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Başmuharrir ve umumi neşriyat müdürü: 
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: Rusyada bir 'ebeke yakalandı 

HAKKI OCAKOGLU '1 
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~Yam mUddetl,TürkiyeiçinlHariç için 
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~ltı avlık . • . . . . 700 1300 
ı_ TELEFON : 2697 

, lstanbul, 1 l(Yeni Asır muhabirinden) 

1 
Londra rady.osu bu sabah Rusyada 

, geniş bir Faşist şebekesi meydana çı-
! karıldığını ve bu şebekeye dahil olan-

1 

ların yakalandıklarını bildiriyor. 
Tevkif edilenler arasında Almanlar, 

1

, Avusturya'ılar, Lehliler ve f:;viçreliler 
vardır. Hadise Moskovada büyük heye-
can uyandırmıştır. 

Flatı " s ,, kuruştur. Cwnhuriyetüı Ve Oumlmriyet Eserinin Bekçisi, Sabahlan Çıkar Siyasi Ga~etedir Yeni Asır matbaasında basılmıştır. 
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Avusturya tahtının varisi Arşidük Otto 
ltalya kralının kızıyle evlenecek ve 

ondan sonra da Macar kralı ilin edilecektir 

Sancakta Arap asker
leri bir Türk gencini 
yaraladı.iki meVkuf varN 

---- .... 
. Birçok defalar temas ettiği-

llııı bı' .. . d b .. . r mevzu uzerın e ugun 
~ıne te;akkuf edeceğiz. O da 
Çocuk bakımı işidir. 
d Nüfusu arttırmak meselesi 
e~Jeti meşgul eden davaların 

'~. rntıhimlerinden birini teşkil 
e 1Yor. Bunun için takib edile
cek iki ameli yol vardır. 
k Biri yabancı i1lkelerdeki 
r'rdeşlerimizi ana vatana ge
trnek, diğeri de doğumu art• 
ı:rrnak ve doğan çocukları 
orurnaktır. 

th Ana vatana muhacir celbi işi 
Y ~lllrniyetle takibediliyor. Bu 
ro de elde edilmiş müsbet ne-
'C:ele d d LAk' ·k· · k r e var ır. a ın ı ıncı 
ıııını - . d 1 db' 1 b uzerm e esas ı te ır ere 
N~ .. vurulduğu iddia edilemez. 

lek :ıfusu arttırmak isteyen mem
le .etlerin takib ettikleri usul
ttı rın hiç biri memleketimizde 
Ilı '"cud değildir. Mesela Al
b alnYada vakti hali mü~ait 
U Un 

ttı 
1 

bııyan gençlerin evlen-
e er· · 1 •nı teminen bazı ko-

il~lıkt 
~vı ar yapılıyor • Bunlara 
ı .... ennıenin istilzam eyliyeceği 
"• urA 

ttıak ~. nıasraflara karşılık ol-
Öd" uıere bir iki bin mark 

Unç •1• p ala Para verı ıyor. arayı 

olu 
11 

genç, iki ço~uk sahibi 
llu Dta borcundan ibra ediliyor. 
lar, auretıe hem yeni aile yuva
•e :111 kurulması teshil edilmiş 
aun enı de memleketin nüfu
lan u arttırmak imkanları hazır· 
toc~~~ oluyor. Tabii mevcud 
llluht ~rın korunması için de 
)Qrd ehf teşekküller, muhtelif 

1bılar ya .. 
•eı.... pıyor ve muesse-

"'• v·· B· ucuda getiriyorlar. 
ııde . 

de b l ıse evlenmek niyetin-
daha ~l~nan pek çok gençler 
la.-1 adar.ada karşılaşacak
Retir~addi ınüşkülleri gözönüne 
kalma ~ek bu düşünceden uzak 

B gı tercih ediyorlar. 
J tına il~ 
• ""• ~o aveten doğan çocuk-
1kisi ruyacak teşekküller -bir 
. ı:rı·· tıbid· ustesna- heman yok 

ır. ç k 
ocu · esirgeme ku

- So ~-~ nll 2 11rı saı•/ada -
IE.ı C>cak.o@;l. u. 

AntakJ•ada!l bir görti11iiş 
- Yazusa 3 Uncu sayfada -
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Milis kuvvetler mukavemet ediyor j Askerlik mükellefiyeti 

edildi Madrid dün bombardman 
şehir ateşler içinde yanıyor 

Yangına sebeb elektrik seraresidir 
.......................................................................................... 

Madridın Toledo yolu dlıetindeki dış malıalleleri 
Paris, 11 (Ö.R) - ispanya- tayyarelerin artan bir faaliyeti anlattığına göre bombardıman 

daki harb hakkmda gelen ha- göze çarpmıştır. Bunlardan 16 hazan o kadar ıiddet kesbet· 
berler: Havas Ajansı muhabi- tayyare 5 kilometre imtidadınca miştir ki havayı kaplıyan du-
rinin bildirdiğine göre, Madrid · Madrid müdafaa hattım bombar- man bulutları, toz ve mal-
cebhesinde kıtalar dünkü mev- dıman etmişl~rdir. Bu bombar- zeme uçuşları arasında Mad-
kilerinde kalmışlardır. Millici dımana şabid olan bir zabitin - Sonu 4 ncü Sayfada -

Harb halinde devlet ma
kanizması aksamıyacak 

1 Türk kadını da 
istihdam 

geri hizmetlerde 
edilecektir 

lsbrnbu~, 11 (Hususi) - As
keri mükellefiyete tabi olmı
yaniaıa sefer halinde verilecek 
v.:ızifoler hakkındaki kanun la
yihası, askeri hizmete çağrı- ' 
lanlar yerine mükellefiyete tabi 
o]mıyan vatandaşların ikamesi 
!4uretiyle dev:et mekanizmasınm 
sekteye uğramadan faaliye
tinde devam edebilmesini is-
tihdaf etmektedir. Böylece or
dunun kadroları tam buluna· 
caktır. 

Bu esaslar dahilinde bir 
proje hazırhyan sıhhat ve içti
mai muavenet vekaleti projeyi 
başvekalete göndermiştir. Baş
vekalet de projeyi diğer veka
letlere dağıtmışhr. Vekaletler 

Milli miidajaa bakam gcne1a/ 
KAZIM ÔZALP 

noktai nazarlarını 

lerdir. 
bildirmiı-

- Sollu 3 ncii Salli/e.de. -
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Dr. Şaht'ın seyahatı kat'idir Piyango Sovyet Hava Generalı 

Alman nazırının Ankara 944 numara ıs Türk ordusunun havacı
ziyareti çok n.ühimdir ~.~~b!:.r~1 ~~~.~.?~: lıkta ilerlediğini söyliyor 

Bugün tayyare piyangosu çe
kilmiştir. Kazanan numaralar 
şunlardır: 

Paris mahafili Ankara ziyaretini 
alaka ile karşılıyor 

Paris, 11 (Ö.R) - Alman 
ekonomi bakam Şahtm pazar
tesi günü tayyareyle Ankaraya 
vuknbıılacak seyahati burada 
merakla karşılanıyor. Tiirkiyc-
nin sanayi hareketine iştirak 
arzusunda olan Almnnyanın 
Ankara görüşmeleriyle daha 
geniş bir iktisadi anlaşmaya 
varmak istediği tahmin edili· 
yor. Şahtm yanında müşavirleri 
bulunacaktır. 

Berlin, 10 ( A.A ) - Milli 
banka genel direktörü ve milli 
ekonomi bankası vekili Dr. 
Şaht ikinci teşrinde tayyare 
ile Ankaraya gidecek ve 
cumhuriyet merkez bankası 

Dr. !)alı/ 

genel direktörünün Berline 
- Sonu ürüncü sahifede -

15000 Lirayı 

944 
Numara kazanmıştır. 

Son çift rakamı 44 le niha
yetlenen biletler ikişer lira 
amorti alacaklardır. 
12000 Lira Kazananlar 

9260 
2000 lira Kazana~lar 

34838 3150 
1000 Lira Kazananlar 

33932 20023 
soo Lira Kazananlar 

15863 26124 26609 1089 22936 
23376 3956 17381 34201 22617 
15336 

- Sonu 2 nci say/ada -

Dost general ordumuzdan 
sitayişle bahsetmektedir 

OssoyiakJ,ı başkanı eınt11ıl Eydentnll 

Moskova 10 (A.A) - Osso .. 
viakim kurulu başkanı general 
Eydeman Moskovaya dönmüş 

ve Tas ajansına aşağıdaki be
yanatta bulunmuştur: 

Türk toprak!aıına vardığımız 
dakikadan itibaren kendimizi 
yalnız Türkkuşu tarafından de· 
ğil fakat ayni zamanda bükü· 
met ve ordu tarafından <la vü
cuda getirilen hassaten dostane 
bir hava içinde hissettik. 

