- kınlarından kurtarılacakbr. Kurutulacak 
lerdir. arazi ile birlikte 100,000 hektar arazi-

N Ankara, 23 (Yeni Asır) - Vdr; · ·~r, nin sulanmasını mümkün kılacak tesisat 
~ Kamutayın tatil devresinde bütün mem- yapılacaktır. 
~ Na tta ı•rkıtl All Çtfınl<ava ' Jekette genj ş tedkikler yaptıklarından Başvekil ismet lnöll ü - Sonu üçtincıi sahifede -
r-rL:T.Z:Z/..Z7.ZZZ/YTLV.z7.ZL/J:Z/..LXXZ77XZ/./Z7/...z:aırzr.;;mr;;zz;zzzzy,v~L'Z'ZZ""/IT",LZ;72rL/Z7JZZX'ZiZJfY.2.Z·ZLZZ/.L'L7I.L7.ZZ7.7/77-ZZJ~>-.Jiil!T2127.TJ.Z.2.Zl2/ZX/.E7:tJWz::a 

Belgrad elçlmlzln ziyareti Balkan •••••••••••••••••••••••• Genel Kurmayları 

Bükreş ~oplantısına M. Yugoslavya 
Çakmakta iştir3.kedecek Bitara~lığını ~lan 

Atina'da 
suvare 

Istanbul, 23 
(Yeni Asır) -
Balkan antan
tmı teşkil eden 
Türkiye, Yu -
goslavya, Yu
nanistan ve Ro • 
manya büyük 
erkam harbiye 
reislerinin Bük
reşte yapacak
ları büyük top
lanbya Genel 
Kurmay başka
nımız Mareşal 

Fevzi Çak -
mak'ın da işti
rak edeceği 

teeyyüd edi· 
yor . 

Bükreş, Bel-

donanma şerefine 
tertib edilecektir 

grad ve Atina Mareşal Fevzi Çakmak 

bir 

gazeteleri, şimdiden bu top- f bağh meseleler üzerinde cere-
lantı 'nın büyük ehemmiyetini ve yan edecektir . 
dört müttefik devlet arasında Atina, 23 (Yeni Asır) - Bu 
her hususta mevcud olan el sabah çıkan gazeteler Türk 
birliğinin bu sahada da kendini filosunun ilk defa olarak Yu· 
göstereceğini yazıyorlar. nan sularım ziyaretini hara-

Paris, 22 (Ö.R) - lstanhuZ- raret.le ~elamlıyorlar. Ziyaret 
dan gelen haberler Balkan an- ikinci teşrjn ayımn sonunda 
tantı devletleri erkanıharbiye olacak ve Türk filosu kuman-
reislerinin yakmda Bükreşte danları şerefine bir suvare 
toplanacakları hakkında Yunan tertip edilecektir. 
gazetelerinin neşriyatını teyid Belgradda 
etmektedir. Türkiye Mareşal 
Fevzi Çakmak tarafından tem- Belgrad, 23 (Yeni Asar) 
sil edilecektir. Zannedildiğine Prens Pof, Romanya başvekili 
göre müzakereler Balkan dev- Tatareskoya bir öğle ziyafeti 
letlerinin müdafaası ve buna vermiştir. 

etmıyecektır 

Belgıad elçimiz Ali flapdar Aktav 

Belgrad, 23 (Yeni Asır) -
Viyanadan dönen Türkiyenin 
Belgrad elçisi Ali Haydar Ak
tay, bugiin Yugoslavya başve
kiJini ziyaret ederek yarım 
saat kadar nezdinde kalmışlar. 
Bu ziyarette Yugoslavya ba~
vekilinin Ankara ziyareti me
selesi görüşülmüştür. 

Belgrad, 23 (Yeni Asır) -
Romanya başvekili Tataresko
nun Belgrad ziyaretinden mana 
çıkarmak istiyen bazı ecnebi 
kaynaklar guya Yugoslavya ile 
Romanyanın da Belçikaya im
tisalen bitaraflıkJarını ilan ede
ceklerini radyolarla neşir ve 
ilin etmişlerdir. 

Bu haberler Yugoslavya 
(Avala) ajansı tarafından res
men tekzip edilmiştir. 

KIZILAY, her yurt çocuğunun barış ve s vaş 
zamanında, başı ağrıyınca yarr1ımına emniyetle 
sığınabileceği bir ,efkat mUessesesid~r. Ona 
uzatacağınız en kUçUk yardımı kendinize, karde
,ınize ve yakinl~lze yapmıf olacaksmız. 
BugUn, KIZILAY haftasının UçUncU gUnUdUr. 

Sizi, aza kaydetmek için kapınıza gelecek me
mura iyi bir kabul yUzU gösteriniz ve behemehal 
aza olunuz. 

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

Hala mı yobazlık ediyorlar? 

Bursa K. Paşasında du
vara din kiğıdı astılar 

lstanbul, 23 ( Yeni Asır ) - Bursanıo Kemalpaşa kazasında 
evlerin kapılarına eski harflerle: 

" Dininizi unutmayın ! ,, cümlesini ihtiva eden kağıdlar asıl
dığı hayretle görülmüştür. Zabıta, bu aptalca tahriki yapan 
hakkında tahkikata başlamıştır. Birçok kimseler isticvab edil· 
miştir. Bu kiğıdJarı, mecnun bir yobazın kapılara astığı zanno· 
lunuyor. 



Sahne a 

,KIZILAY 
Ulusumuzun bu 
kuruma karşı 
vazifeleri .. 

- Başfaıa/ı I i11ci say/ada -
altıoda kıvraoaoların hepsioe 
yetişemiyoruz. Yapılabilenler, 

yapılması gerekeo işler yanıoda 
çok küçük kalıyor. Bu bakım
dan içtimai yardım teşekkül

lerinin çalışmalarını geoişlet
mek zarureti vardır. Bu da 
ulusun gayretile varlıklı yurd
daşların yoksullara karşı vazi
felerini vi cdanlarında duymakla 
mümkün olacaktır. Refah için
deki şen yuvalar yoksuUarın 

ıstırabdan doğan iniltilerine 
kulak vermelidirler. Matlüb 
olan ferdio değil, cemiyetin 
neş' esidir. 

Kızılay haftası bize bu vic
dan borcunun yerine getiril
mesini hatırlatıyor. Bu hafta 
içinde yoksulların ıstırablanoı 

felaketli günlerin acılarını göz
lerimiz önünde canlandırmalı, 

vicdan huzuruna kavuşmak 
için Kızılaya yardıma koşmalı
yız. Zira Kızılay Kurumu Türk 
ulusunun içtimai bir sigorta
sıdır. 
~ak.k.ı ocak.oı!ı;ıu. 

Hayret 
Sadıkzade 

Fırtınaya tutulmamış!.. 
Denizyolları işletme idare· 

sinden şu mektubu aldık : 
~Muhterem gazetenizin 22-

10-936 tarih ve 9378 sayılı 

nüshasının birinci sayfaaının 
üçüncü sütununda (Sadıkzade 
vapuru hakkında çıkarılan şa· 

yıa doğru değildir, vapur bat
madı) ve (Sadıkzade tehlüke 
geçirdi) başlıkları altında inti· 
pr eden haberler ve verilen 
tafsilat asıl ve esasa tamamen 
aykırıdır. 

1 - Karadenizin müdhiş fır
tınaları içinde senelerce sefer· 
ler yapan vt metin bir yapıya 
ve çok sağlam makinalara ma· 
lik bulunan bu vapur Akdeniz 
fırtınalarından korkacak bir hal 
ve vaziyette değildir. 

2 - Vapur kat'iyyen fırtı
naya tutulmamış ve fırtına 
görmemiştir. 

3 - Vapurun lstanbuldan 
hareketinden itibaren hafif su· 
rette esen ve baştan gelen 
lodos rüzgarının az çok yol 
kesmesi 280 millik yol üzerinde 
vaktinden ancak iki saat geri 
kalmasına sebebolmuş ve vapur
ların Köstenden muayyen saat
ler haricinde geçmesine müsaa
de edilmemesi ve Sadıkzadenin 
bu muayyen vakitten ancak 
yarım saat sonra Köstene mu· 
vasıılat eylemiş bulunması ge
ceyi o civarda geçirmesine 
amil olmuştur ... 

Yeni Asır - Maksad veri
len haberleri usulen tavzih ise 
mesele yoktur. Yeni Asır'ın bu 
hususta verdiği haber yanlış 
olabilir. Ancak Perşembe günü 
öğle servisinde lstanbul rad
yosu aynı haberi bizim yazdı
ğımız şekilden biraz daha taf
silatlı vermiş ve bizim bu ha
beri istihbarda yalnız olmadı

ğımızı meydana koymuştur. 
·~ 11 •••• 

lnebolu davası 
lnt!bolu faciası üzerinde ted

kikler yapmakta olan mütahas
sıs denizcilerden mürekkeb 
ehli vukuf pazartesi günü son 
toplantısını yaparak tedkikle
rin net cesine aid raporunu 
tanzıme başlıyacaktır: 

liaber aldığımıza göre ehli 
vukuf raporu 2 ikinci Teşrinde 
lnebolu muhakemesi celsesine 
kadar mahkeme riyasetine ve
rilmiş olacak ve o gün oku
nacaktır. 

Y'ENI AölR 

Köylerde hayat: 
••••••••••••••••••••••••••• 

ş BİR HABERLERİ Cumaovası 

--= 

Viliyet malômat istiyor 
Pamuk rekoltesi, her kazanın ekim 
ve istihsal miktarı tesbit edilecektjr 

Vilayet Ziraat müdürlüğün

den, Tire, Ödemiş, Kuşadası, 
Torbalı, Menemen, Bergama 
ve Dikili kazaları ziraat me
murluklarına gönderilen bir ta.· 
mimde pamuk istihsalabnın 

artırıl ması ve genişletilmesi 

noktasından şıı malümat isten· 
miştir : 

1 - Köy itibarile beş yıfük 
pamuk ekimi, alınan koza 
mikdan, bugün pamuk ziraa• 
tine elviriş!i toprak mikdarı, 

bunun ne kadarının sulandığı, 

umumi şekilde sulama i§i ya• 
pılırsa daha ne kadar pamuk 
tarlası çıkacağı. 

2 - Kazanızın neresinde, 
kaç tane çırçır fabrikası var
dır. Her fabrikanın senevi işle
diği pamuk mikdarı nedir? 

3 - Pamuklann ne kadan 
balye ve ne kadarı çuvalla 
sev kolunu yor. 

4 - Pamuk ve pamuk çİ· 

Mmemen mıntakasmda yetişen pamuklarımız 
yidi yerinde ne kadar ve ne ve yılına göre bir kilo kozanın 
işlere sarfolunur. lzmire ve maliyeti. 
başka yerlere ne kadar sevke· 7 - Çapa amelesi nereden 
dilir. gelir. Pamuğu kim toplar, çapa 

S - Beş yıllık pamuk ve ve toplama yevmiyeleri kaçar 
çekirdek fiatleri nedir ? kuruştur. 

6 - Kuvvetli, orta ve hafif 8 - Pamuğa rakip hangi 
toprakta dönümden alınan koza mahsul vardır. 

-
Limanda 
Bir kaza oldu 
Limanda bulunan Felemenk 

bandıralı Pazidon vapurunda 
bir kaza olmu~tur. Taifeden 
ikisi yaralanmıştır. Kaza şöyle 
olmuştur: 

Taifeden Vilhelm ve Hesi, 
kaptan köprüsündeki beyaz bo
yaları potas!a temizlemekte 
idiler. Tente direğinin ansızın 

kırılması yüzünden bu direğe 
iple bağlı bulunan iskele yıkıl
mış ve üzerindeki ilo.i tayfa 10 
metre yüksekten anbarın içine 
düşmüşlerdir. Hest hafif yara
lanmış fakat Vilhelmin kaburga 
kemikleri kırılmıştır. Ağır ya· 
ralı olan Vilhelm hastaoeye 
kalduılmıştır. Hadise tahkika
tına müddeiumumi muavini Ali 
Akkaya el koymuştur. Vak'ada 
suç görülmemiştir. 

Bir Arjantinli firma 
Arjantinden bir firma Nev

york konseyyemi:r.e müracaat 
ederek memleketimizden üzüm, 
incir, ceviz, badem, fıstık, zey· 
tinyağı ve daha birçok ürün
lerimizi almak istediğioi bil· 
dirmiştir. 

1 

Canlı bir faaliyet 
içindedir 

r 

Cumaovası (Özel) - Seb:r.e 
ve meyva kooperatif direktörü 
Niyazinin içden gelen gayretile 
üzümleriıciz çok iyi bir fiatle 
satılmış tediye ve mahsub işle

rinin kola y lığı ile üretmenleri 
candan sevindirmiştir. 

Kooperatifin yeni kurumun
dan herkes memnundur. işler 

düzgünlük içinde yürümekte
dir. 

§ Köylü ile görüşmek ve 
eksiklerini gidtrmek için ayın 
yirmi dördünde ilbay Fazlı Gü
leçin köyümüze geleceği söy· 
lenmektedir, 

§ Fırkanın başlığ ı altında 
eskisi gibi gençler birliği ça· 
lışrualarına, toplanmalarına baş· 

lamışlardır. Yakında müsame· 
reler verecekleri ve etraf klüb· 
!erle maçlar yapacağı ve hattıi 
büyük bir kütle halinde ince· 
leme ve araştırma için Selçuk 
harabelerine gezmeğe gidecek· 
!eri anlaşılmıştır. Faydalı ge:r.i· 
ler ve ulusal bilgiler için de 
öğretmenlerin klüpte vazife 

alacakları işidilmiştir. 

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

§ Tahriri arazi komisyonu 
köylüye çok büyük kolaylık· 
lar göstermektedirler. Ödevle· 
rini bir iki güne kadar bitire· 
ceklerdir. 

Komünist 
Suçluları mahkum 

oldular 
iki suçlu beraet 

karan aldı 
Hükümetin manevi şahsiyetini 

tahkir etmekle maznun komü
nist Saliihettin, Ismail, Hayri 
Tekin, Yusuf ve Mehmed Emi
nin şehrimiz asliye cezasında 
devam etınek ~ e olan muhake
meleri neticelenmiş ve karar 
tefhim edilmiştir. Salabettin, 
lsmail ve Hayri Tekin bu suç· 
!arından dolayı birer sene hapse 
mabküm edilmişlerdir. Y aşınm 
küçüklüğünden istifade eden 
Hayri Tekinin cezası on aya 
indirilmiştir. 

Fakat ağırceza mahkeme· 
sinde dörder seneye mahküm 
edilmiş olmaları hasebile lsmail 
ve Salaheddinin birer senelik 
mahkümiyellerine dörder ay 
ve Hayri Tekinin de üç ay 
daha ilave edilmiştir. Suçları 

sabit olamıyan Mebmed Emin 
ile Yusuf beraet elıtıişlerdir. 

Bogazların 
Askerileştirilmesi 

hatırası 

Bogazların askerileştirilmesi 
hatırası olan bazı posla pulları 
üzerine sürsaj yapılmış satılığa 
çıkarılmıştır. 

Beşyüz kuruşluk pulların 
üzerine 50 kuruş, 200 kuruş· 
luk pullara 20 kuruş, yüz ku
ruşluklara 10 kuruş, 50 ku· 
ruşluklara 1) kuruş, 25 kuruş
luklara 5 keruş ve 17 buçuk 
kuruşluk pullara da 4 kuruş 

sürsaj yapılmıştır. Bu pullar 
seri halinde satılacaktır. Yal
nız 6 kuruşluk sürsa j yapılmış 

olanlar müteferrik surette sa
tılabilecektir. Ancak bu pullar 
Cumhuriyet Bayramı 
tedavüle çıkarılacaktır. 

Bakla tohumu 
celbedilecek 

günü 

Ziraat vekaleti Sakızdan 
bakla tohumu getirtmek isti
yenler için müsaadede bulun
muştur. Vekaletten şehrimiz 
ziraat müdürlüğüne gelen bir 
emirde ihtiyaç sahihlerinin ha
kiki ihtiyaç mikdarlarırun ziraat 
müdürlüğünce acele tesbit edi
lerek bildirilmesi istt!nmi tir. 

Parsa kooperatif davası 

iddia makamı, suçluların 
tecziyelerini talebetti 
Celse, suçluların müdafaalarını 
hazır1amaları için talik edildi 

ihtilas suretile zimmetlerine 
para geçirmekle maznun Parsa 
kredi kooperatifi müdürü Ah· 
med, reisi Mebmed, id::ıre he· 
yeti azaları Hüsnü, Kazım, 

Hüseyin, lbrahim ve arkadaş
larının muhakemelerine dün 
şehrimiz ağır ceza mahkeme· 
sinde devam edilmiştir. 

Bu celsede iddia makamını 
işgal eden Müddeiumumi mu
avini Şevki iddiasını ser
detmiş, kooperatif reisi Meh· 
med'le müdür Ahmedin or
taklardan Ramazan ve Tayyibe 
sahte sened yapmak suretile, 
daha bazı ortaklara üzüm sa
tışlarına aid paraları vermiye-

rek kooperatif hesabına da 
kaydetmemek suretile zimmet
lerine geçirdiklerini ve hadi
sede ihtilas bulunduğunu söy
lemiş, bu iki maznunun Türk 
ceza kanununun 202 ve 203 
üncü maddeleri mucibince 
beşer sene bahse mahküm 
edilmelerini, idare heyeti aza
sından Hüsnü, lbrahim, Hüseyin 
ve Mehmed Kazımın da reis 
ve müdürün va:r.ifelerini müra
kabe etmemek suretile zimme· 
tin artmasına sebebiyet vermek 
suçundan Türk ceza kanununun 
240 ncı maddesine göre üçer 
ay hapislerini istemiŞtir. Müda
faa için muhakeme başka bir 
güne bırakılmıştır. 

Şampiyonluk maçı var 
Altınordu - K. S. K. takımları final 

maçını yapacaklardır 
935 - 936 senesi lik maçla

rından tehir edilen maçlara 
bölgemiz futbol ajanlığınca iki 
haftadanberi devam ediliyor. 
Puantajda en ileride bulunan 
Altınordu ve Karşıyaka takım· 
!arımız bütün maçlarını bitir· 
mişlerdir. 