Türkiyeyi ziyaretimiz Türk 
Sovyet dostluğunun canlı bir 
tezahürü halini alm;ştır. Bu 
ziyaretimiz esnasında Türkiye• 
de havacılık sporunun inkişafı 
yolundaki büyük muvaffakıyet-

-Liit/r11 revtiıniz- _, 



aanlla a 

Çocuklarımızı 
koruyacak ted
birler alınmal1dır .. . .. 

- Baştaıa/ı ı inci sav/ada -
rumu adiyle bir müessesemiz 
vardır. Maatteessüf bu cemiye
tin esaslı bir şekilde faaliyet 
gösterdiğini görmiyoruz. Evet 
lzmir dispanserinde hergftn 
getirilen çocukları bakan bir 
hekimi vardır. Bayramlarda heı 
on çocuk geydiriliyor. Lakin 
bizim taleb ettiğimiz esirgeme 
bu değilt\ir. Türkiyenin her 
yerinde bu kadarcık bir hare· 
ket de yoktur. Ne için bu mem· 
lekette fakirlerin veya çalışan 
işçilerin yavrularım barakacak
JarJ müesseseler mevcud bu· 
lunmasın. Ne için lzmirin her 
mıntakasında bir çocuk yuvası 
bir kıreş olmasın?. 

Bu sual silselesi istenildiği 
kadar uzatılabilir. Araaıra ada
let huzuruna çıkarılmış bahtsız 
analara rastlıyoruz. Bunların 
cürümleri yavrularını kendi 
ellerile boğarak öldürmektir. 
Analık hissini gözlerimiz önüne 
getirirsek bu cinayeti irtikib 
eden ananın ne dayanılmaz ıs· 
tirablar altında katil olduğunu 
kestirmek mUşlcül olmaz. 

Evet hu analar adalet buzu· 
runda besablarını veriyorlar. 
Günahlarının cezalarını c\a çe
kiyorlar. Bundan daha tabii biç 
birşey tasavvur edilemez. Yal
nız gözönünde tutulması gere· 
ken diğer bir nokta vardır ki 
o da işlenilen bu cinayette 
Cemiyetin de manevi mes'uli· 
yetinin mevcudiyetidir. Bu ma
nevi mes'uliyetin bfitUn Türk 
camiasının vicdanında yer al· 
ması lazımdır. Cemiyet, gerek 
~eşru ve gerek gayri meşru 
olarak dünyaya gelen bu yav
ruları himaye edecek müesse
ler\ kurmağa mecburdur. Bu 
müesseseler;n mevcudiyeti Türk 
analarına vazifelerini yerine ge· 
tirmek için kuvvet ve cesaret 
verecektir. Herhangi günahkar 
bir anayı da günahını cin~et 

derecesine vardırmaktan sıya· 

net eyliyeceklir. 
Nüfusu arttırmak davası üze· 

rinde durulunca en evvel batıra 
gelecek evlenmeyi teshil edici, 
doğan çocukları koruyucu ted
birlerin ahnmasıdır. Batı ülke
lerinde bu yolda alınmış binbir 
tedbir vardır. Bu tedbirleri ör
nek alarak memlekete mal et· 
mek hem bir cemiyet vazifesi 
hem de bir vatan borcudur. 

::13:akk1 C>cak.oğ1·u. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Jeri de görmek fırsatını bul-
duk. 29 ilkteşrinde Türkkuşu 
başarılarını tam surette gös
termiştir. On binlerce kişiden 
mürekkeb Lir halk kütlesi tay· 
yareci bayan Sabihıının yüksek 
ve mükcmınel hava hareket
lerini büyük bir heyecanla sey
retmiştir. Havanın müsaid ol
mamasına ı ağmen paraşütçüler 

parlak bir grub atlayışı yap· 
mışlardır. Planörcüler de kendi 
san'atlerindeki yüksek meha· 
retlerini göslermişl~rıiir. 

O gün ayni zamanda Türk 
ordusunun havacılık alamndaki 
büyük muvaffakıyetlerini de 
gördük. Eskişehir bava üssüne 
mcnsub pilotlar bir serki yü
sek ve mükemmel hareketler 
yapmışlardır. 

Türk ordusunun gittkçe daha 
ziyade tekamüle doğru muvaf
fakıyet ve sebatla çalıımakta 
olduğunu Türkiyeyi bu k11a 
z.iyaretimize raji'men anlamış 
bulunuyoruz. Bunu bilha11a 
lstanbul garnizonu manevrala
rında mGşabede eyledim. Şu

rasını da bilhassa tebarüz et
tirmek lizımgelir ki, Türk hü· 
kümeti vaktile Türkiyede he
men hemen biç mevcud olmı• 
yan endüstrinin inkişafı saha· 
sında da çok büyük gayret 
ıarftmektedic. 

YENi A81R ta Tetrlnlaanl 1eae 

- Küçük .haberler 

-ŞERİR BABERLBRİ 
Şehir macllsl 

Şehir meclisi encümenleri 
bugünkü meclis ictimaına iş ye
tiştirmek üzere toplanmışlar ve 
birçok işleri çıkarmışlardır. Bu· 
gUn saat 16,30 da ıehir mec· 
lisi toplanacakhr. 

.. . 
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Yürekler acısı f icıa 
Zavallı küçük kızcağız dalgalar ara
sında çırpına çırpına nasıl can vermiş 
Annesi onu bahçede gezinir bulacağını 

soğuk dalgalar arasında gördü 
sanırken 

Karşıyakada, Turanda oturan Romanya gaz 
şirketinin müdürü Türk teb'asından Kamil 
Krespinin bir buçuk yaşındaki kızı Sofinin denize 
düşerek boğuldugunu dünkü sayımızda yaz· 
mıştık. Bu fe~i boğulma vak'ası şöyle olmuştur: 

Krespinin karası Madelin yanında üç çocuğu 
olduğu halde Menemen caddesinde anası An~a 
jironun oturduğu 243 numaralı eve gitmiştir. 
Madelin orada köfte kız.artmak için deniz cihe· 
tinde bulunan mutbaba geçmit ve çocuk!annı 
salonda bırakmıştır. Bir aralık kızarttığı köfte-

gezinmeğe başlamıştır. Avlunun etrafında kor
kuluk dıvarı ve demir parmaklık yoktur. Onun 
için kızcağız denize düşmüş ve çırpına çırpına 
boğtJlmuştur. Neden sonra çocuğun anası Ma· 
delin çocuğun odada bulunmadığının farkma 

leri içeriye götürdüğü sırada bir buçuk 
yaşındaki kızı Sofi kimseye görünmeden deniz 

varmış ve kardeşlerinden avluya çıktığını öğre
nince gidib bakmış avluda göremediği kızını dal
galar arasında görmüştür. Derhal tutub çıkarmışsa 
da kız ölmüş bulunuyordu. Hidise tahkikatına 
müddeiumumi muavini Orhan Köni tarafından de
vam edilmektedir. 

tarafındaki geniş avluya çtkmış ve deniz kenarında 
Hadisede kızın anası Madelin'in dikkatsızhğı 

görülüyor. 

Öksüzlere yardım cemi- Milli güme 
yetinin güzel bir kararı Futbol ajanı 

lstanbula gidiyor 
Ayda dört lira mukabilinde kreyşlere 
analı babalı çocuklar da alınacaktır 

Öksıi;:/eıe yaıdım cemiyeti kreşlerinden biri 

Şehrimiz "Öksüzlere yardım meclisi nizamnamenin tadilini 
cemiyeti,, geçenlerde yaphğı ve dünkü toplamşında bu ka-
umumi toptanhsında nizamna- rarın tatbikine de karar ver-
menin bau maddelerini değiş· miştir. Cemiyet Tilkilik, lki-
tirmişti. Bunlar arasında cemi- çeşmelik, Salepçioğlu camii 
yetin kreyşlerin ücretli çocuk· alhnda, Do!aphkuyu, Buca ve 
larm da kabutn keyfiyeti vardı. Burnovada bulunan altı kreyş· 

Öksü:ı.ler cemiyeti ana, baba- lerine yedi yaşma kadar olan 
dan veya bunların birisinden analı babalı çocukları da ayda 
mahrum yoksul çocuklardan dört lira muknbilinde kabul 
yedi yaşına kadar olanları bi· edecek bu yavrulara günde iki 
mayesine alıyor gündüzleri bes- kahvealh ve bir öğle yemeği 
liyor ve mürebbiyelerin nezareti verecek mürebbiyeleri vasıta-
altında bulunduruyordu. Fakat siyle ana mektebi vazifesini 
analı, babalı oJan!arm ve çalış· görerek büyük bir ihtiyacı da· 
mak zarureti ile çocuklarını ha karşılıyacakdır. 
bırakacak yer bulamıyan'arın Cemiyetin memleket yavru· 
yardımına koşamıyordu. larına karşı gösterdiği bu yük-

Mevcut teşkilatla analı ba- sek alaka ve şefkati büyük 
balı çocuklara da ücret muka- bir memnuniyetle karşılar idare 
bilinde yardımı düşünen idare heyetini tebrik ederiz. 

Elhamra 
Sinemasında 

Yarın matinelerden 
itibaren 

Bitmemiş Senfoni 
Maskeli Kadın 

Filimlerini yaratan 

F () R S 1"'uo 
En muazzam filmi 

Ankarada Türk Spor Kuru
mu Başkanlığından gelen tel
graf üzerine milli güme mese
lesini görüşmek ve programı 
üzerinde son l<ararları vermek 
için yapılacak toplantıya iştirak 
etmek üzere lzmir futbol ajanı 
Adnan'm bugünlerde Istanbula 
gideceğini haber aldık. 

Bu ictimaa Ankara mınta
kasından futbol ajanı Danyal 
da•iştirfık edecektir. 

Şimdi yalnız takımlarımızın 
husus\ çalışma ve hazırlanma
lariyle geçen bugünlerden sonra 
başlıyacak olan lik maçları 

ancak ajanın Istanbuldan av· 
delinden sonra başhyabilecek-
tir. Eğer sahanın bu hafta res· 
mi küşadı yapılamazsa lik maç· 
lan ile yapılması kuvvetle 
muhtemeldir. 

•I 1 • • e ... lı • 

Göztepe 
Ocak kongresi bugecedir 

Cumhuriyet Halk Partisi 
Göztepe Ocağı kongresi bu 
akşam saat yirmide toplana
caktır. Bütün partililerin bu 
kongrede hazır bulunmatarı 
muhakkak addediliyor. ........ _. 

Mersinli 
Ocağı kongresi 
Mersinli, Cumhuriyet Halk 

partisi, ocak kongresi, evvelki 
gün saKt onda, ocağın salonunu 
almıyan kalabalık partililer hu
zurunda yapılmıştır. Kongre 
başkanlığına, llyön kurulu baş-
kanı vali Fazlı Güleçin vekili 
olarak gelen, Kemal Ta· 
lat seçilmiştir. Rapor, blanço 
ve büdçe okunarak, yapı!an 
işleri yerinde görülmüş ve tam 
bir çoklukla kabul edilmiştir. 
Bundan sonra dilekler üzerinde 
b~yecanlı s8zler ıöylenmiş ve 
ocak yönkurul üyeleri sayısının 
üçten beşe çıkarılmasına karar 
verilmiıtir. Seçilen üyeler şun· 
lardır: Memduh Pamir, Elmas 
K. Akman, Raşid Akkanat, 
bakkal Veli ve Ali Galib. 

Ayraca bakkal Mebrük, sütçü 
Hasan, Rauf, Kamil ve İbrahim 
lho da yedek üye secilmiıler· 
dir. De!egeliklere : Memduh 
Pamir, Elmas K. Akman ve 
yönkurulu üyeleri arasından da 
Memduh Pamir tekrar başkan· 
lığa, Elmas K. Akman sağış
manlığa, Ali Galib ise sckre· 
terliğe aeçiJ~iılerdir. ...... _ . ._:.. , 

Tütün -Satışları yirmi 
milyonu buldu 
Tütün piyasası hararetli sa· 

tışlarla devam etmektedir. Dün 
akşam şehrimizdeki alakadar· 
lara gelen malumata göre 
bütün Ege mıntakasında dün 
satılmış olan tütUn mıkdarı 
yirmi milyon kiloyu geçmiştir. 
Müstahsil elinde daha 8,5 · 9 
milyon kilo kadar tütün var· 
dır. Bunun da ay sonuna ka· 
dar sahlacağı tahmin edil
mektedir. 

Almanya tütün ·alacak 
lktısad vekaletinden şehrimiz 

ticaret odasma gelen malumata 
göre Almanya hükümeti yeni 
tütün harmanında kullanmak 
üzere Türkiyeden 42 bin, Yu
nanistandan da 60 bin kilo 
tütün alacakhr. 

- ·--
Piyango 

uso Lira Kazananlar 
38500 34012 32661 1440 13669 
34200 31163 8947 37587 30263 
36258 25796 15396 12112 9551 
3023 30428 22338 30172 5776 
5951 34078 
ıoo Lira Kazananlar 

34638 28370 38143 13443 ~381 
1604 28367 23799 32876 27154 

30857 9918 27789 21145 28440 
12086 39384 5247 14790 6993 
35468 4236 18384 27240 38480 
32887 21377 14075 15 12017 
32862 4148 21449 27482 13957 
23418 2449 2571 30969 15060 
38826 13178 34622 29605 16623 
24956 20702 15541 15484 39619 

Fuar komitesi 
Fuar komitesi dnn doktor 

Behcet Uz'un batkınhimda 
toplanmıı ve 937 senesi arsı· 
ulusal fuarı için yapılacak afiş· 
ler için glSrüşOlmüştür. 

Bir toplantı 
Fuhuş ve fuhuş yüzünden 

bulaşan hastalıklarla mücadele 
komisyonu dün şehrimiz Sıhhat 
müdürlüğünde toplanarak baıt 
kararlar almıştır. 

Sıhhat meclisi toplandı 
Vilayet umumi sağlık meclisi 

dün saat 11 de sıhhat ve içti· 
mai muavenet müdürlüğOnde 
vali Fazlı Güleçin reisliği altın· 
da toplanmış ve viJiyetin sa~lık 
işleri üzerinde görüşmüştür. 

Müsabaka imtihanı 
Vilayet evrak kaleminde boş 

iki memuriyet için talih olan 
15 erkek ve 4 kız arasın· 
da dün öğleden sonra vilayet 
salonunda bir müsabaka imti· 
hanı açılmışhr. l~tihanda mu· 
vaffak olanlar bu memuriyet· 
lere alınacaklardır. 

Pamuk rekoltesi 
lkhsad vekaleti, şehrimi-ıdeki 

alakadarlardan buseneki pa· 
muk rekoltesi hakkında malfı· 
mat iı1temiştir. Bu malumat 
toplanarak veknlete gönderil· 
miştir. 

Ege mıntakasımn buseneki 
pamuk reko~tesi 49 • 50 bin 
balya tahmin edilmektedir. 

cı .usaadesiz olmaz 
Liman dahilinde müsaadesiı 

balık avlıyan Osman oğlu Os· 
man, Hasan oğlu Ali ,.e Şakir 
oğlu Mehmcd zabıtaca tutul· 
muşlardır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

249s2 32987 22533 19021 14336 u.ZJEGEPALAS 
23997 21948 831 985 18789 
31100 26757 24081 Kışlık salonu açıldı 

50 Lira Kazananlar N ................. . 
12863 20853 3716 7767 13942 Hergün öğle. akşam ye· 
27386 18489 31487 1628 33974 mek ve içki servisleri ve 
11903 23370 14089 5735 11722 tabldot bulunmakt~dır. 

8 
15027 30400 432 27459 2372 rr..u_zz;rxr..v:;~~rzzzlM-77~ 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••• 

lngiliz milli müdafaası 

lngiltere hiç kimseye 
taarruz niyetinde değil 

her halde kuv
koşuluyor 

Bununla beraber 
vetlenmesi şart 

londlDdan 

Londra, 11 (A.A) - Dün 
Avanı kamarasında silahlanma 
meselesi hakkında müıalc:ereler 
cereyan etmiştir. Sir Tbomas 
lnskip silihlanma tedbirlerinin 
sırf müdafaaya matuf o!duğunu 
söylemiş ve demiştir ki: 

lngiltere hiç kimseye taarruz 
etmek niyetinde değildir. Fa1'at 
hiç k imse kuvvetli bir filonun 
Büyük Brilanya için elzem ol
duğundan şüphe edemez. 

lnskip, bahriyenin mazidek; 
kuvveti kadar bir kuvvete ma~ 
lik olmasa lizımgelen hava 
fiJosu ile deniz filolırı a:aımda -....... -

b11 göt!inliş i· 
sıkı bir iı birliğinin ehellllO . ., 
yetini kaydetmiotir. HükD••;,. 
kanaatına göre yeni infa e t 
len tayyare tipleri kuVfe.,; 
sür'at ve tesir sahası ba~'"deıa 
dan ecnebi tayyarelerıP ,. .. 
1940 senesine kadar ınütelll 
diyen artacaklar. .. af•' 

Tayyarelere karşı ınud ,. 
'b d . k "" tertı ah a yenı ve ço ,-
. . . tilı• 

veth top!arm ınşasını ~8 ·ıeıi' 
etmektedir. M~teh~s~ıs '.'çıf el' 
talim ve terbıytsı ınkış• b•lı' 
rr.eldedir. Dif er taıaftarı. lt'' 
riye kuvvetfer;ne l::~ğlı tai 16' 
va filosunun derhal tel 
zımdır. 
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Kötü haberler geldi 