Puantaja göre Altınordunun 
39 ve Karşıyakanın kırk puanı 
vardır. lzmirspor klübü de bü
tün maçlarını bitirerek kırk bir 
puanla neticeyi beklemektedir. 
Şu hale nazaran K.S.K. takımı 
bu maçta berabere dahi kalsa 

BaskUI yapılacak 
Şehrimizdeki ölçii aleti amil

lerinden bazıları birleşerek iz
mirde bir baskül fabrikası aç
mak hususunda teşebbüste 
bulunacaklardır. Pasküller şim· 
diye kadar Yunanistandan geti· 
rilmekte idi. Ölçü amillerinin 
bu hareketleri şayan takdir 
görülmektedir. 

yine şampiyonluğu kazanabilir. 
Altınordu takımının bu maçı 
kazanmak ve şampiyonluğu ele 
geçirmek a:r.mile çalı§acağı mu
hakkaktır. Bu maç çok heye
canlı ve alakalı olacaktır. 

Saat 14 te : Göztepe-Buca 
orta hakem Mustafa (Altınor· 
dn) yan hSkemleri küçük Mus
tafa (Altınordu) k çük Hakkı 
(Altay) 

Saat 16 da : Altınordu-Kar
şıyaka. Orta hakem F erit(Göz
tepe) Yan hakemleri : Baba 
Konuralp ve lsmail lGöztepe) 

Belediye encümeni 
Belediye daimi encümeni dün 

öğleden sonra Dr. Behçet 
Uz'un başkanlığında toplanmış· 
tır. 

Esrar 
Yemiş çarşısında Mahmud 

oğlu Ferhad'ın üzerinde üç 
parça esrar bulunduiundan 
kendisi yakalanmıştır. 

,.------•ıft 

KIZILAY 
Haftası içinde bu 
şefkat oca~ını dü
şünmek borçtur .. 

N eılin idanıesine hizmet, 
sıhhatin korunmasına sarfı 

gayret eden hayır ve şefkat 
ocağı Kızılayı unutma .. 

•••••••••••• 
insanlığın saadet t e sela· 

metini düşünen hayırhah teş
kilatile barbte ve sulhta her 
hizmete koşan, dulların ve 
yetimlerin gözyaşlarını silen 
refik, rahim ve şefik olan 
Kızılayı unutma., 

•••••••••••• 
Kızılaya yardım vatana 

yardımdır, Yılda elli kuruş 
vererek üye olan yurddaş 

vatana karşı olan medeni 
vazifesini ifa etmiş olur. 

•••••••••••• 
Kızılayın senbolü, saygı, 

sevgi ve şefkattir. 
•••••••••••• 

iyi günlerin, refah zaman
larının tanışığı çoktur. F ela
ket çanı duyduğun zaman 
yanıbaşında kimseyi bula
mazsın. O zaman bütün in
sanlığa yardımını uzatan Kı
zılaydır. 

Hakaret 
lsmail oğlu Riza ikinci kor

don civarında iş meselesinden 
Bayram oğlu Eovere hakaret 
ettiğinden ve biçak teşhir ey
lediğindeden tutulmuştur. 

§ Oğlananası, Güner, Sandı, 
Yeniköy, Dereköy okulları iki 
yıl önce bitirildiği ve hatta 
bazılarının tahta ve sıraları 
bile alındığı halde öğretmen 

verilmediğinden bugüne kadar 
açılamamıştır. 

§ Şaşa!, Bulgurca yollan çok 
güzel yapılmış, araba ve olo· 
mobiller batak!ıklan kurtul-
muştur. 

Otobüsler gelirken giderken 
çok yolcu alıyorlar. Yolcular 
çok sıkıntı ve korku içinde gi· 
dip geliyorlar. Buna da bir 
çare bulunmasını ilgililerden 
ya!var.rız. 

F ransanın kararı 
Türkofis merkezinden şelı· 

rimiz ticaret odasına gelen bit 
yazıya göre Fransız hükümeti 
2 - 1 O - 936 tarihinde çıkardığı 
bir kararname ile gümrük ta· 
rifesi ve kontenjan sisteminde 
bazı değişiklikler yapmıştır. Bıı 
değişikliklerden memleketimiıİ 
alakadar edenler şunlardır: 

Ham madde resimleri yüzde 
yirmi, yarı işlenmiş madde re· 
simleri yüzde onyedi. maıııııl 
made resimleri yüzde onbe~ 
indirilmiştir. Kontenjana tabı 
madde!erden şimdiye kadar 
alınan lisans takası da yüzde 
yirmi nisbetinde indirilmiştir· 
Ayni tarihten. itibaren bir lcısılll 
maddeler üzerind' konlenjant· 
man tedbirleri kaldırılmıştır. , "' 

Elhamra Sinemasında 
BUGÜN 

AVE 
MARiA 
Baş rollerde : Geçen se· 

ne UNUTMA BENİ filmin
de çılgınca alkışladığımız, 

en tatlı sesi 
Benjamino Gigli ve 
dilber Macar yıldızı ; 

Kate de Nagi 
Ayrıca : 

Paramunt jurnal 
ve canlı resimler. 
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Madrid düşerse ne olac~ '~? 

Sovyetler K atalonya ·;ın 1 
Yardımı a koşac la p • 

Bir Sovyet müdahalesi halinde Fransız - Sovyet 
rnisakı Fransayı da müdahaleye sevkedecek mi? 
Paris, 22 (A.A) - Fransanm J Mebusan meclisi hariciye en-

lspa ya işindeki hattı hareketi cümeni azasından biri hariciye 
ve Sovyel Rusyanın ispanyada 1 nazırlığından l'vı adridin sukutu 
bir miıdahafede bulunması ha- halinde Katalonyanın her mil-
ıincte Fransız - Sovyet misakı- lelin kendi mukadderatını ta-
nın tatbiki meseleleri dün Del- yin etmesi p ensibine tevfıkan 
bosiin ıneb'usan meclisi haric;ye hükümranlık haklarına sahib 
encumeninde yapmış olduğ u 

beyanat do!ayısile gazttelerin 
~ıkkatıni celbetmeğe başlamış
tır. 

Petit Parisien diyor ki: 
F ransanın ademı müdahale 

siyasetinde vaziyeti çok iyidir. 
Hiçbir şeyi değiştirmeğe mahal 
Yoktur. 

Ami Dü Peuple gazetesi şu 
llıütaleada bulunuyor: 
Şayed Sovyet Rusya ademi 

lllüdabale misakını feshedecek 
olursa kendisinin ileride lspan· 

Yaya ve Barselonda teşekkül 
ttmeıi muhtemel müstakil cum
huriyete müdahalede bulun
lllak tasavvurunda bulunduğu 
•nlaşılacaktır. Bu müdahale 
Zaruri olarak çok şiddetli ih
tilaflara sebebiyet verecektir. 

Fransız Sovyet misakı ah
kamı otomatik mahiyette 
değildir. Bu misak taarru
zun misakı imza etmiş olanla
rın arazisine müteveccih olması 
lizım gelmekte olduğunu sarih 
surette beyan etmektedir. 

Sovyet Rusya tarafından Is
Panyada bir müdahale yapıl
lllaıı halinde F ranıız-Sovyet 
lllisakının bir rol oynamıyftcağı 
bedihidir. 

Ôvr gazetesi Franıız-Sovyet 
lllisakı hakkında buna mümasil 
bir mütalea serdetmektedir. Bu 
gazete diyor ki: 

Takdir hürriyetimizi tam ve 
kamil olarak muhafaza edi-
Yonız. 

Le Jour B. Delbosün beya
natı hakkında atideki izahatı 
Vermektedir : 

bir devlet haline gelib gelmi
yeceğini, Cenevre müessesesine 
kabul edilib edilmiyeceğini ve 
sonra mütearrıza karşı kendi
sine yardım edilmesini teleb 
edib etmiyeceğini sormuştur. 

B. Delbos şu cevabı ver-

miştir : 
"Hükümet bu ihtimali derpiş 

etmiştir. Şayed Madrid düşe
cek olursa meşru bükümet 
Katalonyaya çekilebilir. Bu 
suretle meşru hükümet sıfa-
tiyle mevcudiyetini muhafaza 
edecektir.,, 

Hariciye nazırı Madrid düş
tüiü takdirde F ransanın Ge
neral Frankonun bükümetini 
başka ·hükümetler daha evvel 
tanıyacak olurlarsa tanıyaca

ğını tasrih etmiş ve şu sözleri 
ilave eylemiştir: 

"Herhalde hareketimizin mül-
hemi ahval ve şerait olacaktır.,, 

Belçika hükümeti, 
hakk1nda cevabını 

Lokarno 
bildirdi 

. londra, 23 ( Ö.R ) - Belçika sefiri, Lokarno konferansının 
ı~tkinıaı hakkında 17 eylul tarihinde verilen lngiliz notasına Bel
çı anın cevabını bugün öğlt.yin Eden'e tevdi etmiştir. Maliim 
0~d1.uğu üzere Fransa, Belçika, ltalya ve Almanyaya verilen ln
gı ız notasında, Lokarne paktı yerine yeni bir garb emniyet 
Luahedesi akdı için akdedilecek konferansı hazırlamak üzere 

0 ndrada bir toplantı yapılması teklif edilmekte idi. 

Bulgar kabinesi dün akşam 
istifasını krala verdi 

. Sofya 23 ( Yeni Asır ) - Köse lvanof; Bulgar kabinesinin 
~tif~sım Kral Borise öğleden sonra takdim etmiştir. Kral yeni 
abınenin teşkilini yine Başvekile tevdi etmiştir. 

k Sof ya 23 ( Yeni Aı:ur ) - Kral, eski Başvekil!erden Çankofu 
abuı etmiştir. 

l ~ofya 23 ( Yeni Asır ) - Sof ya polis müdürlüğü, parti lider
terınden üç kişiyi sorguya çekmiş ve Müddeiumumi emrile 
t 9 kif kararı verilmiştir. 

londrada yahudiler lehine konuşan 
bir hatibi susturdular 

01} 0 ndra, 23 ( A.A ) - Faşistlerin Hampstead'da tertib etmiş 
h· ukları bir miting esnasında hatib Villiam Joyce yahudiler le-
1~ ~öylediği sırada bir arbede çıkmış, hatibin sözleri kesilmiştir. 

olıs hat·b· ·· ·· ·· k 1 · ki b. tınd ı ın sozunu esen erı uza aşhrmış ve ananın cıva-

ed a t?planan ve miting yapanlara karşı hasmane hisler izhar 
IJ etı kımsa:eri inzibat altına almıştır. 

Anıerikadan kopup gelen bir fırtına gibi memleketimizi 
heyecan ve takdirle altüst edecek bir film 

YILDIRIM BÖLÜK 
VE 

Conb<?ls .. Şirley Tampel.. Jak Holt'ün yarathğı 

ŞIRLEY ASI 
Ve TUrkçe Foks Jurnal 
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Haberleri 

v s 
lstanbulda 

küçük 

lıyor 
odern fırınlar kurulacak 

fırınlar kapatılacaktır 

Başbakan 
Afgan lf arhiye 
veziriyle ~örüştü 

ihtiyar hamallara yol verilecek - Romaya giden ticaret 
heyetimiz dün lstanbul'a döndü 

Ankarn, 22 (A.A) - Başba

k~n I·mı ct l:ıoı i bugün saat 
1.30 da Afg an harb:ye vezırı 
Altes Şah Mahmud 1 anı kaLul 
buyurmuşlardır. 

Muhterem misafirimiz bir sa
atten fazla başbakanımızla gö
rüşmüşler ve yanlarından büyük 
bir memnuniyetle ayrılmışlardır. 

Ankara, 23 (Hususi) - inhisarlar Vekili Rana 
Tarhan lstanbuldan dönmüştür. 

lstanbul, 23 (Hususi) - Liman işleri umum 
müdürlüğü lstanbulda bazı hamaııa:mı ihtiyarlık 
ve sicil bozukluğu yüzünden vazifelerine nihayet 
verecektir. işten çıkarılacak olan hamallara yüz 
otuzar Jira ikramiye verilecektir. 

lstanbul, 23 ( Hususi ) - Şehir mütehassısı 
Prost buradaki ikametini daha bir ay uzatmağa 
karar vermiştir. Prost bu müddet zarfında 

lstanbul şehir planının avan projesini ikmal 
etmiş bulunacaktır. 

Bir müddet sonra başbaka
nımız Altesi otelde ziyaret bu
yurmuşlardır. 

Öğleden sonra saat 15 de 
misafirimiz harbiye mektebine 
giderek dersaneleri dolaşmışlar 
ve derslerin takririni dinlemiş
lerdir. 

lstanbul 23 ( Hususi ) - lstanbul belediyesi 
ikinci teşrinde başlıyacak olan şehir meclisine 
ekmek fabrikaları hakkında mühim bir teklifte 
bulunacaktır. Bu teklife göre lstanbulun muh
telif semtlerinde.ki küçük fırınlar kaldırılacak, 
bunlar yerine modern tesisatlı ekmek fabrika
ları kurulacaktır. Bu suretle ekmek fiatinin 
kontrollü bir şekilde ucuzlatılması, ve ayni tip
te ekmeğin çıkarılması tahtı emniyete alına
caktır. 

Istanbul, 23 ( Hususi ) - lzmir tütün bölge· 
sinde bazı tedkikler yaptıktan sonra Ankaraya 
giderek hükümet erkiniyle temaslarda bulunan 
Avusturya rejisi umum direktörü Ankaradan 
dönerek memleketine gitmiştir, Memleketimizde 
Avusturya tütün rejisi namına mubayeatı Ostro 
Türk kumpanyası yapacaktır. Avusturya reji
sinin busene mühim mıkdarda mübayaatta 
bulunacağı öğrenilmiştir. 

Altes harbiyede okumakta 
olan Afgan talebesinin ziyare· 
tini kabul etmiş ve aziz vatan
ları için nafi birer unsur olarak 
memleketlerine dönmelerini söy· 
lem iştir. 

lstanbul, 23 (Hususi) - ltalya hükumetiyle 
ticaret müzakerelerini neticelendirmek üzere 
Romaya giden heyet buğün ıehrimize dönmüştür. Bundan sonra Altes Iran 

büyük elçiliğinde şerdlerine 
verHen çaya gitmişlerdir. c. bayramı hazırlığı Bulgaristanda 
Çankotcu iki nazır 
istifalarını vermişlerdi~ 

Sovyet hava heyeti geliyor. genç izci
lerimiz dün Ankaraya hareket ettiler 

Sofya, 22 ( A.A ) - Havas 
ajansından : 

Çankof partisinin mümessil
leri olan şimendiferler naıırı 
Kojouharof ile maarif nazırı 

Ankara, 23 (Hususi) - Ik- hava seferlerininin saatleri de- heyet şerefine lstanbul beledi- Michaıkofun bugün muhtemel 
hsad vekili Celal Bayar bugün ğiştirilmiştir.lstanbuldan layya- yesi tarafından Perapalasta bir olan istifaları dolayısile kabi· 
sergi evine gi".lerek ev ve el reler saat 14,30 da kalkacaklar- ziyafet verilecektir: nede mühim tadilat yapılması 
işleri sergisi hazırlıklarını göz- dır. Ankaradan hareket saat- Istanbul, 23 (Yeni Asır) - beklenilmektedir. 
den geçirmiştir. Ayın 28 inde le~i değişmiyecektir. Şehrimiz izcilerinden 700 kiıi- Bu istifaların sebebi dahiliye 
açılacak olan bu sergi ile 17 lstanbul 23 ( Hususi ) - lik bir kafile, 29 llkteşrin nazırının Çankof part si men-
kanunuevvelde yine sergi evin· Clımhuriyet bayramı şenlikle· Cumhuriyet bayramında An- sublarına fazla memuriyet ver-
de açılacak olan kömür sergi- .rinde bulunmak üzere Odesa- karada yapılacak olan büyük mekten imtina etmesidir. Hal-
sini ziyaret edecekler devlet dan hareket eden General şenliklere ve geçid resmine buki bu parti fırkaya bu prtla 
demiryollarında yüzde yetmiş Eidemann başkanlığındaki Rus iştirak etmek üzere bugün ~irmişti. Kabinede büyük bir 
beş tenzilattan istifade ede- hava heyeti bugün şehrimizde hususi katarla Ankaraya hare- gerginlik hasıl olmuş ancak 
ceklerdir. bekleniyor. Heyet Perapalasa ket etmiştir. kral ile yaptıkları görüşmeden 

Ankara, 23 (Hususi) - Kı- 1isaf1r olacak, şehrin temaşa- Yeni Asır - Dün iz mir iz- sonra Çankof cu nazırlar istifaya 
şın yaklaşmış bulunması mü- ya değer yerlerini gezecektir. cileri de Ankaraya hareket razı olarak buhranı tahdid et-
nasebetiyle lstanbul - Ankara Hükümetin resmi misafiri olan etmişlerdir. mişlerdir. 
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ettiklerini bildiriyorlar ile ltalya anla~amadı 

Paris, 22 (Ô.R) - lspanyol asileri Sıgueoza mmtakasında 
ilerilemeğe devam ettiklerini bildiriyorlar. Asiler San Kristobali 
işgal etmişlerdir. Tayyareler Kartoyen Jimanında harb malzemesi 
çıkarmakta olan bir ecnebi vapurunu bombardıman etmişlerdir. 
Vapur ve liman tesisatı kısmen harab olmuş, ahali arasında 
panik çıkmıştır. 

Madridden bildirildiğine göre ise Ovyedo etrafında mücadele 
devam ediyor. Maden amelesi Malaterya tepesini tutmaktadırlar. 
Etrafa yayılmış olan 10 bin madenci Aytürya'da Asi kolların 

Ovyedonun imdadına gelmesine mf\ni olmağa çalışıyorlar. 

Fransa, para, siyasetile neler 
kas.dettiğini meydana koydu 

Paris, 23 (Ö.R) - Ticaret nazırı Paul Bastid bükümetin para 
siyasetini müdafaa ederek demiştir ki: "Varmak istediğimiz gaye, 
yani sermaye, mal ve insanların serbestçe bir memleketten 
diğerine geçmesi milletler arasındaki bağları ancak takviye 
edebilir. Toprak mahsullo;?rİnin kıymetini artırmakla ve diğer 
sosyal kanunlarla hükümet halk yığınlarının iştira kudretini 

. yükseltmiştir. Fakat ihtikara karşı da her zamandan ziyada 
şiddet göstermeğe hazırdır. Hayat fiyatını artıracak her hareket 
kaııunun darbesile karşılanacaktır.,, 

Fransız başvekili aleyhinde 
hileli esham davası 

Paris, 23 (A.A) - Vergi mükellefleri cemiyeti başbakan Leon 
Blum ile maliye bakanı Vicent Auriol aleyhinde hiyleli esham 
çıkarmak ithamiyle ikamei dava etmişlerdir. 