Sancakta Arap asker-~ 
leri bir Türk gencini~ 
yar aladı.lki mevkuf var · 

~--

Son 
.. .- - "' _,/- . - ~ --

TelgraF Haberleri 

lstanbul, 11 (Hususi) - 1 
Sancaktan kötü haberler gel- ! 
rnekte devam ediyor. Cum- ~ 

huriyet beyramının üçüncü 
günü şenlik tezahüratı ya-

pan halkı dağıtmak istiyen 
Arap askerleri bir Türk de
likanlısını dipci!dt: yarala
mışlardır. Aleviler arasında 
çıkan bir kavgada iki Türk 
tevk;f edilmiştir. Daha üç 
Türk Sancak zabıtasınca 
aranmaktadır. Sancak Türk-

leri Suriye propagandacılan , 
tarafından başvurulan bütün N 

vasıtalara ıağmen Suriye in
tihabatına işt riik etmemek 
azminde sabittirler. 

lstanbul, 10 (Hususi) -
- Gecikmiştir - Cumhuriyet 
bayramında Mehmedcik abi
desine çelenk koyan Antak
yalı gençlerin muhakemele
rine Kmkhanda perşembe 

günü (bugün) devam oluna
caktır. 

7.JW& 92& HfBdi'C 1 

Büyük donaiıma hazırdır 
Filomuz Pireden sonra Selinik 
limanını da resmen ziyaret edecek 
lstanbul, 11 (Hususi)- Maltayı ziyaret edecek Malta önlerinde mülaki olacaklardır. 

olan şanlı filomuza mensup bir kısım gemilerimiz Istanbul, 10 (Hususi) - Pazartesi gunu 
Heybeli ada önünde demirlemişlerdir. Diğer Maltaya hareket edecek olan filomuz bütün 
gemiler de bugünlerde Heybeliye geleceklerdir. hazırlıklarını ikmal etmiştir. Filomuz Pireden 
Denizaltı gemilerimiz daha önceden hareket başka Selaniğe de uğrıyacak, bu mühim limanda 
ederek ayın 16 ıncı pazartesi günü lstaobuldan 3 gün misafir kalacaktır. Filomuz Maltada dört 
harnketi mukarrer bulunan donanmamıza gün Ingiliz amirahnın misafiri olacaktır. ........ 

Eden Lehistandan ne istiyor? 
Erkanı harbiye reisleri konferansı L h• t d h •ddA h k t t • 

Lr b k d 8 Ik e ıs anın a acı ı are e e mesı 
nadr 

1 
vu uunk. a ad an lngilterece arzu edilirmiş •• 

or u arının uman ası .. 
Bununla beraber ortada bir fikir birliği vardır. 

Lorıdra, 11 (A.A) - Royter 
Ajansına Bükreıten bildiriliyor: 

Balkan Erkinıharbiye reisleri 
lconferansı dört devletin teşriki 
lllesaisini istihdaf eden mühim 
kararlar ittihaz etmiştir. Harb 
VUkuunda Balkan ordulanmn 
bir tek kumanda altında bu· 
lunması meselesinin de hal
ledildiği , diğer taraftan 
erlc.anıharbiye reislerinin dört 
devletten birine icabında yar
dım edilmesini kolaylaştırmak 
Dıaksadiyle ayni çap ve model
de siJah ve mühimmat kabulü 
hakkında da mutabık kaldık· 
ları ve Balkan ordularının teş
riki mesaiyi hazırlamak için 
:tabit ve hatta asker mübadele 
edecekleri bildirilmektedir. 

Bükreş, 11 (A.A) - Havas 
Ajansı bildiriyor: 

Balkan antantı memleketle
rinin erkanı harbiye reisleri 
konferansı mesaisini bugün 
bitirmesi muhtemeldir. Salahi
yetdar mahafiller bu konferans 
hakkında büyük bir ketumiyet 
muhafaza etmekte iselerde ha
ber alındığına göre dört devlet 
dış bakanı arasındaki gö
rüşme esnasında tesbit edilmiş 
olan kararlar çerçevesi içinde 
süel teşriki mesai için memnu· 
niyeti mucib neticeler elde 
edilmiş bulunmaktadır. 

Anadolu Ajansının notu: 
Rador Ajansı tarafından ve

rilen bu telgrafı ihtiyati ka
yıtla neşrediyoruz. 

liukukta tedris müddeti 
dört seneye çıkarılacak . 

lıtanbul, 11 (Hususi) - Yüksek tedrisat müdüril Cevad An
~•raya gitti. lstanbulda kaldığı iki gün içinde yüksek san'atlar 
•kademisi ve üniversite işleriyle meşS(ul oldu. Yeni gelen pro
fesarlerle temas ederek ihtiyaçları tesbit etti. Birkaç gün sonra 
tekrar lstanbula gelecektir. 

lıtanbul, 11 (Hususi) - Hukuk fakültesinde tedris müddetinin 
dart seneye çıkarılması ve yeni rejimin birinci sınıfa teşmili ka
rarlaşmış bulunması üzerine birinci sınıfta kalan 450 talebenin 
f'biden imtihanları yapılacaktır. Bu eleme imtihanlarında muvaf-
ık oJanlar ikinciye geçeceklerdir. Yeni tedris rejiminin ikinci 

;,•nıfa da teşmil edilip edilmiyeceği vekaletten gelecek emre 
•ğhdır. 

Manisa vilayeti, Gifre çiftliğini nü
mune çiftliği yapacak 

~Manisa, 11 (Yeni Asır muhabirinden) - Çok mevsuk olarak 
6~rendiğime göre viliyet, Gifre çiftliğini satm alarak nümune 
tftliği yapmak niyetindedir. Manisanın değerli valisi Lütfü Kır

r bu mes'ele ile yakından alakadar olmıya baılamıştır. 
. Nüınune çiftliğinde köy çocuklarına mahsus ziraat kursları 

~~~ ~~~;i dü·~;~ öğpt:.;;iumk";~k~it;;;'27 
milyon balyaya yakındır 

b· lıtanbul, 11 (Hususi) - Salahiyettarların tahmi~lerin~ göre 
~ ~~neki pamuk rekoltemiz 240 bin balyadır. Yenı fabrıkaların 

ltııışliyen ihtiyaçlarını nazarıdikkate alan hükumet gelecek 
İc'11eki rekoltenin ;asgari" yarım milyona çıkarılmasını programına 
8 °Yllıuştur. Bu maksadla çok önemli tedbirlere başvurulmaktadır. 
td~ .sene dünya pamuk rekoltesi 26 milyon 800 bin balya tahmin 

ılıyor. 

Tokyo zelzelesinde bir köy 
yerle veksan oldu 

bi latan bul, 11 (Yeni Asır) - 'f okyo civarinda yeniden büyük 
YGıı Zel%ele oldu. Londra radyosu bi~lerce ev yıkıldı.ğını, ;:bir ~ö: 
b11ı Yerle yeksan olduğunu ve on bınlerce yaralı ıle :>000 olu 

unıuğunu haber veriyor. 

DEFA 
Barut Dumanları içinde 

1 liarri Karey .. Hot Gibson .• VHyam Dezmond .. Tom Tay
er .. Bob Stıl.. gibi dünyanın en tanınmış meşhur artistleri 

hep bu filimde birleşib Bütun sahneyi barut 
dumanlarına boğmuşlardır 

IZMIRDE iLK 

l<ARIMTBENôillURDÜM 
Türkçe F oks Jurnal ve Komik Miki 

Bunların hepsi bugün 

LALE SiNEMASINDA 

Londranın arzusu yerine getirilecek .. 
Paris, 11 ( Ö.R) - Fransız 

mahaf!Ji Leh hariciye nazırı 

Bekin Londradaki görüşmele
rinden pek memnun görünü
yorlar. Bu mahafilde kayde
diJdiğine göre ilk önce teeyyüd 

etmiş bir nol<ta vardır : lngil
tere, Lelıistanın Danh:igde 
üzerine aldığı Milletler ce
mi yetinin mümessili rolünü daha 

müessir bir şekilde tatbik et
mesi arzusunu bildirmiştir. Fil
hakika birkaç senedenberi 
Dantzigde yapılagelen Nazi 
müdahaleleriiıi Lehistan hiç 
protesto etmemiş, ancak lu:ndi 
şubesinin menfaatlerine doku
nulduğu takdirde işe kauşmış
tır. Daotzig kanunu esasisinin 
çiğnenmesi, Milletler cemiyeti 
delegesinin sayılmamasJ, siyasi 
partilerin ve ekalliyetlerin ezil
mesi karşısmda Lehistan biç 
1' ımıldamamııh. 

Eden bundan sonra Lehis
tanın daha enerjik bir surette 
hareket etmesini istemiştir. Bu 
davetin tesirsiz kalmıyacağı 
tahmin ediliyor. Fakat en 
mühim hadise Lehistan hariciye 
nazırının kollektif emniyet işine 
gösterdiği alakadır. Bir Ren 
anhışmasının altına imzasını 

koymak istememekle beraber 
Lehistan bu meseleye bilvasıta 
iştirak arzusunu göstermiş ve 
Fransa ile kendisi arasında bir 
karşılıklı yardım paktı mevcud 
olduğunu hatırlatarak yeni bir 
Lokarno paktının kaleme alın
ması halin~e bunun göz önünde 
tutulmasını istemiştir. 

Bellidir ki Lehistan Alman
yanın kendisine karşı bissiyab 
h~ t kında e:vvelki kadar emin 
değildir ve bazı ihtiyat tedbir-
leri almak ister. Bu makutla 
şimd garb demokrasilerinin 
sulhun muhafazası hakkındaki 
fıkirlerioe yaklaşmaktadır. Le· ........ 

Sırp askerlerinin anıdı 

histan hiçbir devlet aleyhinde 
herhangi bloke girmek arzu
sunda olmamakla beraber 
evvelki gibi kollaktif emniyet 
teşebbüslerinden kaçınmamak
ta, bilakis bunlarda faal bir 
mevki almak istemektedir.Bu da 
A vrupanın şu veya bu kısmı için 
kolJelctif emniyet meselesini 
parçalamak imkansızlığını par· 
lak şekilde göstermektedir. 
Şimdiye kadar Almanya ile 
doğrudan doğruya anlaşarak 
ufuklarını zıman altına alabile
ceklerini ummuş olan memle
ketler bile, Almanya ile bir ade· 
mitecavüz paktı yapmanın kendi 
emniyetlerini korumağa kafi 
gelemiyeceğini anlıyor ve kar-
11hldı yardım aiatemiaclen üti
fadeye lüzum g6r0yorlar. Le· 
histamn Avrupada sulhun teş· 
kilatlanmasına iştiraki için böy-
lece doğan ümidi er Avrupanın 
siyasal inkişafı için çok mü
him olabilir. 

önünde 

Dün Selinikte Yunan ve Yugoslav 
askerleri bir geçit resmi yaptılar 

başında Yugoslav harbiye nazıriyle Yunan Anıdın 
harbiye müsteşarı nutuklar söylediler 

Selioik 11 (Yeni Asır)-Bu· 
gün Langaza-Serez yolundaki 
Zeytinlik mevkiinde Yugoslav 
askerleri adına dikilen anıdın 
açım töreni yapılmışbr. Selanik, 
bu münasebetle en mühim 
günlerinden birini yaşıyordu. 

Merasime Yugoslavya hükü· 
meti adıoa harbiye nazırı Yugo 
Mariçle parlamento adına bir 
heyet ve YugoMlavyanın yirmi 
birinci piyade alayından bir 
müfreze iştirak etmiştir. Yu
goslav heyeti Zeytinlik mev
kiine geldiği zaman Yunan as· 
keri muz.ikası evveli Yagoslav 

marşını çalmış, ondan sonra da 
Yunan milli marşı ile günün 
heyecanını arttırmıştır. Bu me
zarlıkta yatan Sırp ölüleri 
adına yapılan tören çok hazin 
olmuf, General Mariçle Yunan 
Milli müdafaa müsteşarı birer 
nutuk söylemişlerdir. Yunan 
müsteşarı demiştir ki: 

- Yugoslav askerini yakan
dan tanıyan tarih, onun neler 
yapmıya kadar olduğunu ve 
ne k11dar namuslu bir asker 
gibi ölmesini bildiğini kayde
diyor. Yunan - Sırp silah ar
kadaşlığından bizde kalan in· 

1 

tiba sempatidir. Büyük ölülerin 
huzurunda bu sempatiyi teyid 
ederim.,, 

Merasimden sonra anıda 
Prens Pol ve Kral Jorj adma 
çelenkler konmuş, bunu dost 
ve müttefik devletlerin çelenk-
leriyle muhtelif teşekküllerin 
elli kadar çelengi takib et
miştir. 

Bu merasimin en sonunda 
Selinik garnizonuna mensub 
askeri kıtaat büyük bir geçid 
resmi yapmı~tır. Buna Yugos· 
lav piyade alayına mensub bir 
müfreze de iştirak eaerek şid-
detle alkışlanmıştır. 

~···································· ····································~ 
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Gürıleri · 

SEANS SAATLERi : FIATLER : 
Hergün 3,15 - 5,15 - _7,15 • 9,15 30 - CO - 110 kuruıtur 

Cumartesi ve Pazar olen 1,lS ıllve aeanı Cumartesi 1.15 - 3,15 talebeye tenzillt vardır 

Avusturya 
-- - ·-

konuşmaları 
Viyana, 11 (Ö.R) - Dünkl 

ltalyan Avusturya müzakerele
rini bu akşam t·ç taraflı ltalya
Avusturya - Macaristan müza
kereleri takib etmiştir. Saat 
15,30 da Ciaoo, Schmidt ve 
de Kanya arasında başlıyan 
konferans saat 17 ye kadar 
devam etmiştir. Netice ancak 
yarın üç taraflı konferansın 
s<0nu münasebetile neşredilecek 
resmi tebliğ ile anlaşılacaktır. 

Saylav • • 
seçımı 

lstanbul, 11 (Yeni Asır) -
Münhal saylavlıklar için önil· 
müzdeki pazar günu seçim 
yapılacaktır. 

Artist Muammer 
Turhal fabrikasında 

memur oldu 
latanbul, 11 (Yeni Asır) -

Artist Muammer Şehir tiyat
rosundan istifa etti. Tur hal 
teker fabrikasında 300 lira · 
maaş 'a bir vazifeye tayin 
olundu, 

Istaııbulda sis 
lstanbul 10 (Hususi) - Gc.._ 

cikmşitir. Sabah kesif sisten 
dolayı vapurlar saat dokuz bu· 
çuğa kar:tar işliyemedi. İlk va· 
pur Haydarpaşadan Köprüye 
45 dakikada gelebilmiş, yana· 
şırken iskeleye çarpmış ve 
hafifçe zedelenmiştir. Kalamış 
vapuru c!a sisten Sarayburnu 
önlerinde içinde üç kişi bulu
nan bir motöre çarptı. Motör 
battı. Üç kişi kurtarıldı. 

Dr. Şahtın 
seyahatı kat'idir 

- Baş taıa/ı ı ina sa/11/ede -
yaptığı ziyareti iade edecekt;r. 

Dr. Şaht Ankarada iki ila 
üç gün kalacak ve bu P.snada 
alakadar makamlarla iki mem· 
leket arasın4aki ticaret müna
sebetlerinin bugünkü hali ve 