Müddeiumumi bu iki devlet adamı aleyhinde doğrudan doğ
ruy~ .t~k~batta bulu~ulması talebini reddetmiştir. Bakanlar keza 
dahılı ıstıkrazın akdınden evvel paranın düşürülmiyeceğini res-
men beyan etmek suretiyle mükellefleri dolandırmış olmakla 
itham edilmektedir. 

raksız köylülere ibtiyaçlanna 
bol bol yetecek arazi tevzii, 
fenni şekilde sulanmış arazide 
yapılacak modern ziraatle, is
tihsalin birkaç misline çıkarıl· 

. Paris, 22 (Ô R) - "Petite Gironde,, ltalyan ve Alman hari
cıye nazırlarının müzakerelerinden mühim bir netice çıkmadığını 
müşahede ediyor. Ne yapılmışsa evelceden sefirler vasıtasiyle 
yapılnıışhr. Muhakkak olan şudur ki ltalya komünist aleyhdarı 
mücadele için Almanya ile birleşmiş ve Lokarno mese:esinde de 
Fransaya karşı Almanyaya müzaheret vadetmiştir. 

"lnformation,, bütün anlaşmalara ra2-men ~lmanya ve ltalyanın 
Avl!sturya meselesile birbirinden ayrıldıklarını yazarak Fransa 
ve lngiltereye bundan istifade etmelerini tavsiye ediyor. 

Caillaux "Paris-Soir., gazetesinde Fransız - Sovyet paktının 
Fransada komünist tahrikatına müsaade edilemiyeceğini tasrih 
etmemiş olmasına teessüf ediyor. 

Fransız hudutlarını takviye ediyorlar 
Patis 23 ( A.A ) - Harbiye ve dahiliye nazırları s;yyar mu

hafızların mıkdarının 20 binden 27 bine çıkaralmasını parlamen
todan istemeye karar vermişlerdir. 

lkibin seyyar muhafız devamlı surette hudutları tarassut etmek
tedir . 
.. · . ··, . . - '·14; . -TA YY fl~RE Sineması 

T E l E F O N 3tsı 

Bu hafta sevimli yıldız Franzıska Gaal'in dığer yüksek 
Alman san'atkarları ile beraber yarattığı 

Dokunma Kalbime 
iki saat kahkaha - iki saat neş'e 

Ayrıca : Paramount ( Dünya havadisleri ) 
Gelincik hanım ( Renkli Mikey Mousc ) 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
SEANS SAATLERi 

Hergün · 3,15 - 5,15 - 7,15 - 9,15 Cumartesi pazar 
günleri .J ,15 de ilave seansı vardır. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
29 teşrinievvel Cumhuı iyet bayramında 

ASRi ZAMANLAR 
Şarlo Şaplin'in çevirdiği tamamen sözlü ve şarkılı büyük filmi 

- T•JJ•ra Sinemasında -
maaı olacaktır. 

- BaştaJa/ı ı incı sav/ada -
Memlekette su davasınm halli, 

devlete 250 milyon Jiraya mal 
olacağı tahmin ediliyor. Fakat 
su siyasetinin memleketimize 
kazandıracağı en mühim netice 
to rak kıymetinin artması, top-

--=-~~~~~~-=--~~~,;_;_~~===========================:::=:= 



......... TERi Aı:tlff 2!4 lefrlnıeveı ıeae -
Daha senelerce Avrupada harb olamaz 

Atatürk istisna edilirse diğer devlet
lerin başında büyük bir asker yoktur 

" En mUdhiş gazlar hanglsindedir. Hasmı mahvedecek gizli tutulmu' en 
müessir keşifler hangisinin elindedir.Hiç bir devlet mUsellah bir çarpışmanın 
mechuUitı içine düşmek istemez.,, 
Bir Fransız gazetesi şu 

şayanı dikkat makaleyi 
neşretmiştir : 

Son iki sene içinde haf ta 
geçmemiştir ki Rusya, Al
manya veya ltalya .. diğer
lerini saymıyoruz - barba 
hazırlamyorlar diye haber 
çıkmasın. Fakat feamet 
kahinleri hep yalancı çık
mışbr. Arhk ne darılalım. 

itiraf edelim ki Asya bari· 
cinde harb tehlükesi yok
tur. Şu sebeble ki her dev-

let hasmının - dahili ve 
harici - kuvvetinden ha
bersizdir. 1914 de Almanya 

barba girdi, zira kazana· 
cağına emindi. Bugün hiç 
bir Avrupa devleti zafer-

den emin değildir. Hatta 
bunun aksine olarak her 
devlet hasımlarının dişle

rine kadar silahlı olduğunu 
ve kendisini tehdid ettiğini 
iddia ebnektedir. Avrupa 
hiçbir zaman şimdiki kadar 
korku içinde yaşamamış ve 
ıimdiki kadar sulh ve sükun 
içinde kalmağı istememiştir. 

Moskovada, Japonların Mogo
listandaki hareketlerinden kor
kan Stalio bana demişti ki : 

- Sovyet Rusya bu,2'ÜD dün
yanın yedide birine maliktir. 
Sibirya stepleri ile Tacikistanın 
alevli havzaları arasmda, kakao 
müstesna, herşey bulunabilir. 
Ve size temin edebilirim ki 
milli kahvealtıaını çaydan ka
kaoya tebdil etmek lbere te-

cavüz harbine girişecek bir mil
let yoktur! 

Berlinde Hitler bana dedi : 
- Beni alakadar eden biri

cik teY Almanyadır ve Alman 
olanlardır. Fransaya karfl bir 
harpten ne kazanabiliriz? Bizim 
kafi derecede işsiumiz vardır 
ve Renin öte tarafındakileri de 
sırtımıza almaia ihtiyacımız 
yoktur. 

Birkaç sene evvel harbın 
a.ç kalanların silahı olduğunu 
bana :ııöylemiş olan Mussolini 
artık Romada Habeşistanla 
doymuştur ve mide fesadına 
ugramak niyetinde değildir. 
"Kimse macera için harbe 
atılmaz " demiştir. Bugün hiç
hir devlet harbı kasanacağıoa 
emin değildir ve zafer kazansa 
bile, çok bahalıya gelir. 

Avrupa hükumetlerinin ba
şında olanlar bunu biliyorlar. 
Hatta askerleri zafer kazansa· 
lar bile onların hükümet ba-

Zelıitlı gaz fiJetı 

şında kalmalan şübbelidir. 
Zira Türkiye Cumhurreisi Ka
ma) Atatürk istisna edilirse, 
diğer devlerin başmda büyük 
bir asker yoktur ve elverişli 

netice verecek bir müstemleke 
seferi de kalmamıştır. Eğer 
Rusya harbe sürüklenirse, Sta
lin idareyi Voroşilof'a bırak
mağa mecbur kalacaktır. Hal· 
buki o, Kızılordunun kuvveti
ni de, za'fına da bilir. Müdafaa 
ailibı o'arak bu ordu ku,,vet
lidir. Fakat taarruz silahı ola
rak değil.. Zira hava nakli
yatı üzrinde yapılan parlak 
talimlere rağmen, bu ordu 
müthiş derecede ağır hareket
lidir. Rus şimendüferleri kif a
yatsizdir. Çifte hatlar azdır. 
Büyük yollar kıttır ve eğer 
Moskova bir Avrupa devletine 
harb ilan edecek olsa iki ceb
hede harbedecektir ve bunu 
bilir •. Japonya Sibiryayı teh-
did ederken, merkezi Asya 
cumhuriyetlerinin Taşkend et
rafında birleşerek istiklallerini 
karanmağa teşebbüs etmeleri 
muhtemeldir. Buuu Ukranya ve 
Gürcistaom takibetmesi müm-
kündür ve bunun ılk neticesi 
Kremlin oli){arsisinin düşmesi 
olacaktır, 

Fransa Sovyet müttefikinden 
bekliyebiJeceği yardımm mahi
yetini an!amağa başlamıştır 

ve bir çok Fransız siyasileri 
Sovyet paktı ile Laval'in 
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~iman gazeteleri Avusturya şeflerine 
tecavüzkar lisan kuilanmışlar 

Viyana, 23 (A.A) - Havas Ajansı bildiriyor: 
Korens Pondans Politikgazetesi tarafmdan neşredilen bir tebw 

ligde Alman Avusturya anlaşmasının imza tarihinden beri ilk 
defa olarak bu anJaşmanın Almanya tarafmdan ihlil edildiğini 
Viyana hükümeti müphede etmektedir. 

Bu tebliğ bazı AJman gazetelerini Avusturya şeflerine çok 
münasebetsiz bir şekilde taarruz etmiş olmakla itham etmekte 
ve bu gazeteler tarafından netredilen bu makalelerin şiddetli bir 
protestoya sebebiyet verecek ıekilde anla ,mayı ib!al ettığini 
yazmaktadır. 

Fransada bir hükümet buhranı 
çı~masına sebeb yoktur 

Paris 23 (Ô.R)- "Dermeres Nouvelles" gazetesi radikal kon
gresi mahatilinde rahatsızlık hissedilmekle l!eraber hükümetin 
tehlükeye düşmiyeceğini yazıyor. 

"Progres de Lyon,. gazetesine göre raJikalizm bir vicdan mu
hakemesi altındadır. Ya sosyalistlerin sürüklemek istedikleri ma
ceradan ictinab, yabud ekseriyeti kırmak suretiyle daha az va
him ofmıyan bir maceraya sürüklenmek. 

"ln!ransigeant,, gazetesine göre netice bellidir : Radikaller 
vatanın ve kanunueaasinin müdafaasını, nizamsızhkların önüne 
geçilmesini, hürriyetin Ye onun bır ~ekli olan mülkiyetin korun
masım istiyorlar. 

"Petit Niçoiı,, radikallerin halk cebbesinden çıkamıyacaklannı 
zira kendi pr ramlanam halk cebbesiDce kabaJ edilmpi 

Fransanm mezarını kazdı
ğını iddia ediyorlar. Fakat 
ltalyanları Habeşislan'da 

serbest bırakmakla Lavalin 
Tunusu kurtardığını da 
söylüyorlar. Yani bir Av
rupa harbından kurtulmak 
ıç in MiJletler cemiyetinin 
istikbalini feda etmişlerdir. 
Çünki, bir sene evvel ltaJya 

açb, bugün ise aç değildir. 
Y almz. başına harbe giri
şecek kadar kuvvetli bir 
devlet de yoktur. Fransa 

ise daha ziyada iç mese· 
lelerle meşguldür. Kaybet
mesi muhtemel bulunan 
harici bir sergüzeşte atıl

mağa niyeti yoktur. 

Ya Almanya? Komü
nizmden o kadar korkuyor 
ki sebebsiz bir barba ·mcc 
bur edilmedikçe - girişme

yecektir. Bugün harici itti· 
faklar kazandıracak diplo
matlardan da mahrumdur. 
Almanya harb istediği için 
değil, ancak müdafaa için 

silahlanmaktadır. Ayni zamanda 
garb devletJeri arasında layık 
olduğu mevkii tutmak için ... 

On beş sene silahsız ve mü-
dafaasız olan Almanyayı kimse 
dinlemedi. son iki senedenberi 
ona dikkat ediliyor ve o din
leniyor. Almanya böylece diğer 
milletlerin saygı ve takdirini 
kazandı, lngiliz idealistlerinin 
Habeş faciasından çıkardıkları 
neticeyi Hitler daima biliyordu: 
Bir devlet red cevabıoı müda
faa edecek kuvvette değilse 
"Hayır!" demesi boştur. 

Bununlaberaber Almanyayı 
tanıyanlar bilirler ki ·ve Alman
ya kendisi de bilir ki- tecavüz 
barbı için hazırlanmış değil
dir. Ve böyle bir harble birşey 
kazanamaz, Avusturya, toprak 
bakımından olmasa bile. eko
nomi bakımından ergeç Alman· 
yanın kucağına düşecektir. 

Çekoslovakya Almanları ise 
Nasyonal Sosyalist rejimine 
düşmek istemiyorlar. Sadece 
hususi idare ve parlamentoda 
tam temsil istiyorlar. Zira sınai 
menfaatleri ve zirai piyasaları 
Çekoslovakyadadır. Bu iki mil
yon Almanı korumak için yapı
lacak bir barb ancak onların 
imhas• neticesini verir. 

Almanya müstemleke istiyor, 
fakat bunları ele geçirm'!k için 
harb edecek değildir. Müddei
yahnı eyice ortaya atab da kuv
vetine dayandıracağı zaman 
diğer her hangi büyük devlet 
kadar muvaffakıyetle müzakere 
edebilecek mevkide olacaktır. 

Titülesko şöyle demişti : 
"Harb çok meşkuk neticeli 
olduğu için siyasi bir vasıta 
olarak kullanılamaz." Hiçbir 
devlet bugün bu meşkuk va· 
ziyete düşmek istemez. Hiçbiri 
hasımlarının fen sahasındaki 
terakkiterinin derecesini bile-
meı. En müdhiı gazlar hangi
sindedir? Hasmını mahvedecek 
gizli tutulmuş en müessir ke· 
şifler hangisinin elindedir? Er-
kinıharbiyeler ve bükilmetler 
nefer, top olarak kuvvetleri 
besab edebilirler, fakat fen 
kuvvetini tahmin etmek kimin 
elindedir? Hak:kat tudur: Hiç 
bir devlet bir müıellab çarpış· 
manın mecbulih içine düşmek 
istemez. Daha senelerce Av
rupa barba olmayacaktır. 

~<>•i'ta .F"orJ::>e• • • Daktilo aranıyor 
Türkçe ve Fransızca li

sanlarına aşina bir daktilo 
aranmaktadır. Taliplerin re
feranslarını bildirerek 224 
numaralı posta kutusuna mü
racaat etmeleri. 
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Majino istihkim silsilesi 
120 milyon sarfedilerek Isviçre ve 
Belçika hududlarına da uzatılacak 
Istanbul, 23 ( Özel ) - Bel

çika ajansı bildiriyor: 
Belçika Fransız hududunda 

ciddi hazırlıklar devam etmek
tedir. Fransız askeri mühen
disleri bu hududda faaliyet 
göstermekte, budud karakoUan 
takviye edilmektedir. 

Öğrenildiğine göre Fransa 
hükümeti Fransız-Belçika hu
dudunda Majino istihkamla
rına :nüşabih bir çelik duvar 
çekmek üzere faaliyete geçmiş 
Fransız bütçesinden müstacel 

bir kararla icabeden tahsisat 
ayrılmıştır. 

Belçika hududundaki istih
kamlar Alman hududunda inşa 
edilen i<itibkamlardan daha 

uzun ve daha mukavim ola
cakbr. Altmış milyon sterline 
mal olan Majino istihkamları

nın ayni bu hudutta yapılaca

ğına ve Belçika - lsviçre hudu
duna kadar uzayacağma göre 
yeni istihkamlar bu rakkamın 
iki misline mal olacaktır. 

Majino istihkimlannın inşa-

sından sonra elde edilen tec· 
rübeler asansörlerin olduğu 

gibi makineli ateşinin de elek· 
trikle idaresi lüzumunu mey· 
dana koymuştur. Makineli!er, 
tıpkı başlarında efrat varm•Ş 

gibi düşmanın bulunduğu mev· 
kii tayin ederek kısa veya 
uıun ateş açabilecektir. 

Belçika hükümetinin Fransıı 
Belçika hududundaki hazırla~· 
larm manasını resmi bir lisanla 
anlamak istiyeceği ümid edi
liyor. 

Radikal parti topla~tısında 
---------------------------------------1 v on Delbosun takib ettiği harici 

siyaset teşekkürle tasvib edildi 
Paris, 22 (Ö.R) - Biarritz t ir. Kongre, harbiye nazırı Da· !'ıureti ispanya işlerine ademi 

rad.kal sosyalist kongresi mü- ladier'yi orduyu modern bir müdahale esasına kabul etmekte 
zakeralerine devam etmekte- hale sokmak için sarfcttiğı me~ bu prensibin müessir bir şekilde 
dir. Fakat umumi müzekcre- saiden dolayı tebrik etmiştir. tatbikini Londra komitesinden 
!erden sonra hususi konuşma- Öğleden sonra beynelmilel beklemektedir: 
)ar dikkati çekiyor. siyaset müzakere edilmiş ve Fakat en mühim müzakere· 

Sabah celsesinde askeri va- raportör hariciye komisyonu ler sabah umumi siy~set komi-
ziyet müzakere edilmiş ve ra- reisi Mistler tarafından şu ka· tesinde Daladier'in riyasetinde 
portör Alman silahlanmasından rar sureti teklif edilmiştir: olmuştur. iki tez kerşılaşmışbr. 
çıkan vahim neticeleri anlata- "Radikal partisi sulh ve bey- Bir kısım radikaller komünist-
rak Fransız ordusunun millet nelmilel iş birliği siyasetine sıkı lerle iş birliği imkansızlığını 
tarafmdan verilecek vazifeyi bağhhğmı bildirir ve bu ruhla ileri sürmüşlerdir. Daladier ko-
yapabilecek dereceye çıkarıl- Fransız emniyetinin muhafaza- münist partisini müdafaa etmiş, 
masıoı istemiş, kadınların da sını ister. Bu istikametteki me• şeflerinin hfikümetçe gösterilen 
geri hizmetlerinde askerlikle saisinden dolayı Yvon Delbosu 2aruretleri gözönünde tuttukla-
mükellef tutulmalarını istemiş- tebrik eder. ,, Aynı karar nnı bildirmiştir. 
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Sovyet Rusya Hükümeti Polonya 

Ademi müdahale komi
tesinden çekilecek mi ? 

esassız Alman İtİSovyetler 
hamlar!nı reddediyorlar 

Londra, 23 (Ö.R) - Sovyet I 
sefiri Maiski bugün ademi mü
dahaha!e komitesinin içtima
ında hazır bulunacaktır. Zira 
komiteyi terketmesi için Mos· 
kovadan sefarethaneye henüz 
bir emir gelmemiştir. 
Londranın Sovyet mahafili 

bu yoldaki talimatın bugün 
gelebileceğini beyan etmekte
dir. Bu mabafil mesaisinin se
meresiz olduğu anıa,ılan bu 
komiteye Sovyet heyetinin 
uzun müddet iştirak etmesinin 
muhtemel olmadığını iJave ey· 
lemektedir. 

Bugünkü celsede Bismark 
tarafından Lord Plymoulha tev
di edilmit olan Alman notaıı 

iJe müzakere batJıyacaktır. 
Havas Ajansı muhabirinin 

öğrendiğine göre bu notada 
Sovyetlerin Almanya aleyhin· 
deki ithamfan red ve cerhe
dilmekte ve Sovyetlerin ademi 
müdahale prensibini ne gibi 
hareketlerle iblil etmit olduk· 
klannı sayl.p dökmektedir. 

1 - Bir Sovyet gemisi 2 
Eylülde Barselooa süib ve mü
himmat çıkarmıştır. 

2 - 12 Eylülde Sovyetler 
Madride 60 tane tayyare topu, 
mitralyözler ve süngü gönder
mişlerdir. 

3 - 7 Eylülde lspanyol li
manlarına 37 SoYyet tayyaresi 
çıkanlmıştır. 

4 - Hakkı olmadığı halde 
logiliz bayrağım ta11yan Bran· 
bili vapuru 25 Eyl6lde Ali
kanteye 150 ton silah ve mü
himmat çıkarmıştır. 

5 - Kuban ismindeki Sov
vyet vapuru Cartagenaya 50 

Londradaki Sovyet mabafili 
Almanyanın ilk üç ithamının 
sarahattan mahrum olduğunu 

ve son üç tanesinin kolaylıkla 
red ve cerhedilebileceğini çün-
kü Sovyet vapurları evrakının 
yolunda olduğunu ve bunların 
Rusyada olsun ve l~panyada ol-
sun yapacakları tahmil ve tahliye 
ameliyelerini kim olursa olsun 
kontrol edebileceğini beyan 
etmektedirler. 

lçtimaın nihayetinde Lord 
Plymoutb lngiltere aleyhine 
tevcih edilen ithamlara bükü-
met namına cevab verecek ve 
lngilterenin lngiliz tebauından 
her hangi bir kimse tarafm
dan ademi mlıdahale misakının 
ihlil edilmiş olması ithamlarını 
tedkike amade olduğunu be
yan eyliyecektir. 

Avusturyada 
Nazi te,kllAtı 

Berlin 23 (A.A) - Ecnebi 
memleketlerdeki Alman Naa
yooaJ sosyalist teşekküJleri reiai 
Bohle bugün Viyanaya giderek 
oradaki teşkilatı ziyaret ede-
cek ve Alman biiyiik elçiıinin 
misafiri olarak Alman e!çiliğin-
de kalacaktır. 

Bohll Viyanada elçilikte bir 
kooferanı verdikten sonra ltal
y an faşistler reisi Bakan Pari
nin daveti fizerine Venedik ta
rikiyle Romaya gidecektir. 

Gündelik vak'a 
Londra 23 (A.A) - Londra

nm Hampstead mahallesinde 
faşistler tarafır.dan yapılan bir 
nümayiş esnasında bir çarpışma 
olmuş ve bir çok kiti yaralan
llUfbr. 

H. Nazırı Londr• ya 
gidiyor 

Londra, 22 ( A.A ) - Hari
ciye Nezareti Bakanı Bek'io 
lngiltere hükümetinin misafiri 
olarak 8 ili 12 tarihinde Lon· 

draya gelmesi için vaki daveti 
kabul etmiş olduğunu bildiı-
mektedir. 

Hatırlarda dır ki, Eden 1935 
de Varfovayı ziyaret etmiştir. 
•• • 
Olüm memleketı 

Seville 23 (A.A) - Rogoe 
radyosunun bildirdiğine göre. 
Naval Kameranın Nasycn:ıliıl 
kuvvetler tarafından zaptı et: 
nuında hükümet kuvvetletl 
mensuplarından 200 asker ~1-
müı ve 250 asker de esir edil
miştir. 

Fransada 
Berlin 23 (A.A) - D. N. IJ. 

Ajansının Paristen haber alclı-
ğıoa göre Jen Goyun başkao: 
lığı altında bulunan milli eslı• 
muharipler federasyonu ile al
bay De Larok'un partisi birle
,erek komünizm ve Marksizdle 
karşı beraberce mücadele et
meye karar vermislerdir. 

Necaşi ümid peşinde 
Londra, 22 (Ô.R) - Habef 

imparatoru Haile Selasiye Mil: 
Jetler cemiyeti umumi sekreter• 
Avenola Ras lmrudan aldıi' 
bir telgrafı göndermiştir. euo; 
da Habeı hiikümetinin Garb 
Habeşi.tanda otoritesini ta~ 
olarak muhafaza ettiği, fak• 
her kaynaktan ve silahtan ınab .. 
rum olduğu cihetle Italy•• 

JI. ... 
hücumuna mukavemet inık•0 

nm olmadığı bildirilmektedır. 

Halkevi içi 1 . 
Halkevimiz içio sembolik bil 

reıim yaptırılacaktır. Bu re~ 
b• .. 

min en muvaffak olanwa. e 
rinci ve ikinci derecedekiler 
para mükifatı verilecektir. lr 
tirik edecek dekorator, be"~ 

halkef•-
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Berfin mülikatından alı an netice 
• 

Almanya birgün Fransa ile an aşmak isterse 
etmiştir bu teşebbüse ··zaheret· ltalya • 

ı va 
Ayni anlaşmaya göre ltalya Sovyetlerin Beşler konferansına 

bugün imzalanacak olacak - Anlaşma • 
manı iş irakine 

BerJin, 23 )Ü.R) - Dün ak· havzaı;ına iktısadi hulülleri hak-
şam ltalyan sefarcthanes\nde 
verilen ziyafette Aiman nazırları 
va Alman ordusunun yüksek 
zabitleri Kont Cianonun etra· 

fında idiler. Kont Ciano sabah 
Alman hava nazıra general Gö-

ringle birlikde BerJin civarında 
(Satou) tayyare mektebini zi· 
yaret etmiştir. Öğleyin Alman 

propaganda nazırı Göbalsin 
misafiri olmuştur. Akşama 
doğru Halyan hariciye nazırı 

Hitlerle görüşmek üzere Var· 
tengartene hareket etmiştir. 
Pazar sabahı Romaya avdet 
edecektir. 

kında bir anlaşma. 
Roma, 23 ( Ö.R ) - Alman 

matbuata Kont Ciano tarafm-
dan Berline yapılan ziyare
tin ehemmiyeti üzerin de ısrar 
etmektedir. " Politiscbe und 

Diplomatische Korespondenz ,, 
gazetesi diyor ki: 

" Almanya tamamiJe sulhcü 
bir milletir. Avrupada müsale
metio dev.amından başka !ıir-

ş ey istemiyor. ltalyada açıklığı 

ve doğruluğile kendini göste
ren bir siyaset görüyor. Oto· 
riteli bir bükümete malik olan 
ltalya ve Almanya milletler 

Alman şefi /fitler, kabi11e e1kô111lc göıüşüyor 

ANLAŞMA ESASLAlU 
Berlin,22 (Ö.R) - Dolaşan 

bir rivayete göre Von Neurath 
ile Kont Ciano arasında şu 
esaslar dahilinde bir anlaşma 
basıl olmuştur: 

1 - lki memleket arasında 
askeri bir ittifak veya bir pakt 
yapılmaması, 

2 - lspanyol asilerinin teş
kil ettikleri Burgos hükümetini 
Berfin ve Romanın tasdik et
meleri, 

3 - Milletler cemjyetile ala
kadar meselelerde iki memle
ketin müşterek bir hareket 
hattı takib etmeleri, 

4 - ltalyan imparatorluğu· 
nun Almanya tarafmdan tasdiki 
mesel~sinin ileride halli, 

S - iki memleketin Tuna 

Yazan : Tok Dil 

•çanlar dükkanlannı kapattılar, 
~ .~eydanına doldular, eski 

eıırın cesedi onlara seyredil-
Ôe~i .!a~ım olan bir şeydi sanki. 
~'~sunu gözleriyle görmek, öl

~ugüne inanmak istiyorlardı. 
eydan mahşerallah dolmuştu. 

* E • .. 
h vlerine, saraylanoa istira-
~t etmeğc giden ag"' alar ve 

müft·· 
lst ~ sabahın erken vaktinde 
d ~an ulun velvele ile çalkan-
• ~,ını duyunc.a, sanki bu vcl-

b. ~.onlara lfaretmiı gibi her 
ırısı sa d . ravın an. evınden dı-

arasında vifak tesisini istiyor
lar. Nazi ve faşist rejimlerinin 
sağlamlığı derin bir sulh arzu
sile tezahür etmektedir. iki 
memleket gençliğinin elbirliği 

de ileride Hitler ve Musso!ioi 
arasında görüşülecektir. Berlin 
ve Romanın siyasetleri müte
sanittir, realist ve müstekar
dır. Kont Cianonun Berlin se· 
yabala Avrupanın sulhcu bir su
rette yeni kuruluşile alakadar
dır. Müzakerelerin muvaffakı· 
yeti ltalya ve Almanya kadar 
bütün Avrupa için de mü· 
himdir. ,, 

Paris, 22 ( Ö.R ) - Alman 
gazetelerinde ltalya hariciye 
nazırı Kont Ciano'nun ziyareti 
hakkındaki tefsirler pek kıt
tır. Bazı gazetelerde Ciano 
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şan uğradılar, atlarına binib, 
yaya yürüyüb orta c:amie gel
diler. Kimseler yoktu. Yürüdü
ler, at meydanına vardılar. At 
meydanında bir Çınarın altında 
mosmor yatan eski Vezir Ah
med paşanın cesedini görüb sa· 
raya yakın olan harem camiine 
girdiler. lstanbul ayakta idi. 
Y enjçerilcr ve halk sokakları 
doldurmuşlar, naralar atarak 
harem camiine ~iren ihtilalcileri 
karşılamışlardı. Önde ihtiyar 
ve aksakalla Sofu paşa vardı. 
Yanıba~ında lstanbul müftüsü 
meşhur ihtilalci. Atbaıı bera-

//afra lla11ctye 11azm Kont Ci;ıar o 
ismine bile tesadüf edilmiyor. 
Diğer bazı gazeteler ise ltal-
yan hariciye nazırının Berlin 

konferamıına iştirak ettirHme· 
mesi hususunda Almanyamn ta-

lebine müzaheret edecektir. 
Eyi haber alan mabafilde 

zannedildiğine göre Kont Ci

ano Pazar günü bütün dünya 
umumi efkarma hitaben büyük 

bir siyasi nutuk söyliyecaktir. 

Roma 22 (Ö.R) - Almanya
dan hareketinden evvel Kont 
Ciano nazi hareketinin merkezi 
sayılan Munihte nasyonal sos
yalist liderlerini bir defa daha 
ziyaret edecektir. 

"Voelkische Beobaebter,, ga-

zetesi nazism merkezinin misa· 
firini parlak bir şekilde karşı· 
byacağını yatarak diyor ki : 
'' Bu kabul Kont Cianonun 
Almanya ziyaretinin en göze 

çarpan hath olacak ve Avrupa 
bunun hatırasını çok zaman 

muhafaza edecektir.,, 
Berlio, 23 (A.A) - Alman-

ya ile ltalya arasındaki işbir

liğini jhlal etmek üzere hoırb 

ziyareti hakkında Roma ve 
Milano muhabirlerinin mcktub
larıoı yazmalda iktifa ediyor

habralarını ileri süre:ı T emps 
lar. 

. Paris, 22 (Ö.R) - Berlinden gazetesinin neşriyatını protesto 

bildirildiğine göre Almanya ve eden BerJiner Boersen Zeitung 

Italya hariciye nazırları arasın- gazetesi diyor ki: 
da şu iki noktada anlaşma Temps gazetesinin kull:.ındığı 
hasıl olduğu rivayet edilmek- taktikte bugün Fransada yaşa-
tedir. makta olan politikacı zihniye· 

- Almanya kendisiyle Fran- tinin bir tezahürünü görmek-
sa arasında ltalya ve logiltere teyiz. Buna karşı biz milletleri 
zamın olarak iki taraflı bir pakt birbirinden ayıran bütün mani-
yapmak isterse ltalya buna mü~ &ları son plana atmaya ve bü-
zabir olacaktır. tün ihtilaf mevzulanna bertaraf 

2 - ltalya Rusyanın beşler etmiye çalışmaktayız. ....... 
lngiltere hükümeti ademi müdahale 

karar.nda ısrarla durmaktadır 
Londra, 23 ( A.A) - Nevcastle'de bir nutuk veren lçbakam 

lngiliz hükümetinin harbe meydan vermemek ve ihtilafı mevzi
leştirmek için ademi müdahale siyasetini kat'i olarak tatbika 
devam edeceğiııi söylemiştir. 

Bakan bunun aksi siyasanın doğurması mubnkkak olac teh
lükeleri j{Özönünde bulundurmalarını işçi partilerinden rica et
miştir. 

lçbakanı demiştir ki: 
lngiliz hükümeti diğer hükümetlerin de büyük bir ihtimaUe 

ademi müdehale adlqmasına hürmet edeceklerini ümid etmek
tedir. 

berdi. 

Deli lbrahimin deli saltanatı 
zamanında, Vezir Ahmed paşa
mn mansıblar &attığı devirde 
ciğeri bir akçe etmiyen mülkap 
Muslihiddin isminde birini Is· 
tanbul kadısı olarak nasbetmiş· 
lerdi. Kadı ihtilalin koptuğu 
sırada; bunlarm arasana karış· 
mağı; mcvkiini korumak mak-
sadiyle dilemiş, Muhzirlerinden 
birisiyle müftüye gönderib ken· 
dilinin de geleceğini haber ver
"1itti. Henüz evinde olan müftü: 

Sakın ha! Gelmesin! Akı
beti l<ötü olur, halk ondan ncf· 
ret ediyor. 

Cevabını göndermesine rağ· 
men Ahmed paşanın cesedi At 
meydanına sürüklendiği sırada 

müftünün ihtarına kulak asını· 
yan kadı Muslihiddin bir Katıra 
binmiş, arkasma zamanının mü· 
başirleri olan Muhzirleri dize
rek alay vali ile karvana ka
nşmak meramma sapmıştı. 
Kadı Muslihiddin ahlaksız, re· 
zil bir adamdı. lstanbul halkı 
onun adı anıldıkça bin kerre 
töbe ederdi. Müftünün sözünü 
dinlemeden alaya kanşan kadı 
Muslihiddin, Elçi hanı önünden 
geçen ihtilal kafilesine yetişti, 

Süleymaniye camiinin vaizi şeyh 
Osmana yanaşıb: 

- Selamüaleyküm!Şeyh haz
retleri diye bir selam çaktı. 

Fakat şeyh Osman atını de
pib, selama ccvab vermeden 
ilerledi . 

Kalabalık arasından birisi: 
- Tuhh! diyib bir nAra ve 

1 t C2?. 

Ademi müdahale komitesi 

n ··ğ edenso a o 
landı, netice yoktur 

-
Komitenin alacağı karariarı Sov

yetler kabul edecekler mi? .. 

Lılı•ino/, A11/oni Edenle bi1 ltas!Jıltal rsnasuıda 
Londra 23 (Ö.R)- ispanya del Vayo'nun ithamlarına ce· 

işlerine ademi müdahale komi- vahlarını almış bulunması ıçıo 

lesinin Alman cevabını teedkik son haddine kadar nüfuzunu 
etmek üzere bugün öğleden kullanmıştır. Komitenin içti· 
sonra saat 16 daki içtimaı in· maa davetini tahrik eden Al· 
giliz resmi mahafilinde derin man cevabı alındıktan sonra 
endişe ile karşılanmaktadır.Ko- bu sabah da ltalyao cevabı 
mitenin bu altancı umumi içti- verilmiş ve az sonra Portekiz 
maı geçen devre gibi gürül- cevabının sabah Lizbondan 
tülü olursa, Rusyayı komiteden deniz tayyaresi ile yola 
çekllmeğe sevkcdecek hadisenin çıkarıldığı ve saat 16 dan 
çıkmasından korkulmaktadır. önce foraynofise verileceği 
Şu takdirde Rusyaya zıd diğer haber alınmıştır. Bu suretle 
bazı devletler de ayni şekilde lord Phymouth komite ekse-
hareket edeceklerinden bu riyetinin daima müdahaleye 
bal komitenin sonu olacak ve muhalif olduğunu ve mevcud 
harb tahribatını Jberya yarım müzakere usulünün tebdiline 
adasına tahdid için Fransa ve lüzum görmediğini anlatmak 
lngilterenin teşebbüsile kurul- istiyecektir. fakat mes'ele 
muş olan diplomatik korum şudur: 

yıkılacaktır. Aceba Sovyetler bu ~·olda 
Bununla beraber Sovyet se- hareket edilmesini kabul ede· 

farethanesinde ihtiyat kaydı cekleri mi? yoksa son nota· 
muhafaza edilmekte ,,.e bükü-
metlerinden yeni talimat alma
dıkları bildirilmektedir. Sefir, 
hiç olmazsa Sovyet Rusya ta
rafından ortaya atılan iddialara 
ue netice verileceğ'ini görmek 
i ;in olsun, komite i;timaına iş-

tirak edeceğini bildirmiştir. 

ihtilafın esasına gelince Lon
dra ve hatta "Times., gazete
sinin istihbarına göre Paristeki 
kanaat şu merkezdedir ki ade· 
mi müdahale anlaşmasının nn
cak mütecavize karşı tatbik 
edilebilmesi imkansızdır. 

Berlin, 23 (u.R) - Kont 
Cianonun Alman hariciye nazı-

• 
rile bu sabahki mülakatı birsaat 
sürmüştür. Muhteviyatı gizli 
tutuluyor. 

Londra, 23 (Ö.R) - ispanya 
işlerine ademi müdahale ko
mitesi öğleden sonra toplan· 
mıştır. Sabah Londrada komi
teye yakın rnahafiJde hüküm 
süren kanaate göre IngiJiz hü· 
kümeli, komite içtima ederken 
Lord PJymontb'un Alman, ltal
yan ve Portekiz hükümet· 
feri11in lspanva hariciye nazm 

tükürük savurdu. Bu hakaret 
etrafa ai{setti .. 

- Tuhbl 
- Tuhh! 
Sesleri ayuka çıktı. Kadı, 

katırını hızlandırıb paşalardan, 

ağalardan bazılamnn yanlarma 
sokulmak istedi, hepsi de on· 
dan ayrıldılar. Halk bu arada 
korkunç naralarla, ağıza alan· 

mıyacak küfürler savuruyorlar, 
Kadıy~ hakarete ve tükürüğe 
boğuyorlardı. At meydanına 

daha uğramıyan müftü, halkın 
hakaret feveranını duymuş, ka· 
dıya haber yollamıştı. 