müstakbel inkişafı hakkında 
konuşmalarda bulunacaktır. 

Askerlik 
mükellefiyeti 
- Baştaıa/ı b1111ıcı sahi/ede-

Layihada sefer halinde as· 
keri mükellefiyetler:ni yapma
ğa davet edilenlerden açık ka
lacak yerlere iş görmeye mü
said ve mükellefiyete tabi ol 
mayan ar~ekfer ve kadmların 

ikamesi düşünülmüştür. Kadm
larm fili askerlik hizmetleri 
hakkındaki haberlere gelince, 
gazeteler yüksek makamlardan 
duyulan ve büyük e,rkam harbi· 
yeden de geçmiş olan layı ha ile 
bu baberteri karıştırmışlardır. 
Askeri mükellefiyete tabi olmı· 
yanlar hakkındaki layıhayı ted· 
kik için bir komisyon toplan· 
mış değildir. Hatta bu komis
yona reislik ettiğinden bahse
dilen dahiliye müsteşarı "Be
nim böyle birşeyden haberim 
yoktur. Çıkan haberler ayın 
on ikisinde toplanacak olaa 
komisyondan galat olsa gerek
tir. Seferberlikte kadınlarm 
asL.ere Hlınmaları değil geri 
hizmetlerde kullanılması mev
zuubahistir.,, demiştir. 
Leh erkftnı harbiyesine 

mareşalltk ~zası 
töreni v rllmlştlr 

Varşova, 11 (A.A) - Cum
hur reisi Noseiski büyük bir 
merasim esnasında dün öğle· 
den sonra Mareşal Rdyz Smig-
liye Leh MareşalJığı rütbesini 
tevcih etmiştir. 

Rayd Smigly Lebistanm 
üçüncü mareşalıdır. Birinci 
mareşal Pilsudaki, ikinci ma
reıal Foclı idL 
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Milli KUme meselesi: 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Emrivaki karşısında 

Klüplerimizin birleşme
leri bir zaruret oldu 

Bunu yapabilirsek herhangi bir ihmal 
karşısında "Biz de varız,, diyebileceğiz 

Göztepe ızmlraporla, Altay Aıtınordu ile 
Kartıyaka Demlrsporla birleşse lzmlr en 

kuvvetli takımlara sahip olabilir 

Milli l(ünıede yer 

Milli küme meselesi, bir em· 
rivaki halini almış vaziyettedir. 
Arkadaşlarımızdan birinin pek 
güzel izah ettiği gibi bu me
sele, hep acı vaziyetler içinde 
mevzuubahs oluyordu; ve ni
hayet yine bir acının tatlıya 

bağlanması hadiseleri arasında 
meydana geliverdi. 

Milli güme usulünden fayda 
görecekmiyiz;.. görmiyecekmi
yiz ? .. Bunu bize, zaman gös
tereı:ektir. 

Yalaız, bir mıntakanın da
hili ihtilafından doğan bu şe
kil kararlaştırılmadan evvel, 
bize öyle geliyorki işin içine 
sokulan mıntakaların da bu 
hususta fikirleri alınmalıydı. 
Teamül icabları şöyle dursun, 
Ankaranın, lzmirin, lstanbulun 
futbol cephesinde &yrı ayrı 
hususiyetleri vardır. Ve yine 
hep beraberce müşterek derd
ler de vardır. Bunlar, üç mınta
kadaki aklı eren idarecilerin 
mutlak surette toplanmasını za
ruri kılan şeylerdi. 

Böyle yapılmadı... Temenni 
ederizki düşünülen faydalar, 
konan esaslarla temin edilir ... 
Ve ••. Gençliğin futbol sahasın
daki sırtı bir tecrübe tahtası 
olmadan artık kurtulur. 

* • • 
Herhangi bir işte nıuvaffa-

kıyet, o işin alakadar tarafla
rile beraber gittiği yolları gör-

alacak /utbo/cu/ar 

mekle ve icablarını yapmakla 
kabildir. 
iYi GÖR. •• VE iYi YÜRÜ ..• 
Hayatın hemen bütün safha

sına teşmil edilebill"n bu rlüs
turla, ferd, aile, cemiyet ve ni
hayet milletler bile daima karşı 
karşıyadırlar. Şimdi, lzmir fut· 
bulu da bununla baş başa bu
lunuyor. 

Bir zamanlar, lstanbul muh
telitini mağlüb edecek kadar 
l.uvvet gösteren, düne kadar 
da hiç olmazsa Türkiye ikinci
liğini şübhelerden uzak bir 
şekılde elinde tutan lzmir fut
bo~u bugün için, Ankara takım
larının F enerbabçeye ifarşı al
dıkları çok güzel neticelere 
göre bizleri düşündürecek ve 
ciddi tedbirlere başvurduracak 
mahiyettedir. 

Bu ciddi tedbirler ne ola· 
bilir? .. 

Esas noktalara varabilmek 
için evvela, mil.i kümeye takım 
ver<'cek muhitlere gözlerimizi 
çevirmemiz İcab eder. Bu çe
virişte, gerek lstanbulun ve 
gerek Ankaranm bizden kuv
vetli olduğunu görmek kabil
dir. Halbuki Ankara eleman 
adedi itibarile lzmir derece· 
sinde değildir. Ôyle ise, nasıl 
olurda bilhassa klüp takımları 
itibarile zayif görülüyoruz? ..• 

Çünkü; ... kuvvetimiz dağınık
dır, bu daj(ınıklık devam et· 

~ .......................................... -..;ıııım ..... , 

KANLI EL AS 
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San Şun'un ayağına bir taş b• ğhyaraK, denizin 
mavi ve temiz sularına bıraktılar 

Cava cevab verdi: 
- Hayır Mina, dedi. Sana 

darılmış değiliz.. Böyle~i daha 
bayırlı oldu ... 

Blak elinde mücevher kasa
sını tutuyordu. Cavanın yüzü 
gülmuştü. Blal:ıo omuzunu ok
şıyarak: 

- Aç bakalım şunu! Dedi. 
Bütün bu kavgalar ve gürültü
ler hep menhus fakat bizi 
saadete ulaştıracak bu kutu için 
oldu .• 

Blak sandığı açmak için uğ
raşıyor; lakin bir türlü açamı

yordu. Kalagan atıldı: 

- Sen bu işi beceremiye
ceksin Blak dedi. Bırak ben 
açayım! 

Sırasiyle Kalagan, Cava ve 
Mina sandığı açmak için hep 
uğraştılar fakat hiç biri de 
muvaffak olamadı. En son ola
rak N ora atıldı : 

- Bir de ben tecrübe ede
yim! 

Cava bir kahkaha savurdu: 
- Biz erkekler açamadıktan 

sonra senin muvaffak olabile
ceğini hiç zannetmiyorum, gü
zelim •• 

Nora hic cevab vermiyerek 

YENi ASIR t2 Tefrınısanı teae 

Milis Lenin nişanı verilen Litvinof diyor ki : 

•••••••••••• 

Kuvvetler n1uka-
vemet ediyor 
- Baştara/t l inci sahi/ede -

rid tamamiyle gözden kay
bolmuştur. Bombardıman sa
at 15 de başlamış ve 20 
dakika devam etmişdir. Millici 
topçular da hasım mevkileri 
şiddetle bombardıman etmiş· 
!erdir. Bu bombardıman bil
hassa T oledo ve Sigovi köp
rülerine doğru olmuştur. 

Barışı yalnız kendimiz için değil 
bütün uluslar için arzu ediyoruz -

Mutearrız hakkındaki zaaf ve taviz siyasası mutearrızların 
cesaretini arttırmaktan başka hirşeye yaramaz 

Madriddeki umumi kaptanlık 
binasının bekçileri yukarı katta 
alevler ve duman sütunları gör
müşlerdir. Hemen itfaiye kuv
vetleri yetişmiş ise de yangın 
büyük mikyas almış ve birçok 
itfaiye kolları harekete getiril
miştir.Bunlarıo teşkilatı da he
men yetişmişler ve yangını bas
tırmağa, bilhassa yakın binaları 
Te bunlar arasında olan devlet 
şurası binasını kurtarmağa ça
lışmışlardır. Şahıs ve malzeme 
zararı olmaması için tedbir alın
mıştır. Sabah saat ikide yangın 
hala devam ediyordu. llkönce 
zannedildiği gibi yangın çıka
rıcı bomba veya kundak 
eseri bulunmamıştır. Ateşin 
müşteil maddeler yanında bir 
e1ektrik kursirküvisinden ileri 

Moskova, 11 (A.A) - Sov
yetler Birlıği Merkezi icra Ko
mitesi bürosunun dünkü heyeti 
umumiye toplantısında dışişleri 
komiseri Litvinofa Lenin nişanı 
verilmiştir. 

Litvinof bu merasim müna
sebetile söylediği nutukla de
miştir ki: 

Sovyet diplomasisi barış için 
mücadele etmektedir.Bütün in
sanlığın barışa ihtiyacı vardır. 
Sovyet Birliği dış siyasanın 

prensibleri değişmez şeylerdir. 
1919 da dış memleketlere 

Sovyet diplomasisinin memuru 
sıfatıyle yaptığım ilk seyahatte 
o zaman tıpkı bugün ispanyayı 
boğan bazı müdahaleler gibi 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
geldiği tahmin ediliyor. Alev-
ler gece Madrid ahalisinin dik
katini çektiğinden radyo yan
gınının bir elektrik şeraresin