- Gelmesin, geri dönsün, 
kendi canına kıyar. Hain alçağı 
evine tıkın! 

Fakat bu haber, bu lenbih, 
bu ihtar kadının bir kulağın· 
dan girdi, bir kulağından çıktı, 
At meydanına geldikleri vakıt 
müderris Abdullah efendi mey
danda onu görünce yanına hid
detle soku!du .• 

- Bre efendi, sen burada 

farında teklif ettikleri tazyık 

tedbirlerinin kabulü için ısrar 
mı edecekler? Bu hususta he· 

nüz biç bir işaret yoktur. 
Lord Plvmouth sabah birçok 

ecnebi sefirleriyle görüşmüştür. 
Maksadı komitede, ademi mü
dahale anlaşmasının sonu de
mek olacak olan gürültü ve 
patırdılarm önüne geçmektir. 

•••••••••••••••••• 

Asiler ilerliyorlar 
Hendaye 22 (A.A)- La Co

runa radyo u Oviedo mıolaka
sındaki Nasyonalist kuvvetlerin 
general Arandaoıı:ı kumandı.sı 
altında son he:ıimettenberi ku\'· 
vei maneviyeleri kırılmış G 1an 
Asluries maden amelesini taki-
ben Gijon üzerine yürümekte 
olduklarını haber vermektedir. 

Gijondaki sosyalist liderler 
kaçmıştır. Şehir halkı panik 
içindedir. Diğer taraftan Mad· 
rid hükümetinin bir tebliği 

asilerin Oviedo üzerine yürü
mekte olan bir kuvvetinin he
zimete uğrahlmış olduğunu 

bildirmektedir. 

ne geziyorsun, bre canına mı 

kasdettin, git sokul evine, 
yoksa seni de Ahmed paşa 

.>!İbi ederler, daha berbad o!ur
sun. 

Diye nasihat vermeğe· kal
kışmca, ahlaksız Kadı: 

- Yıkıl be karşımdan! Yal
nız siz mi bu ihtilalden müste
fid olacaksınız. Maksadınızı an
lıyorum, halka kendinizi sevdi· 
rib inkılabı temin ettikten 
sonra ... 

Derken AbduJlah efendi ya· 
nından ayrıldı, geçtiği yerde 
halkın hakaretine maruz kalan 
Kadı, ağalar, paşalarla birlik 
harem camiine kadar. vardı, 
Katırı sürdü. Fakat onun en 
büyük hasmı Mesud efendi is
minde birisi müftüye yanaşıb: 

- Ya hazre:t! Sizin emrinize 
rağmen kadı arkamızdan geldi, 
dedi. Müftii hiddetle: 

- Ben ona dönsün, gitıin 

dedim, söz tutmadı ne yapahm, 
dedi. Camie atını sürdii. 

- lJclmedi -



Seyahat Notları : 
•••••••••••••••••••••••••••• 

aç paranız va ır ? ,, '' 
Seyahate çıkanların hudutlarda 

ilk karşılaştıkları sual budur 
Ronıanyada para kaçakçılarının bir de borsaları vardır " Kara 
Borsa ,, resıni kurdan yüzde beş, hatta on fazlasına döviz toplar 

Seyahat, insanlar için hem 
bir ihtiyaç ve hem de bir zaru
rettir. Bütün bir yıl hayatı 

ka:ıanmak için yıpratılan vücud
ları, yorulan kafaları dinlen
dirmek lazımdır. Bu ihtiyacı 
enaz karşılıyanlar itiraf eyle-

meliyiz ki bizleriz. Binbir derd 
içinde bu maksada para ayıra
mayoruz. 

H::.Jbuki refaha bizden ziya
de yaklaşmış olan milletler için 
vaziyet hiçte böyle değildir. 
Onlarda vakti hali iyi olaıı

lardan tutunuz da işçi sınıfına 
kadar herkesin muayyen isti
rahat ve gezme zamanları var
dır. Aile büdçelerinde bu mak
sad için haneler ayrılmıştır. 
işçiler için kanuni hükümler 

Bükreşte ltavuzlll bahçe 
seyahat imkanlarından mahrum Seyahatin hedefi Bertin ol-
edilmişlerdir. duğu için herkesin cebinde 

Eskiden hudud kontrolJarı rejister mark çekleri bulunu-
yalnız pasaport ve gümrük ba- yordu. Bu ç~kler ancak Ber-
kımından yapılırdı. Bugün bu )inde bankaya ibraz edilmek 

mevcuddur. kontrol ikinci safa alınmıştır. suretiyle geçer para haline 
Medeni hayatın icablarına 

göre hayata tanzim eylemiş 
bulunan memleketlerde yıhn 

Hangi hududa varırsanız varı- gelecekti. Yoldaki küçük mas-
nız iJk karşılaştığınız sual "kaç raflar için de kanunun müsaa-
paranız var?,, cümlesinden iba- desi haddine kadar yolcular 

ceblerine Türk parası almış
lardı. 

Bükreş ıaddelmiıden biti 
muayyen aylarında seyahate rettir. Döviz tahdidah beynel-
çıkmıyanlar pekazdır. milel turist hareketlerini dar• 

Gezmenin, dolaşmanın mem- belemiştir. 
leket ve insan tanımanın iş Hiç şüphe yoktur ki bu tah-
üzerindeki tesirleri de inkar didat bir çok insanların da 
olunamaz. kendi paraları iizerinde yalan 

Gezme ve dolaşmanın milli söylemeğe, kanunlar hilafına 
hududlar dahilinde olan kısmı kombinezonlar tedarikine sevk 
devlet demiryoUatının da gös- eyleme~!edir. Bunlara rağm~n 
termekte olduğu kolaylıklar varlık ıçınde yokluk çekenferın 
d 

' 

· J d d t otel kapıcılarından ödünç para o ayısıy e yur omuz a aam· . . • _ 
müm etmeğe başlamıştır He- dılenenlerın sayısı da baylı mu-

.. b ı h ı· d ı · ki him yekuna baliğ olmaktadır. nuz aş angıç a ın e o ma a . . 
b b h t 'bf d l Eıkıden seyahate gıdecekler 

era er si eby'al' a ı ıyacı uyu • han)ı(i memleketlere uğraya-
muş sayı a ı ır. 

y b 1 k ti · caklarsa oraların paralarını 
k 8 ~ncıf me~ e e erı bg~~- tedarik ederler, öylece yola 

m
1
e bey ıdyetı l:nkevzuu kal ıks çıkarlardı. Bugün arsıulusal 

o unca ura a var ı ve vo u d b J •• 'd d . . urum una as a musaı e· 
meselesı kalmıyor. Zengın de - ildir. 

olsanız dilediğiniz kadar parayı g Para yüzünden rastlanan zor-
cebinize koyarak yollanmak lukların hazin ve gülünç taraf-
imkanı yoktur. ları da vardır. 

Dünya üzerinde birkaç zen- Vapurumuz Galata rıhbmın-
gin memleket istisna olunursa dan tam saat birde Kösten-
bütün milletler yurd dışında ceye yollanmıştı. . 

rr..LZ7.z7-..Z:zZ~z~.zzr..J!KY'./1'lfJISl'VIJJ~X/.7.JCZ7..zzzz7L0...7LZZJflftt. 
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Ben dansedemem, gospoyçe NadA •• Ayafiımda mUz

min bir yara var. incitmek istemiyorum 

Semih, dedi. 
dırması benden. 
gidermiyiz, nasıl 
gelecektiniz? 

Nuşini kan
Şimdi bize 

olsa gece 

- Beni mazur görünüz Na
da.. Bazı ufak tefek işlerim 
var. Onları tamamlamam lazım. 
lzmire mektub da yazmak is
tiyorum. 

Nuşin, Semihin hiç bekleme
diği bu cevabı karşısında şa

şırdığını ve hatta sarardığını 

anlıyordu. Semihin bu kaçın
masına hiç bir şekilde mana 
verememekle beraber üzerinde 
duraklamağı da faydasız görü
yordu. Semih herikisini de ba
riz bir samimivetle selamladık-

tan sonra ayrıldı. 
Nereye gidecekti. Hakikaten 

işi var nuydı, pekiyi neden 
böyle vesile icadına lüzum gör· 
müştü. 

Otele döndü. Sanki birine 
intizar ediyormuş gibi mütema
diyen telefonun yanında dola
şıyor, birinin kendisini arıya

cağmı ümid ediyordu. Bu da 
boş bir veh mmiydi,. Kendisini 
kim arıyabilirdi. Sofyada en 
yakın tanıdığı Nuşin olduktan 
ve onu da kırdıktan sonra 
kimsenin arıyacağını zannetmi· 
yordu. 
Yukarı çıktı, soyundu ve 

yattı. 

Öğle yemeğini vapurda ye
mek zaruretinde kaldık. iş he
sab görme vaziyetine gelince 
bir Türk lirasının kaç ley ol
duğunu sorduk. Seksen ley 
dediler. Aşağı yukarı üç buçuk 
Türk lirasına bir öğle yemeği 
yiyebildik. 

Ert~si sabah Köstencede 
yihe para bozdurmak zarure-
tinde kalınca bu defa bir Türk 
lirasının yüz beş Jey olduğunu 
öğrendik. 

Vapurda a datılmış olmanın 
acısı yüreğimize çökmedi der· 
sem yalan söylemiş olurum. 
Rakam ne kadar küçük olursa 
olsun .. ıdanmanm fenalığı in
kar kabul edemez. iş bu ka
darla kalsa neyse... Bükreş' de 
otele yetleştikten sonra ilk ha· 
raretli münakaşa yine para mev· 
zuu üzerınde oldu. Aramızda 

klearing yoluyla Romanya mer
kez bankasına havale alanlar 
vardı. Doğru bankaya koştu
lar. Aldıkları cevab şu oldu: 

Henüz mektubunuz gelmedi. 
Dört beş gün evvel Bükreşe 

havalesini göndermiş olan in
sanların yabancı memlekette 
parasız kalmalarının fecaatini 
kestirmek güç değildir. 

Bu zavallılar otel kapıla
rına, otel idaresine başvurdu
lar. Ödünç para tedarikine 
koyuldular. Umuyorlardı ki ni
hayet havale bir gün sonra ge
lecektir. 

Bükreşten ayrıldı~ımız daki-

Gözlerini açtığı zaman hava 
kararmıştı. Vücudunda bariz 
bir yorgunluk vardı. Garsona 
duş alacağını, fakat duşun ılık 
olmasını söyledi. Buna neden 
lüzum görmüştü? 
Soğuk duştan hoşlanan Se· 

mih için garsona yapılan bu 
sipariş bir ihtiyarlama kokusu 
değil miydi. Buna neden lüzum 
görmüştü. Anlıyordu ki hissen 
olduğu kadar vücutca da ihti
yarlamıya yüz tutmuştu. 

Duşunu aldıktan sonra itina 
ile giyinmeğe başladı. Fakat 
bu hazırlık niye idi.. Nereye 
gidecekti.. Filvaki iki akşam 
evvel Nadiiya söz vermişti. An
cak bu gidiş Nuşinle birlikte 
olacaktı.. Ya Nuşin telefon 
etmezse .. Ya kendisini aramazsa. 
Bu aranılmamaya fa1laca, kıy

met vermiyordu. Esasen Nu
şinden kendi arzusuyle kaçmı-
yor muydu.. Nadaya verdiği 

sözde duramamaktan ürkü
yordu. 

Semihanan arkadaşının evine 

• 
Oksüz ere yardım kurumu 

ıllık toplantısı oldu 
Yeni heyet seçildi 

Nizamnanıesi tadil edildi. Kreş 
mevcudu üç yüze çıkarıldı 

Öksüzlere yardım kurumu
nun yıllık genel toplantısı dün 
öğleden sonra saat onyedide 
parti binasında yapılmıştır. 

Kongre riyasetine vali mua
vini Cavid ve katibliklere 
esnaf bankası müdürü Atıf 
inan, Kemal Talat Karaca se
çildikten sonra ruznamenin 
müzakeresine geçillmiş: heyeti 
idarenin raporu okunmuştur. 
200 küsur kimsesiz yavruya 

vaki olursa, idare heyetinin mü
nasib göreceği şartlar dahilinde 
ücretli olarak üç ve yedi yaş 
arasındaki çocuklarda kabul 
edileceklerdir. içtimada öksüz
lerin geniş m;kyasta himayeleri 
için, yeni gelir menbaları araş· 
tırılması etrafında bazı hasbi
haller yapılmış; idare heyetine 
muvaffakıyetler temenni edil
miştir. 

Muallimler arasında 
Vilay'l:!timiz ilkmekteblerinde 

karşı gösterilen şefket vebal- kullanılmak üzere diğer vili-
kımızın alakası büyük takdir- yellerden lzmir emrine verilen 
lule karşılanmıştır. Müteaki- öğretmenlerle yeni mezunların 
ben yeni yıl büdeçsi konuşul- ve vilayet içinde yerlerinin de-
muş ve busene kreşler mevcu- ğiştirilmelerini istiyen öğret-
dunun üç yüze iblagı suretiyle menlerin nakil ve tayin emir-

leri Kültür bakanlığından şeb-
öksüzlere yardım cemiyetinin rimiz Kültür direktörlüğüne 
büdçesi 10346 lira olarak tes- gelmiştir. Bu öğretmenler yüz· 
pit olunmuştur. Geçen içti- den fazladır. 
mada seçilen heyetin ni- Yangın 

zamnamede yapılması gere- Karşıyakada Barbaros soka-
ken tadilat raporu okunmuş, ğında yorgancı Yahya oğlu 
nizamnama tadilatı da aynen Haydarın kapalı bulunan dük-
kabul edilmiştir. Yeni idare kanından geceleyin duman çık· 
heyeti azalıklarına Hamdi Ak- tığı görülmüş ve kapısı kmla-
yürek, Atıf inan, Ak Osman rak içeri girilince bir çuval 

pamuğun yanmakta olduğu gö-
Mehmed, Nebioğlu Mehmed, rüJmüştür. Yangın derhal sön-
Rahmi Filbeli, Kemal Talat, dürülmüştür. 
Şeref Serbes seçilmişlerdir.Ge- Yangının dikkatsizlik yüzün-
çen yılın mürakıpları aynen ibka den ileri geldiği anlaşıldı~ından 
edilmişlerdir. Haydar hakkında tahkikata 

Bu yıl kreşlere müracaat başlanmıştır. 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
kaya kadar havalelerini alma- vardım. Kabut etmedi. Fazla 
yan!arı biliyorum. Seyahat ka- ısrar edince halime acımış 

filemiz arasında Türk parası olacak ki Bankanın tam kar-
bozduranların tehalüfü cidden şısmdaki "Kara borsa., yt ku-
gülünecek bir manzara idi. lağıma fısıldadı. Onun verdiği 

Türk lirasını biri yüzbeşe, di- talimata tevfikan kahveye gidib 
ğeri yüzyediye, üçüncüsü de oturdum Birkaç dakika sonra 
yüz onbeş Leye bozdurduğunu yanıma tanımadığım bir adam 
söylüyordu. Seksen ile yüz on- gelib oturdu. Ne parası boz-
be!J ara•nndaki fark hemen he- durmak istediğimi sordu. 
men yüzde kırka yaklaşıyordu. Telaşla pazarlığı yaptık. Res-
Buoun sebebini araştırmaktan mi kambiyo fiatlerinden yüzde 
nefsimi menedemedim. Birincisi beş on fazlasile paramı Romen 
dübedüz hırsızlık, ikincisi 105· parasına tahvil ettim. 
107 resmi kur, üçüncüsü de 

Hayli heyecan içerisinde idim. 
kaçakcalık. 

Romanyada para kaçakcıhğı Lakin ne yapayım ki yabancı 
o kadar aşıkirki kaç~kçıların memlekette başka birşey yapa-
borsaları bile vardır. ismine de mazdım. Tali beni istemiyerek 
( Kara Borsa ) diyorlar. Otel- para kaçakçılarile bir masada 
lerde yabancılara Kara borsa oturmağa ve İf yapmağa mec-
açıktan açığa tavsiye ediliyor. bur etmişti.,, 
Hatta bir arkadaşım başından Vakıaların bu belagati kar-
geçeni şöyle hikaye etti: şısında bilmem bugünUn seya-

" - Bükreşe birgün sabah bat şartlarının zorluklarını ifade 
vardım. Akşam ayrılacaktım. için bir kelime ilavesine lüzum 
Devlet Bankasına gidinceye var mı? Yalan söylemeden, 
kadar öğleyi bulmuştum. Ban- aldanmadan, kaçakçılarla temas 
kanın kapısı kapalı ve fakat etmeden seyahat imkanlarını 
kişeleri açıktı. Kavasa vaban- bulan insanlar ne kadar bah-
cılığımı, parasızlığımı ileri sü- tiyar imişler •• 
rerek kapıyı açması için yal- I-Ia k kl. C>cak.osı.u. 

yalnız gitmek, on sekiz yaşında 
l>ir Bulgar kızına yalnız başına 
misafir olmak biraz tuhaf değil 
miydi •. Gozpoyçe Nadanın ai
lesı acaba buna mana vermez 
miydı ?. 

Fazlaca düşünmesine sıra 
kalmadı.. Nada'nın ılık sesini 
mikrofonda işitti : 

- Nerede kaldmız Semih 
bey .• Nuşin bizde, bekliyoruz. 

- Haıırlanıyordum Gos-
poyçe.. Zannederim ki vakıt 
pek geç değil .• 

- Saat on .. 
- Nasıl, saat on mu.. Ben 

bir az rahatsızdım, gündüzden 
uyudum .. 

- Bravo Semih bey.. Türk 
sözü böyle mi olur .. Bahusus ki 
siz .• 

- Mazur görünüz, on da
kika sonra sizdeyim. 

Salon epeyce kalabalıkb.Şık 
tuvaletli Bulgar kızları arasında 
Nada, müstesna güzelliğiyle 
adeta bir çiçek gibi ayrı bir 
kokuyle ayırd edileb:liyordu. 

Fakat Nuşin görünürlerde 
yoktu. 

Nada, beşuş çehresiyle Se
mihe arkadaşlarım tanıtıyordu: 

- Bu vesile bizim için ne 
kadar da iyi oldu. Bura
da toplananlar sizi bilvasıta 

tanıyanlardır. Hepsi de Semi
hayı yakından biliyorlar. Hep 
Arnavudköy kollejinde idik. 

Semih hepsinin de ellerini 
ayrı ayrı sıkarken birer ikişer 
cümle kullanıyordu. Salonda 
müstesna bir vaziyet vardı. 
Daha . çok lngilizce konuşulu
yordu. Kollejlilik ruhu salonu 
adeta çekiyordu. 

Semih jantiy olsun diye 
Gospoyçe Nada'ya sordu: 

- Nuşin hanım görünmedi, 
sakın rahatsızlar mı? 

- Hayır bahçededir •• 
Ve .• Nada imalı bir şekilde 

gülümsedi: 
- Galiba aranızda ufak bir 

sui tefehhüm var.. Bahçede sizi 
b"kliyor. 

- Nasıl sui tefehhüm Gos-
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Borsa 1-laherleri 
DUn Borsada 

Yapllan Sat.şiar 
~ 

üzüm 
Çu. Alıcı Fiat 

1158 Alyoti bi. 10 75 19 
1002 H Z Ahmed 11 20 

489 Ü Kurumu 10 21 
483 K Kazım 12 50 19 

370 S Süleymano 12 20 
362 S Gomel 10 20 
299 Y 1 Talat 9 50 18 
267 J Taranto M 12 17 50 
196 inhisar ida. 8 11 
188 H Alyoti 12 17 50 
150 Ş Riza Halef14 15 50 

59 T Debas 13 50 16 
57,5 Şınlak Z 14 50 18 50 

56 Vitel ve Şü. 13 14 50 
36 Ali Molla Z 11 50 15 
34 Kaptan Ö 13 50 13 50 
26 A Bayrak 16 50 17 
15 J Kohen 11 14 

15 F.ZMehmed 8 8 50 
13 Koo ittihadı 18 19 
9 T Diri 10 10 

8 B S Alazraki16 75 16 75 
4 C Cendeli 18 18 
4 İ Galimidi 20 20 

5300,5 Y ekfın 
288028 Eski satış 
293328 Umumi satış 

incir . 
Çu. Alıcı Fiat 

2460 Ş Remzi 9 25 14 25 
121 B Alazraki 7 50 12 50 
100 Ş Riza HaleflO 25 10 25 

47 M J Taranto 9 13 
35 Ş Erkin 9 50 13 50 
29 S Süleymano15 50 16 
18 A Haydar N 10 50 10 50 
9 F Paker 8 75 8 75 

2819 Yekün 
146337 Eski satış 
149156 Umumi satış 

Zahire 
Çu. Alıcı Fi at 

1386 Buğday 4 625 
137 Arpa 3 875 

184 Bakla 4 75 
33 Susam 13 75 

140 ha. Pamuk 45 50 
6000 ki. keçi kılı 55 

392 ke. Pala. 385 -

6 75 
3 87S 
4 75 

13 75 
46 
55 

480 

Sakın öpüşmeyini:ı 
OpUfmek 
kalp haslahğı yapıyor 

Filadelfyada Dr. Louis Lap
Jace isminde bir fen adamı 

kalp hastalıklarının öpmekten 
ileri geldiğini, normal ve has
tahksız bir insanın öpme ipti· 
tilasına uğradıktan sonra kal
binin yavaş yavaş zayıfladığım 
ileri sürmüştür. Doktor aile 
hayatı içinde bile öpmeye mani 
olunmasını, Pensilvanya etıbba 
cemiyeti kongresinde ileri sür
müştür. 

Yeni Cumhur başkanı nam
zedi Landon, mevkii iktidara 
geçtikten sonra bu mesele ile 
ehemmiyetle alakadar olaca· 
R"mı vadetmiştir . 

poyce.. Benim böyle bir şeyden 
haberim yok• ki .. 

Bu sırada Nuşin salonun ka
pısında görünmüştü. Semih, 
bariz bir iltifat hissiyle kapıya 
doğru yürüyerek elini uzattı: 

- Neredesiniz Nuşin hanım, 
sizi adeta göreceğim geldi. 
Uyle değil mi Gospoyçe .. 

- Hakkınız var.. Biraz bah· 
çeye çıkmıştım. 

Yemekte geçirilen neşeli da· 
kikala,.dan sonra salonda hafif 
dans havalarına haşlamışlardı. 
Semih bu akşam, bir gece ev
velkine biç benzemiyen ağır bir 
neşe içinde konuşub duruyor
du. Nuşin vaziyeti yadırgamakla 
beraber zahiren neşeli görünü
yordu. 

Salonda erkek, kız adedinin 
yarısı kadar oldnğu için arka· 
daş trupunun yarısı oturmakla 
vakit geçiriyordu. Nada, Semi
hin dansa kalkmadığının far
kına varınca Semihin önünde 
derin bir reverans yaptı ve gü
lerek: 

- /Jilmedi -
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Nümayişe müsaade yok 
Belçika başvekili, asayişin temi i için 

ciddi tedbirler alındığını söyledi 
Buna nıukabil Belçika Faşistleri, Brüksel üzerine 

yürümek kararından vazgeçmek istemiyorlar 
Brüksel, 23 (Ô.R) - Rek- mek tehdidinde bulunuyorlar. hğında bir toplantı yaparak 

ıistlerin Brüksel üzerine yürü· Hükümet buna açıkça şu ce· Rasis adı verilen Belçika faşist· 
yiş nümayişlerinin ne sebeble vabı veriyor: "Hayır, asla bu· leri yasak edilen pazar mitin-
nıenedildiğini radyoda umumi nu yapamıyacaksmız. Meşru gine bu yasağa rağmen teşeb-
efkara anlatan Baş•ekil Van hükümeti devirmenize Belçika büs ettikleri takdirde ne gibi 
Zeeland demiştir ki: asla müsaade etmiyecektir." tedbirler ahnacağıot görüşmüş-

"Hükümet bu nümayişi men' e Van Zeeland 20 ay devamlı lerdir. 
karar verdi ve bu nümayiı 1 mesaiden sonra, tam bunun Hükümet evvel be evvel 
yapılmıyacakhr. Bunun bir tek ~emere'erini t.oplama~ üze.re bun!ar ile Markisistler arasında 
ve fakat esash sebebi vardır: ıken memleketın yenıden bır· kavgalar çıkmasına mani ola-
Çünkü hükümet nizamı muha- ı biri~i öldürec~k vaz~yete d~ş- caktır. Sosyalist partisi ile 
faza etmek niyetindedir. Ken- mesıne teessuf etmış ve şım- l d'kalan bir beyanna-

d'k' . . h"k" ame e sen ı di kendini sayan hiçbir bükü· ı ı gergın vazıyette u ume- derek halkı faQist . b' b' . . .. d me neşre "I 
met tasavvur edilemez ki sa- tın ıç ır ıçbmaa musaa e t 1 b 2. • olmaya davet • d • ... •• b'ldi . f S op an sına mcanı 
lahiyettar makamların beyanına e emıyecegmı ı rmış Jr. on . 1 d' 

.. 1 k b k'l d . t• k' etmış er ır. göre yollarda nizam ve asayişi soz o ara aşve ı emış ır ı: F • • • . • k d'I 
' "H l d'J · · aşıst mıtingının yasa e ı -

nıuhafaza ederek vatandaşların er top anb. mene 1 mıştır. mesi efkarı umumiye üzerinde 
hayalını koruyabileceg-inden Bunu tarafkırlik yapmadan .. b' . b k t H" 

1 .. )' ıyı ır tesır ıra mamış ır. n-
emin olmadığı bir nümayişe soy ıyoruz.,, kümet Sosyalistlerin tesiri al-
nıüsaade etsin.,, Brüksel, 22 (Ö.R) - Son tında teşkilatı esasiye kanunu 

haberlere göre Belçika faşist-
Bazı sağ cenah partilerinin ile verilmiş olan toplantı hür-h ferinin reisi Degrelle kararını 

ükümete karşı giriştikleri mü- muhafaza ettiğini ve Brüksel riyetini takyid etmekle itham 
cadelenin tamamiyle menfi üzerine yürüyüş hareketinin olunmakta ve Rasistlerin top· 
blabiyette olduğuna söyledik- mutlak surette yapılacağım lanbsı yasak edilirken hatta 
ten sonra başvekil şunları ilave bildirmişti r. l bükümet aleyhinde serbestçe 
etmişti: Brüksel 23 (A.A)- Polis iş- 1 inkişaf edecek olan sosyalist 

"Bu partiler memleketi teh- teriyle alakadar daireler mü- hareketine müsamaha gösteril-
fükeye düşürüyor ve şehre in· messilleri dün dahiliye bakan- miyeceği beyan olunmaktadır. 
.................................................................................................................................... 

Kültür Lisesi lngiliz kralı 
Tac giymeyi müteakib 

seyahate çıkacak 

Lise ve Ortamekteb şahadetnamesi almak istiyenler ıçın 

saat 19 dan 21 e kadar Kültür Lisesinde gece dersleri baş-

Londra, ( S. G ) - Mayıs 
aymda lngiJiz kralı sekizinci 
Edvard, tac giyme merasimini 

· lamışbr. Kayıd işi bu ayın nihayetine kadar devam edecek-
tir. Programı öğrenmek istiyenlerin derhal Kültür Lisesi 

direktörlü~üne u~ramaları. 3-4 (2048) 

ruüteakib imparatorluk içinde 
uzun bir seyahate çıkacaktır. 

Yeni Zeland, Avusturalya ve 
Kanada'ya kadar uzayacak 
olan bu seyahatm en cazib ta
rafı Hindistan seyahati ola· 
caktır. 

Genç kralın bu seyahahnı 

yalnız bir gezinti olarak müta· 
laa etmek doğru olamaz. Kral, 
seyahatiyle dahili ve harici bir 
imparatorluk planı ha'ZırJıyacak 
ve bunun tesirleri çok büyük 
olacaktır. 

Zayi 

lzmir 1 ci icra memurluğun-
dan: 43/1723 

Avukat Haşmet'in Maks Der· 
mon' e olan borcundan dolayı 
tahh hacze alınan Narlıdere, 

hayitkisiği mevkiinde kain 
25382 metre murabbaında ve 
içinde 150 ağaç zeytin ve bir 
kuyuyu havi Ismail Halikı ve 
Hatice ile müşterek heyet\ 
umumiyesi itibariyle 1040 lira 
kıymeti muhammeneli bağın üç 
hissede bir hissesi açık artırma 
suretiyle 25-11 -936 Çarşamba 
günü saat on birde satılığa çı
karılacakhr. Bu artırmada sa· 

Ziraat Banka~n lzmir ~ubesi- tış bedeli muhammen kıymetin 
ne vukubulan tevdiattmı mü- yüzde yetmiş beşini bulmadığı 

takdirde çok artıranın taahhü
beyyin mezkur şube tarafından 

dü baki kalmak şartiyJe satış 
yedime ita kıhnan 30990 - 807 on beş gün daha uzatalacakhr. 
numaralı ve bir sene vadeli bo- ikinci artırması 11-12-936 
no ile bu tevdiat için Banka Cuma günü saat on birde ya-
evrakına tahtim etmiş olduğum pılacaktır. Bu arttırmada dahi 
tatbik imza damgamı zayi et- satış bedeli muhammen k1yme

tinin yüzde yetmiş beşini bul
tim. Bunların hükmü olmadığı

mazsa en çok artıran istekJisine 
lll bononun yenisini alacağımı ihale olunacaktır. 
zaten on aydaoberi kullanma· Işbu gayri menkul lizerinde 
dığım damga imzam yerine el herhangi bir .Şekilde hak ta-
yazımla imza edeceğimi i!an lehinde bulunanların tarihi ilan-
ederim. dan itibaren yirmi gün zarfında 

Hasan Lütfi kızı ve vesaikiyle birlikte dairemize 
Mustafa Seller kansı müracaatları lazımdır . 

KJNAKQL KıK~na 
cevheridir. lştihasızlıkta,zaif
Jikte, sıracada, eski sıtmada 
bire birdir. . . . . 
~ .... ~azım hapları 

Bir tanesi inkıbazlarda lint 
verir. Üç tanesi mUshifdir. 
Hazım bozukluğunda hazmı 
tashih eder. Her eczaneden 
isteyiniz. 

DOKTOR •• 

Zi a Gö~s·n 
MERKEZ hastanesi 
KULAK, BOliAZ 

BURUN ŞEFi 
ikinci Beyler sokağı Beyler 
hamamı karşısında No. 41 
Telefon Numarası: 

Roma ve Berlin elele Jouhau Melahat Aksi halde hakları tapu si· 
cilile sabit ofmıyanlar paraların 

Muay~nehane : 3686 
Ev : 2505 

Hastalar hergün saat üç-

lspanyol Bolşevizmine 
karşı mücadele edilecek 

Avusturya endişe etmiyor 
.Berlin 22 ( A.A) - Hu·as ı :seleler hakkında görüşmeler 

Ajansından : yapacaktır. 
Yan resmi mahafil Alman - B~rlin 22 ( A.A ) - Royter 

Italyan ittifakının ne gibi mev- Ajaosıoın öğrendiğine göre, 
Zular ibakkmda olacağını beyan Almanlar' a ltalyanlar arasında-
etmektedirler. Ancak umumi- ki şimdiki müzakerelere Teşri-
Yetle %aonolunduğuna göre Al- nisani başlangıcında :Viyanadıı 
~anya ile ltaty~ elele vererek yapılacak olan Tana konferan-
spanyol bolşeviımine karşı sı esnasında devam oluna-
llıücadele edeceklerdir. cakbr. 

l Siyasi mahafil iki devletin Vivana 22 ( A.A ) - Havas 
0 karno misakı müstesna ol- :Ajansı muhabirinden : 

lll~k üzere bütün muıtakavi Siyasi Avusturya mahafili 
llıısaklara aleyhdar oldukları Cianoııun Berlioi ziyaretinden 
~ütaleasında bulunmaktadır. dolay• hiçbir endişe izhar et-
t~lya ıile Almanya Lokamo memektedirler. Bu mabafil ltal-
llıısakma da teni edilmemesi yanın Avllsturyanın siyasi is· 
Jartiyle lehdardırlar. tiklilini ihlal edecek bir kom-

Bu mahafil Milletler cemiye- binezonda Almanya ile muta-
~ llle3efesiyle 16 cı maddenin bık kalmasına ihtimal verme-
la. e görüşmelerin başlıca esas- mektedirler. l3ilakis Ciano ya· 

1 
tından biri olacağını ilave ey· pacağı görüşmelar esnasında 

cınektedirler. Avusturya ile Macaristanıo bü .. 
k Ayni mahafil Avusturya hak- tüo Tuna meselelerinde bebe-
Vndaki müzakerelerin yalnız mehal nazarı itibare alınması 

erebergartende Hitler ile Cia- icabeden .unsurlar olduğuı.u ve 
llo arasında görüşüleceğini zan- onlarla müsavat dairesinde gö-
lletrnektedirler. rüşülmesi icabedeceğini ehem· 

Göring iktisadi Ye mali me- miyetle kaydetmektedir. 

Naval Karnero kimin elinde? 

Cumhuriyetçiler bu istih
kamı istirdad etmişler 
Pa · Ö lsi ts, 23 ( .R) - ispanyada 

o-.. aynağından bildirildigw ine 
6orc N 
h.ük, a.vaJ Karnero mevkii 
tucn~rnibt~ılerin mukabil bir bü
cdıı . tıınahoe karşı takviye 
hu ~ı:t.r. H~kümet kuvyetleri 
lirı<l eb rın bir kilometre şima-
. e u'u N ıstibk. • nuyor. aval Karnero 
illa anılarında, araz.inin mani-

rırıa .. 
siperler gore hazırlanmış derin 
\'c . ' toprak a{h sığnaklan 
altı sıpl erler arasında toprak . 

Yo ları d Ç •ttf edeb' var ı. aprastJama 
lup} . decek vaziyette olan 

ar dık ı· 
ınau en ' tel hatlarile hi-

,, e edı · d ~ 
file.,\(· • n~or u. Asiler bu 
•ili 1'e gardikleri ıaman birrok 

ı er h. • . . ,,. 

denm ediyorlard1. A•iler si
perleri ele geçirmek için on 
dört zırhlı otomobil kullanmıf• 
tardır. Piyade arkadan el ham
berelerile iierlemiştir. 

Asi askeri makamahnın hi-
la devam eden kanaatma göre 
Naval Karneronun zaptı Mad-
ridin zaptından önce son mü
him merhaledir. 

Paris 23 (Ô.R) - lspaoyol 
bükümeti tebliğlerine göre 
Naval Karnero şarkında asiler 
tazyiklerine devam ediyorlar. 
Hükümetçiler kahramanca mu· 
kavemet ederek asileri ikinci 
hatta çe}<ilmeğe mecbur etmiş-

Halk cebheslnin dafillmaa D k paylaşmasından hariç bırakıla-
sına lmkAn yoktur diyor 0 tor operatör cakJardır. ten alhya kadar. 

(2026) 
Paris 23 ( Ö.R ) - Fransız c ~ Al Arbrmaya iştirak etmek isti-

umumi mesai konfederasyonu va psoy yen yiiı:de yedi bu_çuk pey ak- ,~H:zzr.;iT'7zt;z7..~'.7~~

1 
~~ 

reisi Jouhaux Radikal Sosya- çesi veya milli banka itibar ~ a 1 

listlerin Biarntz kongresine bir mektubunu hamil bulunmaları § sın an 
telgraf göndererek radikallerin Jazımdır. Yüzde iki buruk del- ,~ m 
h ık bb · b. ı· v • d ı Merkez hastanesi '-1" N a ce esı ır ıgın en ayrı ma laliye müştedye aittir. ~ 

malannı temenni etmiş vehükü· Operatörü 5-11·936 dan itibaren şart.. ~ Diş tabibi 
metin gelecek eserleri hakkın· Hastalarını hergün saat 3 name herkese açık bulunduru- ~ 
da ümidlerini izhar ederek şu- t~ 6 ya kadar lkınci Beyler lacaktır. istekli olanların lzmir Muayenehanesini 2 11ncı 

d ·ıA ı · t' "H lk sokak ferbetçi kar•ı•ı No. 81 ~ Heyler So. Hamam kar•ısın· nu a 1 ave ey emış ır : a de kabul eder. Y 1 inci icra dairesinin 3411723 ~"' "' 
cebhesi büyük bir ümiddir. Da- T 

315 
numaralı dosy"'san .. veya mu" na- ~ da 37 No. ya nakletmiştir. 