den çıktığını ve başka bir 
sebeb aramak liizımgelmediğini 
bildirmiştir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
tikçe takıml:ırımızdan milli kü- düşüncelerin biran için tahak-
meye ayrılacakların lzmir fut- kıık ettiğini farzedelim; lzmir 
bolunu, göğsümüzü kabartacak ne kuvvetli takımlara sahip 
şekilde temsil edebilmelerine olacak ... Gözümüzü hiçbirşey-
de imkan yoktur. Altınor- den kırpmıyacağız. Yukardan, 
du ile K. S. K arasında ya- sağdan, soldan gelecek her-
pılan şampiyonluk maçını, hangi bir ihmal karşısında: 
benim gibi memleketçiliğin - Bizde varız 11 .... 
gözile seyredenler, o gün ne Diyebileceğiz .• 
büyük inkisara uğradılar .. Has- • * • 
sasiyetleri derecesinde kalb- Hadiseler nekadar büyük ve 
!eri ne kadar sızladı. nekadar küçük olursa olsun 

Şu halde, dağınık vaziyeti- memleket meselesine taaluk 
ettiği zamanlar, akan sular mizden silkinip kurtulmak, de-
durmalıdır. Ne eşhas menfaati, 

ğerli gençlerimizi biç olmazsa 
ne külüp menfaati düşünülme• 

üç takım içinde teksif etmek 
melidir. Bir lzmirli, vatanın mecburiyetindeyiz. Askerlikte 
umumiyetini alakadar eden iş

şöyle birşey vardır: 
lerde nasıl ki lzmiri değil, yalnız 

"Dağınık kuvvet değil, toplu memleket, şümul menfaatleri 
kuvvet İş görür.,, düşünmeğe mecbursa bir için 

Büyük barbların kat'i netice de, lzmir mevznubahs olduğu 
leri en çok, kuvvetin birtarafa zamanlar yalnız lzmirlilik bis-
toplanmasile elde edilmiştir. !eri hakim olmalıdır. 
Binaenaleyh biz de, ilk adımı- MilJi küme kararı.. Ve ta-
mızı bu yoldan atmalıyız. An- kımlarımızın Ankarada, lstan• 
cak böylece, sağlam, emin bir bulda çarpışmak mecburiyetleri 
yürüyüşe başlayabiliriı. bazı mühim işlerle beraber, 

Vaziyetin hakiki ç~bresini, klüplerimizin birleşmesi zaru-
retini de ortaya çıkardı. Spor 

görüş zaviyemizden seyreden 
kurumunun buradaki ajanları, 

idarecilerin mevcud olduğuna klüp idarecileri elele verir ve 
dair ortada bazı emareler var. bu hususta enerjik bir hamle 
Göztepe ile lzmirsporun birleş- gösterirlerse bu imtihanda lz-
mesi rivayetleri gibi... Bunları mire muzaffer bir yol açmış 
bana söyliyen dostumdan daha sayılabilirler •.• Yoksa, 
fazla birşeyler işitmek istedim; Takımlarımız Ankaradan, 

- Altayla Altınordu, K.S. lstanbuldan mağliıb döndükçe, 
K lada Demirspor birleşiyor- bugünleri gafletle geçirenler, 
larmış!... hislerinin acılariyle bile bu gü-

Desin diye adeta bir heye- nabı örtemiyeceklerdir. 
can j?eçirdim. Bu şekilde olan CEVDET KEREM 

sandığı eline aldı ve dikkatle 
her tarafına göz gezdirmeğe 
baş!adı. Nihayet alt kısmında 
gizli bir düğme bularak par
mağını bastı. Kapak birdenbire 
açılıverdi. 

Cava adeta utanmıştı. Na
ranın saçlarını okşıyarak: 

- Affet sevgilim dedi. Sen 
zeki bir kıuın vesselam! 

Şimdi bep birden Naranın 

etrafına toplanmışlar hayretle 
sandığın içindeki mücevhere ba
kıyorlardı. Bu elbüyükliığünde bir 
elmas parçasıydı. Ay aydınlığın
da parı !parıl yanıyor ve hepsinin 
gözlerini kamaştırıyordu. Bu 
sırada uzaktan uzağa kulak
larına bazı bağrışmalar çaiı
nınca kendilerine geldiler. 

Blak atıldı: 

Mücadele edebiliriz am· 
ma, kaçalım daha iyi 1 

Hep beraber kota koşa 

aşağı deniz kenarına indiler. 
Blak Osterdik'in son sllzle
rıoı hatırlattı. Kaybedilecek 
vakittleri olmamasına rağmen 

Osterdik'in sözlerini yerine 
getirmek için ayağına biiyük 
bir taş bağ1ıyarak denize attı
lar.. Osterdik denizin kayalara 
çarpan beyaz köpükleri arasıo• 
da kayboldu gitti.. 

Geri dönerek biraz evvel 
motörü sakladıkları yere doğru 

ilerlediler. Demindenberi Kala
gan ve Blakın aklını birşey 

kurcalıyordu. içlerinden birisi 
eksikti.. Bu San Şun idi. ikisi 
birden sordular: - Eyvah.. Biz burada uyu-

yoruz. Galiba Malaylar kalaba- - San Şun nerede? 
!ık bir halde geri dönüyorlar. Bu acı sual karşısında Cava 

Cava derhal kasayı eline ve Naranın adeta gözleri ya-
ıalarak kapağını sıkıca kapattı şardı. Cava içini çekerek: 
ve batZırdı: _ • - Sın Şun öldü, dedi •• Za-

Sovyetler birliğinin iç işlerine 
müdahale etmek için Sovyet 
cumhuriyetine hücum eden 
devletlere barış teklif etmek 
vazifesiyle mükellef bulunuyor
dum. Bu teklif bir zaaf ala
meti olarak tefsir edildi. Hal
buki biz bugün böyle bir fa· 
raziyenin ortaya atılması müm
kün olmadığı ve bütün dünya 
devletimizin yenilmez kuvvetine 
ve tükenmez müdafaa kabiliye
tine kani bulunduğu sırada da
hi barış teklifinden hali kalmı· 
yoruz. Genel silahsızlanmayı 

iştirak ettiğimiz ilk beynelmilel 
konferansta teklif ettik. Ve bn 
teklifi silahlı kuvvetlerimizin 
ve harp sanayiimizin herhangi 
bir hasma: ve batta muhtemel 
hasımlar kombinezonuna karşı 
bizim lehimize olmasına rağmen 
ber fırsat zuhurunda tekrar 
ediyoruz. Barışı yalnız kendi
miz için değil bütün uluslar için 
arzu ediyoruz. 
Komşular arasında ·ademi 

tecavüz paktları, mutearrıza 
karşı kollektif mücadele için 
paktlar, taarruzun beynelmilel 
tarifi hakkında pakt, Millet)ı,r 

cemiyeti esasına dayanan bey
nelmilel tesanüd için pakt. 

işte daima barış için yegane 
ve en mühim zıman olarak 
telakki ettiğimiz genel silah
sızlanma hakkındaki teklifimi
zin reddedilmesi üzeıine t~lkin 
ettğimiz sistem budur. Bazıları 
barışın bu teşkil sisteminin 
iflasını ilan etmektedirler. Bu 
kabil iddialar kat'iyyen yanlış 
ve barış aleyhinde propaganda 
vasıtalarından biridir. Henüz 
başarılmamış ve kabulü için 
hali mücadele edilmekte olan 
bir sistemin iflasından bahse
dilebilir mi? 

Taarruzun tarifi hakkındaki 
fikrimiz Sovyetler birliğinin 
komşuları tarafından kabul 
edildi. Ve fakat beynemilel 
bir surette tanınmadı. Son 
defa Milletler cemiyetinin bir 
azası diğer bir azaya taarruz 
ederek Milletler cemiyeti bir 
taarruz mevcud olub olmadı

ğını tedkike mecbur kaldığı 
zaman bu münakaşa mutearrıza 
karşı müşterek hareketleri 
felce uğratmıştır. 

Avrupa uluslarının ekseriyeti 
tarafından söz ile kabul edilmiı 
gibi görünen bölge paktlan 
nerede? Ya Milletler cemiye
tinin tarsini Bu meselede muh
telif bahanelerle aydan aya, 
seneden seneye talik edilme-

vallı San Şun öldü •• 
- Neden? Ne vakit? 
Cava onları San Şunun yat

tığı yere götürdü: 
- Beyaz adam beni öl

dürmek üzere idi.. San Şu
nu elindeki bıçakla onun 
üzerine atıldı .. Rovelverden çı
kan kurşun bana isabet et
medi fakat zavallı San Şun 
kanlar içinde yere yuvarlandı. 

Beyaz adam da ölmüştü, lakin .• 
Cava daha fazla söylemedi. 

Şimdi hepside, yeşil çimenle
rin üstünde boylu boyunca ya
tan San Şun'a yaşlı gözlerle 
bakıyorlardı. Ağaçların dalları 
arasından sızan ay ışığı San 
Şun'un siyah saçlarına dökü
lüyordu ... 

Onun da ayağına bir taı 
bağlıyarak denizin mavi ve te
miz sularına bıraktılar, 

Malaylarıo sesleri çok ya
kından gelmeğe başlamıştı. 
Derhal motörün yanına koştu
lar. Cava dümenin başına ge-

miş midir. Mutlaka iflastan bahse• 
dilmek isteniyorsa ancak Sov· 
yet tekliflerini sözle kabul et· 