'-.!! k elefon muayel\ehane 3 .. .. ~ 
ğılmasına imıUin yo tur. " Telefon evi 3203 diye müracaatları ilan o!uour. ~ Telefon: 3774 

BIY ARIÇ RADİKAL 8 I• ~ (1924~ 
SOSYALISTKONGREfilNDE ,~~~~~~~~--~~~~~~~9~S~S~~~~D~6~6~)~~~~~~~~~~u~~~~~~~~~~~~~~~~~· ~~~~z~~ 

Hakiki müzakere cumartesi 
günü öğleden sonra yapılacak 
ve Cesar Campinchinin umumi 
siyasete ve radikallerin halk
çılar cebhesine karşı hattı ha
reketlerine müteallik olan ra
poru müzakere edecektir. 

Radikallerin fabrikala;ınm 
işgal ve içtimai tahrikat hak
kında ne düşünürlerse düşün
sünler halkçılar cebbesini lwı- 1 

mak mesuliyetini üzerJerine al
malarına ihtimal vt:rilmemek· 
tedir. Zira mebuslarm ekserisi 
şimdiki içtima devresinde ta• 
kibedilecek yegane siyasetin 
halkçılar cebhesi siyaseti oldu
ğuna kani bulunmaktadırlar. 

Reddettiler 
Nevyork 22 (A.A) - Cum· 

hor ba~kanlı~ seç.imlerinde ko
münist namzedi seçim miting• 
feri akdetmek hususunda ken-
disine karşı konulan yasağın 
kaldmlması için müracaatta bu
lunmuştur. 

lndiaoa mahkemesi komünist 
namzedin bu müracaabnı red· 
etmiştir . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• 
göstermişlerse de bükümet tay
yareleri ve topçusu tarafından 
bombalanm bırakarak çekilme
ğe mecbur edilmişlerdir. 

Başkumandanlık Nava1 Kar• 
nero kuvuetJerini tebrik etmiştir. 
Bunlar Toledonun şimalinde 
çok büyük cesaretle harb et-
mişlerdir. Toledonun cenubun
da asiler Madrid ile eodülüs ara-
sında dem:ryollannı kesmeğe 
teşebbüs etmişlerdir. Fakat hü· 
kiimetçiler şube hatlarmı kont
rol ediyorlar. lhtiyat olarak bazı 
kısımlarda seyrüsefer tatil edil
mişse de bunların üzerinde düş· 
man görülmemiştir. Bu da hü· 
cum tehlükesinio bertaraf edil .. 

e 
Sil 

. ' 

TATLI 
1 

. 
' 

l 1 SARABINI .ALMAKTA 
l 1 TEREDDüT ETMEYiNiZ E ......_ _____ __. 

F j ATI : 7 o
2 

Santilitrelik şişesi 55 Kuruş 
Litrelik ,, 100 ,, 

IHi AR: Küçük şişeler 10, büyük şişeler 15 kuruşa geri altnsr. 



Sanlla a 

lzmir Muhasebei Hususiye Mü
dürlüğünden : 

Halil oğlu banyocu hafız Salihin vergi borcundan ötürü haciz 
edilen hükumet caddesinde ve Veysel hamamı çıkmazında 2 - 13 
14 - 11 - 1 ve 12 kapı sayılı binalar tarihi ilandan itibaren 21 
giin müddetle satılığa çıkarıldığından pey sürmek istiyenlerin 
Izmir muhasebei hususiye tahsilat komisyonuna gelmeleri. 

15 - 18 - 21 - 24 (2084) 836 

lzm i r Be ı e diyesi nden: ,.-=-:::ı!:i!sı:ı1~3:azm:s:lll:!l~Qh. 
1 - lkiçeşmelik caddesinde 

484, 486, 488 sayılı evlerin an
kazı müteahhide aid olmak 
iizere yıkılması 3-11-936 salı 

günü saat on altıda açık art
tırma ile ihale cdile~ektir. Hep
sinin bedeli muhammeni 67 lira-

dır. Keşif ve şartnamesini gör
mek üzere baş mühendisliğe, 

iştirak iç in beş liralık muvak
kat teminat makbuzu ile söy
lenen ~ün ve saatle encümene 
gelinir. 

2 - 85 sayılı adanın 235,60 
metre murabbaındaki 24 ve 25 
sayılı arsaların satışı beher 
nı~tre murabbaı yüz kuruştan 
iki yüz otuz beş lira altmış ku
ruş bedeli mubammenle baş 

katiplikteki şartname veçhile 
3-11-936 salı saat on altıda 
açık artırma ile ihale edilecek
tir. iştirak için on yedi lira 
yetmiş kuruşluk muvakkat te
minat makbuzu ile söylenen 
gün ve saatte encümene ge
Jinir. 

3 - Erkek lisesi, Vasıf Çı
nar; Mustafa Enver ve Voroşi
lof caddelerinin ikinci kordon 
ve Fevzipaşa bulvarının birinci 
kordon ağzındaki döşemelerin 
sökülerek yeniden döşenmesi 
işi 3 - 11 - 936 Salı günü 
saat on altıda açık eksilt-
me ile ihale edilecektir. 
işin bedeli keşfi bin iki yüz 
otuz üç lira yetmiş yedi kuruş
tur. Keşif ve şartnamesini gör
mek üz.ere baş mühendisliğe 
ve iştirak için de doksan iki 

lira elli kuruşluk muvakkat te
minat makbuzu veya banka 
teminat mektubu ile söylenen 
gün ve saatte encümene gelinir. 

4 - Senelik kirası 425 lira 
bedeli muhammenli Bahri baba 
parkı medbali kenarındaki ben
zin satış yerinin bir senelik 
kirası baş katiplikteki şartname 
veçhile 3-11-936 salı günü saat 
on altıda açık artırma ile ihale 
edilecektir. iştirak için otuz iki 

liralık muvakkat teminat mak
buzu ile söylenen gün ve saat
te encümene gelinir. 

5 - Bayındırlık sahasında 
özdil; günay; erol, poyraz ve 
süvari sokaklariJe 54 sayılı ada 
arasında mevcud molozların 
kaldırılarak bu sokakların açıl
ması işi 3-11-936 salı günü 
saat on altıda açık eksiltme ile 
ihale edilecektir. İşin bedeli 
keşfi 488,43 liradır. Keşif ve 
şartnamesini görmek üzere baş 
mühendisliğe, iştirak için de 63 
63 kuruşluk muvakkat teminat 

makbuzu veya banka teminat 
mektubu ile söylenen gün ve 

saatte encümene gelinir. 
838 (2085) 15-20-24-28 

- Sahibinin Belediyt:ye olan 
Tenvirat ve Tanzifat Resmi 
borçlarından dolayı haczen sa
tılmasına karar verilen lzmirde 
Müşir Fevzi paşa B:.ılvarındaki 
34 sayıiı Adanın 46 ifa 51 nu
maralı arsalara tarihi ilandan 
itibaren 21 gün müddetle mü
zayedeye lconulmuştur. istekli
lerin pey sürmek için yüzde 
yedi buçuk teminat akçesile 
bu müddet içinde Beled:ye Va
rid<!t k::lemine müracaatları. 

14-20-24-3 (2079) 
1-Beher metre murabbaı 200 
kuwştan 699 lira bedeli muham-

menle 54 sayılı adanın 349.S metre 
mura bbamdaki 17 sa yılı arsası 

l)aşkatiplikteki şartname veç
hile 10-11-936 Salı günü saat 
on altıda açık artırma ile ihale 
P.dilecektir. iştirak için 52 lira 

Zayi 
içinde nüfus cüzdanım ve 

iki aylık tren ve birbuçuk 
ayhk vapur ikinci kamara 
biletim ve bazı evrak bulu
nan para cüzdanımı lzmirde 
kaybettim. Bunların lzmir 
emanetçiler şirketine verildi
ği veya adresime gönderil-
diği takdirde beş lira veri 
lecektir. 

Nazili de 
Nedim 

tüccardan 
Yıldırım 
(2067) • .................. m, . .. 

Doktor - Operatör 

Arif H. Yurcu 
Merkez Hastanesi Operatörü 

Hastalarını pazardan başka 

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

TELEFON: Muayenehane 3393 

Evi 4042 
Ev adresi : Karantine köp

rüpe Berat apartımanı No. 5 

50 kuruşluk muvakkat teminat 
makbuzu ile söylenen gün ve 
saatte encümene gelinir. 

2 - 306 lira 48 kuruş be
deli keşifli Suvari mahallesi 
Hacı Osman sokağında yapı
lacak lağım işi 10-11-936 Sah 
günü saat 16 da açık eksiltme ile 

ihale edilecektir. Keşif ve şart
namesini j!Örmek üzere başmü-

hendisliğe iştirak için de 23 
liralık muvakkat teminat mak

buzu ile söylenen gün ve saatte 
encümeııe gelini"r. 

3 - Beher metre murabbaı 
25 kuruştan 35 lira bedeli mu
hammenle 95 sayılı adanın 82 
sayılı arsası başkatiplikteki 

şartname veçhile 10-11"936Salı 
günü saat on altıda açık artır

ma ile ihale edilecektir. iştirak 
için 265 kuruşluk muvakkat 
teminat makbuzu ile söylenen 
gün ve saatte encümene gelinir. 

4 - Atlıspor sahası yanın

da açılacak yol üzerindeki 
binanın ankazı müteahhide ait 
olmak üzere yıkılması 10-11-
936 Salı günü saat 16 da açık 
arttırma ile ihale edilecektir. 
Bedeli keşfi 209 Jira 34 kuruş
tur. Keşif ve şartnamesini gör
mek üzere başmühendisliğe, 
iştirak için de on altı liralık 

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

5 - 77 lira 50 kuruş bedeli 
keşifli Karşıyaka Bostanlı ba
taklığı yanındaki ana yolun 
tanzımi işi başkatiplikteki şart

name veçhile 10 11-936 Salı 
günü saat 16 da açık eksiltme 
ile ihale edilecektir. iştirak için 
altı liralık muvakkat teminat 
makbuzu ile söylenen gün ve sa
atte encümene gelinir. 

6 - Beher metre murabbaı 
125 kuruştan 466 lira 88 kuruş 
bedeli muhammenle 63 sayılı 
adanın 373,5 metre murabba
ındnki 42 sayılı arsası başkfi
tiplikteki şartname veçhile 10-
11-936 Salı günü saat 16 da 
açık arttırma ile ihale edile
cektir, iştirak için 35 Jira
Jık muvakkat teminat makbuzu 
ile söylenen gün ve saatte en
cümene gelinir, 
24-27 - 31-4 963 (2063) 

YENi ASIR 
• 

En fayda ı hediye şüphesiz 

G R i Pi dir 

Çünkü 
şifa 

her ağrıyı keserek 
ve neş'e getirir 

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

.....-...- mukablllnde· bOyOk- bır tOb PER~ 
LOOENT dış macunu alabılirsınlz~ 

PERLODENT fennr bır tarzda hazırlan
mış, iyi, idareli ve çok hoş lezzete malik 
'otub, nefesi serinletir ve dlşlerl" .mo-· 
kemmel ,surette temizler. -·-

zınir Tramvay ve E ektrik Şir
ketinden: 

Cumhuriyet Bayramı münasebetile 28, 29 ve 30 ilkteşrin 
1936 gecelerine mahsus olmak üzere yapılaca?, asgari 500 vat
lık harici donanma tenviratı için sarfedilecek cereyan, yapıla
cak tesisatın takatı Cumhuriyet Bayramından evvel tahriren 
şirkete bildirilmek şartile kilovat saati 12 kuruştan faturalana
caktır. 

Bu vesile ile, herhangi bir kaza ihtimalini ortadan kaldırmak 
üzere donanma tenviratı ameliyatının hükümetçe tanınmış ens
talatörlere yaphrılması ve bu tesisata müteallik fenni ahkama 
riayet edilmesi lüzumu ihtar olunur. [24 - 25) 

R 
e4 'Teş ı eveı Q-:.., 

DYOLIN 
Sıhha inizin bekçisidir 

unutmayınız ki 
Ağız bütün 
mikroplara 
açık bir 
kapırlw 

Ft.A.1 >Y-C>LIN9 
.•...........................................................••.................. ~ 

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

defa dişlerinizi Radyolin ile fırçalamağı kat'iyyen 
ihmal etmeyiniz. 

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

HÜSEYiN KAYIN 

Mobilve evi 
LÜKS 

ŞEKERCiLER No.26 
VE SAGLAM 

' 

Yemek ve yatak odaları takımları sipariş üzerine kabul edilir 

3&Bmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii' 

. 

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

SIHHA'f BALIKYAGI 
Norveçya balıkyağlarınm en halisidir. Şerbet gibi 

içilir. iki defa süzülmüştür. 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞDURAK 

Büyük Salebçioğlu hanı karşısında 

• n 

. . . . . • . . 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

BEYOGLUNDA 

., Bristol Oteli 
• •••••••••••••• 

SiRKECiDE 

Osmaniye 
OTEL l 
••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteciri 
Türkiyenin en eski otelcisi 

BAY OMER LUTFIDIR 
••••••••••••••• 

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

Otellerinde misafir ka!::nlnr, 
kendi evlerindeki rahatı bu
lurlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten 
fiat:ar müthiş ucuzdur. 

1 L A N 
il daimi encümeninden : 

1 - (9280) lira 9 kuruş keşif bedelli Kuşadası-Selçuk yoh1

1 
.. 

nun 14+250 - 18+ 200 kilometreleri arasındaki şosenin esas 
1 

onarılması 20 gün müddetle açık eksiltmeğe konulduğundall 
isteklilerin 2490 sayılı yasaya göre hazırhyacakları teminatlariyfe 

ve ehliyet vesikalariyle birlikte 12 ikinci teşrin 936 perşembe 
günü saat 11 de daimi encümene gelmeleri. 

2 - Proje ve keşifleri görmek ve fazla bilgi edinmek istiyeP .. 
Jerin Bayındırlık dire\dörlüğüne başvurmaları. 957 (2064) 



24 Tefrlnleveı ıe3e 

F ratelli Sperco 
Vapur Acentası 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 

SA TURNUS vapuru 11 bi
rinci teşrinden 14 birinci teı

rine kadar Anvers, Rotterdam, 

Amsterdam ve Hamburg için 

yük alacakhr. 

UL YSSES vapuru 16 teşri
nievvelde gelip yükünü tahli

yeden sonra Burgas - Varna 

ve Köstence limanları için yük 

alacakbr. 

CERES vapuru 21 Birinci 

teşrinde gelip 25 birinci teşrine 

kadar Rotterdam, Amsterdam 

ve Hamburg limanları 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 )imanları için yük 
alacaktır. 

SVENSKA ORIENT Lınıen 
V ASALAND motörü 13 bi· 

rinci teşrinde gelip Rotterdam, 

Hamburg, Bremen, Copenhage 

Goteburg. Oslo ve lskandinavya 

limanları için yük alacaktır. 

VIKINGLAND matörü 30 
birinci teşrinde beklenmekte ve 

Rotterdam - Hamburg - Bremen 

Goteburg ve lskandinavya li

manları için yük alacakhr. 

Holland AustraHa 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 

Ceı.air için yük alacaktır. 

ZEGLUGA POLSKA 

LAV ANT motörü 1 ikinci 

teşrinde beklenmekte olup An· 

vers (doğru) Dantzig ve Gdynia 
için yük alacaktır. 

Daha Fazla tafsilat için ikinci 

kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRA TELLi 

SPERCO vapur acentalığına 
nıüracaat edilmesi rica olunur. 
Navlunlardaki ve hareket ta· 

rihlerindeki değişikliklerden 
acenta mesuliyet kabul etmez. 

Telefon: 2004-2005-2663 ,, 
Paris fakültesinden diplomalı 

Diş tabipleri 

Muza (fer :h"Toğul 
Kemal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan başlıyarak 

Beyler - Numan zade S. 21 
nuınralı muayenehanelerinde 
kabuJ ederler. 

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 10 a 

,.%adar memleket hastanesinde 

~ lzınir ikinci icra Memurlu
Rllndan . 

Bir borçtan dolayı evvelce 
tahtı hacze alman bu kerre 
Paraya Çevrilmesine karar ve
rilen b' 
a k ır adet Singer markalı 

Ya lı dikiş makinesinin birinci 
artırın 26 . gü • ası -10-936 paıartesı 

nu saat ondörtte yeni müza-

Yede bedesteninde bilmüzayede 
aatıfacakbr. 

nıa~a__l yüzde yetmiş beşini bul-
27. ıgı takdirde ikinci arbrma 

l0-936 salı ·· ·· · ve a . gunu aynı yer 
. liple~:• saatte yapılacaktır.Ta-
ın.. mahallinde memuruna 
~ uracaatlan ilin olunur. 

953 (2065) 

N. V. 
W. F. H. Van Der 

Zee & Co. 
DEUTCHE LEV ANTE LINIE 

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

teşrinde beklenmekte olun 20 
birinci tesrine kadar Rotter 
dam. Hamburg , Bremen 
limanları için yük alacaktır. 
A THEN motoru 26 birinci 
teş!'inde beklenmekte olup 3 
son tesrine kadar Rotter 
dam, Hamburg, Bremen li
manları için yük alacakbr. 

MlLOS vapuru 29 ilk teş· 

rinde bekleniyor. Hamburg ve 
Anversten yük çıkaracakbr. 

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

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

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

••ıı•• 
American Export Lines 

Nevyork 
EXMOOR vapuru 17 ilk teş

rinde bekleniyor. Nevyork ve 
Boston için yük alacaktır. 

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. Nevyork 
için yük alacaktır. 
EXAMELİA vapuru 26 ilk 

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
ton ve Nevyorka hareket ede
cektir. 

Sefer müddeti : 
Pire • Boston 16 gün 
Pire - Ncvyork 18 gün 

•• 181 ... 

Den Norske Middelhavslinje 
BOSPHORUS motörü 24 ilk 

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

SARDINIA mt>törü 16 son 
teşrinde bekleniyor. Dieppe ve 
Norveç limanlarına yük ala
caktır. 
~ 

Johoston Varren Line Ltd 
Liverpool 

DROMORE vapuru 24 ilk 
teşrinde gelip ayni gün Burgas 
Varna, Köstence, Sulina, Ga
laç ve Brailaya gidecek~ir. . .... . 
S. A. Royale Hongroise de Na
vigation Danubienne.; Maritime 

Budapest 
DUNA motoru 18 ilk teş

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

Service Maritime Roumain 
Bükreş 

DUROSTOR vapuru 28 1 ci 
teşrinde bekleniyor. Köstence, 
Sulina,Galatz ve Galatz aktar
ması olarak Belgrat, Novisad, 
Budapcşte, Bratisfava, Viyana 
ve Linz için yük alacaktır. 

Vapurlano isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında biç bir taahhüde gi
riıilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
.... 2007 - 200S 

~ENi ASIR 

\ -- - --- . - " 

1 '.hlamur, Salep, Çay 

-~--

içmenin mevsimi geldi. j 
Bunları alırken kutulardaki 
firmamıza dikkat ediniz~· 
Ambalaj içine alanmış çe
şidlerimiz şunlardır: Siyah 

' ve kırmız.ı biber, darçm, 
bahar, kimyon, 41 bahar, 
papatya, ararot, çivid, kür
dan, leke tozu, vazelin, 
karbonat, yaldız, kola, pey
nir mayası, vim, ışıldak, 
persiJ, toril kaol ve emsali 
şişelerde gül ve çiçek suyu. 

Kız markalı meşhur (Arti) 
kumaş boyalan, hediyeli filbaşı Türk çividi, leylek marka 
r&stık boyaları, perakende ve topdan karpit, marangozl~r 
için ispirto, tutkal, gomalaka, sanjaka, reçina ve analın 
boyalar, kız enstitüsü ve dikiş yurdları talebeleri için çiçek 
ve meyva boyalan, fJitre kağıdı, zamkı Arabi, alkol, jela
tin ilk okul talebesi için adreısli diş fırçaları ve macunları, 
tebeşir, kokulu sabun, krem ve traş bıçakları, memedeki 
çocuklar için nestle südü ve unu, fosfatin, Kars südü, yassı 
ve lastik don ve muşamma, emzikler, sanayi ve ~iraatta 
kullanılan hertürlü zerbirli maddeler benzin, göktaşı, asid
finik, çamaşır ve tahta sodası, nezafet pudrası, Karahisar 
maden suyu, meraklı bayanlara eksb'a sakız ve daha pek 
çok çeşidlerimiı:i görmek istiyenler depomuza uğrasınlar. 

Telefon: 3882 

1936 -1937 
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 
l maktadır 

' 

• c 

senesının 

Krep Jorjet, Nergis Nuvar 
Revdor Ferit, Leylak Blan 

4 ayrı ayn koku harıkası 
ve S. Ferit eczacı başının son 
yaptığı şaheserler. 

Sabit, latif hakiki çiçek ko
kuları. 

Bt!nzeri yapılamaz. 

Um. Depo 

S. Ferit 
• 

1 
' ECZANESi 

Hüküm et sır ası 

Devlet Demiryollarından: 
Aşağıdaki gayri menkuller 2 - 11 - 936 Pazartesi günü saat 

15 de lzmir Alsancak 8 inci işletme komisyonunda açık arttır

ma suretile üçer sene için ayrı ayrı kiraya verilecektir. lstt-kli

lerin gayri menkuller hizasında yazılan mikdarda muvakkat te· 

minat vermeleri ve işe girmeye manii kanuni bir halleri o'.ma

dığana dair beyannameler ve aramlan vesikalarla muayyen va

kıtta komisyona müracaat etmeleri lazımdır. Şartnameler ko

misyondan parasız almır. 1 - Alsancak birinci kordonda Çe
likel sokağında 36 - 40 harita No. lu depolar arasında 36 metre 

murabbaı arsa muhammen kira bedeli 60 lira ve muvakkat te
minat 450 kuruştur. 

2 - Alsancakta Yadigar sokağında Uray hava gazı fabrikası 
civarında 868 metre murabbaı arsa üzerinde mülkiyeti üçüncü 

bir şahsa aid meyan kökü fabrikası ve oluklu çinkodan yapılmış 
bir örtü vardır. Muhammen kira bedeli 525 lira muvakkat te· 
minat 3938 kuruştur. 

20 - 24 ( 2029) 851 

Oliv_ier Ve Şü. 
LİMİT ET 

Vapur Acentası 
BİRİNCi KORDON REES 

BiNASI TEL. 2443 
LESBIAN vapuru 9 teşrini

evvele kadar Londra ve HulJ 
için yük afacakbr. 

MARONIAN vapuru 19 teş· 
rinievele kadar Londra ve Leith 
için yük alacaktı. 

Liverpool battı 
DRAGO vapuru 7 birinci 

teşrine kadar Liverpol ve Glas
gov için yük alacaktır. 

EGYPIAN vapuru 15 birinci 
teşrined Liverpool ve Svaı:se
adan gelip yük çıkaracaktır. 

Deutcbe Levante • Linie 
HERAKLEA vapuru birinci 

teşrin ortasında Hamburg,Bre· 
men ve Anversten gelip yük 
çıkaracaktır. 

NOT : Vürut tarihleri, va
purların isimleri ve navlun üc
retlerinin değişikliklerinden me 
suliyet kabul edilmez. 

Sahife e 

Doktor 

Kemal ~a~ir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane: ikinci Bey
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Evi: Köprü ,·apur iskelesi 
Berat apartımanı No. 6 

Ev, Telefon No. 254S 

~=
7

0zıreiıiı 
~MİTAT OREL 
~ 

Adres • Beyler Numan 
zade sokağı Ahenk mat-

~ baası yanında. 
~ Numara: 23 

Telefon : 3434 
(229) 

r.7..z72ZZ7..7JJJ:J!~:ZZ:;a:c7Zzz:i~~D 

KREM BALSAMİN 

Kumral, sarııın, esmer her tene tevafuk eden yegane 

kremlerdir. Cildi besler, çiJ, leke ve sivilceleri kamilen izale 
eder. Yarım asırdanberi kibar mahfellerin takdir ile kuJlandaklars 
sıhhi güzellik kremleridir. ' 

Krem Balsamin dört şekilde takdim edilir: 
1 - Krem Balsamin yağlı gece için penbe renkli 
2 - Krem Balsamin yağsız gündüz için beyaz renkli 
3 - Krem balsamin acı badem gece için peobe renkli 
4 - Krem Balsamin acı badem gündüz için beyaz renkli 

In~iliz Kanzuk eczanesi Beyo~lu Istanbul 

Denizli nafıa müdürlüğünden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: 
Sarayköy ilçesinde yapılmakta olan hükumet konağının bir 

kısmının kargir ve beton arme inşaatıdır. 
Keşif bedeli: (10392) Jira (14) kuruştur. 
2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak aşağıda gösterilmiştir: 
a) Ekiltme şartnamesi. 
b) - Mukavele projesi. 
e) - Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 
d) - Tesviyci türabiye ve kargir inşaata ve beton armeyc 

dair fenni şartname. 
c) - Hususi şartname. 
g) - Proje, grafik 
lstiyenler bu şartname ve evrakı Denizli nafıa müdürlüğünde 

görüb inceliyebiJir!er . 
3 - Eksiltme 9-11-936 tarihinde P.ertesİ günü saat 15 de 

Denizli nafıa müdürlüğünde toplanacak komisyon huzurunda ola
caktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılac:ıktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 780 lira muvakkat 

teminat ver:mcıi bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup 
göstermesi Jizmıdır. 

a) Ticaret odası vesikası 
b) Nafıa vekaletinin 7-7-936 gün ve 3297 sayıla resmi gaze· 

tede intişar eden talimatnameye göre ehliyet vesikası almış bu
lunması ve bunu eksiltme evrakı arasına koyması. 

6 - Teklif mektupları 3 cü maddede yazılı saatten bir saat 
evveline kadar Denizli nafıa müdürlüğünde teşekkül edecek ko-
misyon reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. · 

16-20-24-28 847 (2011) 

Gazi l~erbiye Enst:tüsü direktörlü
ğünden: 

Enstitü'nün beden terbiyesi şubesine yeniden müsabaka ile kız 
ve erkek talebe alınacaktır. T alip'.erin şartları ve imtihan gününü 
öğrenmek için Kültür direktörlüklerine başvurmalar. 

20-22-24 861 (2028) 



Madridin bir ileri istihkamını almışlar 

Payitaht yo u Asilere açılmış ... 
Eskuryal istihkamları düşerse Madrid de düşecekmiş .. 
Sovyet vapurları Santandere yüzlerce top, mitralyöz çıkarmış. Asiler 
lspanyol harb genıilerine Sovyet vapurlarının batırılmasını emretmişler 

Paris,23(Ö.R)-Mad-
rid Hükümetinin bir 
tebliğine göreOvyedo
nun muhasarası dt'vam 
etmektedir .. Aragon 

22 
cebhesinde asilerin bir ~atıı:llllllll!"'~~-..'C:: 
hücumu muvaffakıye -
le tardedilmiştir. Hu
eskonun şimalinde ile- ~=(t 
ri hareketi devam et- "' 
mektedir. 

Cenubta nisbi sü
künet ve merkez ceb
hesinde topçu düel-
losu vardır. F;e'!·'~ 

MÜHiM BiR MEVKii 
ALDILAR 

Paris, 23 ( Ö.R) - ~·11 
lspanyol asi kaynak- •.· ~ . 
ları Guaderama ceb- . ~ ~ 
hesi üzerinde mühim p:
Naval Karneıo mev
küni zabteden asile
rin şimdi Eskuryal kö
yünü bombardıman e

• ı · 
< 

decek vaziyete gir- .,._,. 
diklerini bildirmek- --. 
tedir. Ası ![muaı ()uıpo de Lıa110 

NA VALKORNERO 
iSTiHKAMI DÜŞÜRÜLMÜŞ 
Burgos, 22 (A.A) - Gene

ral Molanın kuvvetleri Madri
de ancak 30 kilometre mesa
fede bulunan Navalkornero 
müstahkem mevkiini zaptetmiş
lerdir. 

iki kızıl avcı tayyaresiyle 
bir pot ez tayyar esi düşürül
müştür. 

Madride giden otomobil yolu 
artık Nasyonalist kuvvetlere 
açık bulunduğundan dolayı Na
valkorneronun zaptı büyük bir 
ehemmiyeti haizdir. 

General Mola kuvvetleri 

bunc!an başka ViJJa Manta 
mevkiini de işgal etmiş1erdir. 

SOVYETLER HARP MAL
ZEMESi GÖNDERMiŞLER 

Burgos 22 (A.A) - Alman 
ajansı bildiriyor: 

Son günlerde Madr!de mü
him mikdarda Sovyet harp 
ma'zemesi nakledilmiştir. Bu 
malzeme arasında bilhassa Saint 
Tandre kışlası için toplar ve 
yüzlerce mitralyözlü motosiklet 
mevcutdur. 
FRANSIZLAR DA BOMBA R
DIMAN TA YY ARESI VERDi 

Mitralyözlü motosikletlerin 
Fransız mamulatından olması 

muhtemeldir. Bundan başka 

Poteu fabrikasında yapılmış iki 
Fransız bombardıman tayyare
sinin de Barselona gelmiş ol
duğu söylenmektedir. 
BURGOS SOVYET VAPUR-

LARININ BATIRILMASINI 
EMRETMiŞ 

Paris, 23 ( A.A ) - Lilıerta 

gazetesinin Salamankodan öğ
rendiğine göre, bir Sovyet 
vapuru Sanatander' e silah ve 
cebhane çıkarmıya çalışmıştır. 

Burgos hükümetı donanmaya 
verdiği emirde lspanyol kara 
sularında görülecek bütün Sov
yet vapurlarının tevkifini ve 
içinde barb levazımı bulundu-

Harab 01011 Ovvedo şehrırıde harabeler 
kalan binlerce çocuk var 

arns111da yeıim 

ğu takdirde derhal batırılma
sını emıetmiştir. 

BILBAONUN 
BOMBARDIMANI 

Londra, 22 (A.A) - Esk 
adlı logiliz destroyeri Bilbao
nun çarşamba günü Nasyoııa

list tayyareler tarafından bom
bardıman edildiğini bahriye 
bakanlığına bildirmiştir. 

Royter Ajansının haber ver· 
diğine göre bombardıman es
nasında milliyetleri henüz tes
bit edilmemiş olan bazı kim
seler ölmüşlerdir. 

Bilbao beynelmilel mahalle
sının bombardıman edildiği 

haberi duyulunca Eserot adlı 

lngi!iz Destroyeri derhal Jean 
De Luz'dan Bilbaoya hareket 
etmiştir. 

ESiRLER ÖLDÜRÜLMÜŞ 
Londra 22 (A.A) - Daily 

Telgraf gazetesinin haber ver· 
dıaine göre Markisistler salı 

günü Cartagenanın nasyonalist 
tayyareler tarafından bombat• 
dımanından sonra bu şehirde 
bulunan esirleri !ildürmüşlerdir. 

HUESKOYA HÜCUMLAR 
Roma, 22 (Ö.R)- Hükümete 

hasım lspanyol kaynaklarından 
bildirildiğine göre hükümetçi· 
!erin Huesko üzerine yaptık· 
ları hücumlar püskürtülmüştür. 
Madrid üzerine yürümeğe de· 
vam eden asiler Las Maras 
köyünü almışlardır. 

Roma, 22 (Ö.R) - Meksika 
hükümeti Madrid hükümetin· 
den Meksika sefarethanesine 
iltica etmiş olan ecnebilerin 
emniyetini muhafaza etmesini 
istemiştir. Diğer taraftan Şili 

hükiimeti de, ispanyada dahili 
harbın sonuna kadar, ecnebi 
mümessillerin diplomatik ma
suniyetinin Madrid hükümeti 
tarafından korunmasını iste• 
miştir. 

Asi kumandanlar 7 oledoda 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ademi müdahale • • 
ışı 

• 
yıne fırtına koparacak 

Almanya ve Italya ithamlara istihkarla cevab veriyor 
ve Sovyetleri itham ediyorlar. Ingiliz mehafili endişede 

Londra, 23 (Ö.R) - Ademi 
müdahale komite~i bugün öğ
leden sonra toplanıyor. Alman 
cevabı komite reisliğine gel
miştir. Alman hükümeti lspan
yol hükümetinin ithamlarma 
cevab vermekle kanmıyarak 
Sovyetlere karşı mukabil it
hamlarda bulunmaktadır. Bu
nun üzerine komite reisi Lord 
Plymouth ltalya ve Portekizin 
cevablarını beklemeden komi
teyi hemen toplamağı muvafık 
bulmuştur. Esasen Portekiz ce
vabmın da yo .da olduğu, ltal
yaya gelince Londra sefiri 
Grandi'nin bu hususta komite- ı 
ye şifahi tebligatta bulunacağı 
bildirilmektedir. ı 

Londra, 23 (A.A) - ltalya
nın ademi müdahale komitesine 

1 

göndermiş olduğu cevab Lord 
Plymouth'a tevdi edilmiştir. iyi 
malümat almakta olan mehafil 
ltalyan cevabının Grandi tara
fından evvel ademi m!ii:lahale 

Attlce 
misakının ltalyanlar tarafından 
ihlali iddialarına karşı yapılmış 

olan tekzibleri tekid etmekte 
o!du~unu beyan etmektedir. 

Londra 22 ( A.A ) - Daily 
Telgraf gazetesinin ö2rendiği· 

ne göre, Sovyet hükümeti ade
mi müdahale komitesinden çe· 
kilmeğe karar verdiğini pazar· 
tesi akşamı bildirmiştir. 

Bu kararın komitenin cuma 
günü yapacağı taplantıda teb
liğ edilmesi muhtemel olduiu 
söylenmekteclir. 

Paris, 22 (Ö.R) - lspanyol 
Hariciye Nazırı Del Vayo tara· 
fından ileri atılan ithamlara 
Almanyanın verdiği cevabı iki 
kısmı ihtiva etmektedir. Birin
cisinde " esassız ,, olan bu it· 
hamlara istihkarla cevab veri
liyor. ikinci kısım ise nıüteka
bilen Sovyet Rusyayı ademi 
müdahale anlaşmasını bile bile 
ve sırtı sıraya çiğnemiş olmak 
ile itham etmektedir. Almaıı 
ithamları fotoğraflarla teyid 
edilmekte imiş. 

lngiliz siyasi mehafili umu
miyetle bu ithamların karşılaş· 
masını ve bunlara ait şehadet· 
lerin çarpışmasını endişe ile 
karşılamaktadırlar. Ayni meha· 
filıle şurası kaydediliyorki : 

Diplomatların rolü ihtiraslara 
değil, akıl ve mantıii'a söz ver
mektir. Mesela Ingiliz hükü
meti müdahalesizlik anlaşması· 
nı bozmakla itham edilse ya
pacağı biricik iş vardır : Aley
hinde ileri sürülecek delil ve 
şehadetleri cerhetmeğe ça• 
lışmak. 

Diğer taraftan Londrada 
müdahalesizlik anlaşmasının sa
dece asiler menfaatine bozul
muş olduğu da zannedilmemek
tedir. 

Paris, 22 (Ö.R) - Resmen 
bildirildiğine göre T rade - un
yon kuruml.arile sosyalist ve 
işçi enternasyonallerinin kon
feransı önümüzdeki Pazartesi 
günü Parisde yapılacak ve ls
panyol meselesile meşgul ola
caktır. 

Londra, 23 (Ö.R) - Mesai 
partisi, Sovyet Rusyanın tah
kikat talebine müzaheret et
mesi için hükümeti tazyıka 
devam ediyor. Sosyalist parti
sinin milli komitesi dün de 

Oıandi 

toplanarak bu meseleyi müza· 
kere etmiştir. Binbaşı Attlee 
başvekil Baldvine bir mektub 
göndererek ademi müdahale 
anlaşmasına muhalif olarak ya· 
pıldığı iddia edilen hareketler 

üzerınde hakikati ortaya çıkar 
mıya kafi malzemenin lngili:ı: 
hükümetinin elinde bulunduğu 
kanaatini göstermişbr. 

Londra 23 ( A.A ) - Ame· 
le fırkası milli meclisi dün is
panya işleri ile meşgul olmak 
üzere bir toplantı yapmıştır• 

Neşredilen bir tebliğde hükii• 
met ademi müdahale komite• 
sının bir tahkik komisyoıııl 
gönderilmesi için bütün kuv· 
vetini istimal etmeğe davet 
olunmaktadır. 

Paris, 23 (Ö.R) - Başvek~· 
Jet tarafından gazetelere verı• 
len bir tebliğde bazı Fraıısı:ı: 
sağcenah gazeteleri tarafında~ 
verilib hemen bir takım ecnebi 
gazeteler tarafından nakledifeo 

. e 
ve F ransanın ispanya işlerııı 
karışmamış taabhüdiinü bozdll" 

· as"' ğuna dair olan haberlerın es 
sız olduğu kaydedilmekte ,,e 
bu iddialar tekzib olunmakta• 
dır. 