tikleri halde filiyatta bütün bu 
fikirleri baltayan devletler siya· 
sasının iflasından bahsedilebilir. 

Beynelmilel anlaşmaları bo· 
zan hükümetler istekleri hasıl 
olduktan sonra artık suç işle· 
miyeceğiz diyorlar. Halbuki 
tarih bize her muvaffakıyetin 
miıtearrız tarafından müstakbel 
bir tecavüz için istismar edil· 
diğini öğretmektedir. Mutearrıır; 
hakkındaki zaaf ve taviz s·ya· 
sası mutearrn:ların cesaretini 
artırmaktan başka birşeye ya· 
ram az. 

Kollektif emniyetin teşkilat· 
landırılmasından, bölge pakt· 
lan akdinden ve hatta müsa· 
lemetsever memleketlerin müş· 
terek bir surette diplomati~ 
müdahalelerinden mutearrızın 
bunları bir blok teşkili mahi· 
yetinde teşkil elmesi endişe: 
siyle içtinap edilmiştir.Halbukı 
mutearrızlar bununla alay et· 
mişler ve bizzat kendileri blolı: 
teşkil etmişlerdir.Hatta bitara~ 
memleketler bile kendilerin• 
tehlükede addederek acele si· 
lahlanmağa mecbur kıldılar. 

Şimdi hangi siyasanın iflas 
ettiği sarih değildir. Birçok 
memleketlerde bu iflasdan ders 
almağa başlandığı anlaşılmak· 
tadır. Fakat bu hususta çe• 
şidli yollar mevcud değildir. 
İntihab edilecek iki yol vardır: 

1 - Kollektif emniyet sis· 
temi. 

2 - Mutearrızlarla anlaş· 
maktan ibaret olan ve mute• 
arrızlarla bunların bütün nıern• 
leketlerdeki ajanları tarafından 
gösterilen yol. 

Biz kendi müdafaa vasıtala· 
rımıza dayanarak sakin bir 
surette bekliyeceğiz. Ve A": 
rupanın hangi şıkkı seçeceğİll1 

bekliyeceğiz. 
Litvinof sözlerini şu suretle 

bitirmiıtir: 
Bana gelince, bugün ban• 

bahşedilen şerefe gelecekte de 
kendimi layık gösterebilın~lı: 
için gene eskisi gibi barıf iç111 

mücadeleye devam edeceğiJJI· 

BEKÇiLiK 
Meslek haline gelece" 
lstanbul 11 (Yeni Asır ) ,,... 

Dahiliye vekaleti bekçili;tiıı 
• ·ı:ı meslek haline konulması ıçı . 

tedkiklerine başlamıştır. Belıfl 
sınıflarının azaltılması mubbt~; 
meldir. Ayrıca bu hususta 1 

layiha da hazırlanacaktır. ..-
s o 

çerek makineyi harekete ge' 
tirdi. Bu sırada Blakın aklı111 

birşey gelmişti: 
- Öteki motörü bur•~: 

bırakmıyalım: Belki bizi takı 
ederler, dedi, 

b'rll~ Muvafık buldular.içinde 1 ·ç 
evvel bağladıkları Malay !Jı• 
kıpırdamadan duruyordu. Bl~e 
onun iplerini çözerek salı 1 

bıraktı ve bağırdı: 

d Seııill - Haydi defol şim i 
canını yakmayıml di 

Osterdik 'in motörüoü ~.e':ır 
motörlerinin arkasına bag.a 
lar. ·ıe 

Bir kaç saniye sonra den• 
açılmış bulunuyorlardı. 

1 
t• 

Şimdi hepsi de mes'ud~~:ş. 
Cava Naranın yanına soku' dıl
kulağına bir şeyler fısıldıyor ·r .. ıııll 
Ay aydınlıfrında sular gu lıı' 
!eşiyor ve artık geride k3

•ttl" 

adanın sahilinde boşuna ~~dı;ili• 
' • JCOl şan Malayların sesıerı > 

yordu. 
-SON-



. 

Harp talii Cumhuriye çilere gül •• u Dahiliye Vekaletinin hazıladığı proje 
yakında meclise verilecektir 

Milis kuvvetler, asilerin kahir kuvvetleri karşısı da 
b ·· y ··k azimle çarpışıyor.Teslim mevzuubahis değil 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Asi askerler, 

sizlik 
Madrid müdafaasındaki azım önünde memnuniyet-
gösteriyorlar. Bu hayra alamet değildir .. 

Paris 11 ( ÖR. } - lspanye tikleri mücadelenin akibeti ve 
hakkında bu akşam gelen ha- ~ devamı bakımından son derece 
betlerdc cumhnriyetçi milislerin ehemmiyeti haizdir. 
çok büyük bir kudretle muka- ŞÜPHELi HABERLER 
vemet ettiklerini ve asilerin Salamanka, 11 (A.A)-Mad-
bütün vaptıklan hücumlara ridden bildirildirildiğine göre 
rağmen hiç bir tarakki elde hükumetten sonra müdafaa ko-

lstanbul, {Hususi) - lstanbul 
- Ankara ve lzmir gibi büyük 
şehirlerde şimdiye kadar tat• 
bik edilmekte olan seyrüsefer 
talimatnaınelerinin değiştirilme

sine lüzum hasıl olmuştur. 
lstatistilder ve müşahedelere 

göre, altı yedi senedenberi 
köyler boşanmakta, köylarden 
sanayiin yerleştiği. motörlü 

vasıtaların çogaldığı şehirlere 
akınlar olmaktadır. Bu sebeple 
eski seyrüsefer talimatnamesi 
ihtiyacı karşılamaz olmuştur. 
Yeni falimatnamelerin yapıl

ması alakadar belediyele:e bı
rnkılmıyncaktır. 

edemediklerini göstermektedir. miteside şehri terketmiş ve 
48 snattenberi vaziyet aynıhal- Cuencayıı yerleşmiştir. Dahiliye vekaleti seyrüseferi 
dedir. Hatta bazı kısımlarda Madrid belediye reisi Rico· tanzim ve yolları muhafaza lii-
asilerin cumhuriyetçiler önünde nunda kaçtığı söylenmektedir. yıbasını hazırlamıştır. Evvelce 
çekildikleri bile anlaşılıyor. Bu, Hükümet kuvvetlerine men- Avrupada yapılan tedkiklerden 
Sevil asi radyonunun Madrid sub esirJerin söylediklerine bu Jayıhada istifade edilmiştir. 
etrafındaki hareketlere aid Madtid iizetine yiiııiyen fisiler göre anarşistler Madridin Nas- Aynı zamanda lstanbul ve An-

Kara11t111ada San'ııt A1ektebllldetı 
bir göıiiniiş 

bazı esaslı tedb!rler düşünü~
mi.iştür, Proje mec!ise verile-

cek, alakadar encümenlerde 
tedJcik o!unduktan ve heyeti 

olan şu tebliğinden de belli· ol- detli olmuş, tayyarelerin bima- Asilerin en ziyade dayandık- yonalistler tarafından kat'i iş- kara belediye reislerinin müta-
maktadır; bundan görüleceği yesi altında hükümetçi piya- lara Fash askerler ve Lejyon Et- gali esnasında şehrin başlsca laaları alınmıştır. (lzmirin niçin umumiyenin tasvibine iktiran 
üzere, asiler hiçbir muvaffaln- deler üç günden beri burada ranjer çek ağır bir yük altın- resmi binalarını berhava et- alınmamış?) Vekalet yeni proje ettikten sonra kanuniyet kes-
yet kaydetmiyorlar. tebliğ !-'ıkıştmlmış olan Faslı kıt'alara dadırlar. Bu itibarla Madrid mek niyetindedirler. Hükümet hakkında Nafıa vekaletiyle de bedecektir. Yeni kanunun neşri 
şudur: ve Lejyon Etranjere hücüm cebhesindeki şiddetli ve kud- kuvvetlerinin son günlerde iki temasa geçmiştir. tarihinden itibaren de balen 

"Madrid cebbenside vaziyet etmişlerdir. 18 bombardıman retli mukavemet cumhuriyetçi- binden fazla ölü verdikleri söy- Devlet yollarının bozulmak- mevcud seyrüsefer taHmatna· 
: .tikrar kesbetmiştir. Humın tayyaresinden mürekkeb bir lerin hasımlarına karşı · giriş- lenmektedir. tan vikavesi için yeni layihada meleri ortadan kalkacaktır. 
bütün mukabil hücumları püs- hüküm et filosu asilerin tuttuk- ... M·········································································································· ......................................................... . 
kürtülmüştür. Bir hücum ara- ları mevkii mitralyöz ateşi altına ar yı 
bası tarafımızdan zabtedilmiş- almıştır. Bunlar acele ile kaç-
tir. 16 millici tayyare hükümet mışfardır. Asiler bir çok ölü 
müdafaa hatlarını ve tahşida- bırakmışlardır. 
tını şiddetle bombardıman et- Üç motörlü 7 bombardıman 
mişlerdir. Nas' onalist askeri tayyaresinden müteşekkil bir 
kumandanlığı Toledo köprüsü· hava filosu dn Naval Kornero-
nc hakimdir.,, 

ASiLER ARASINDA 
HOŞNUTSUZLUK VAR 

Bundan sonra Ma:lrid' e karşı 
hart:katın uzamasından dolayı 
asiler arasında baş gösteren 
hoşnudsu:ıluğa cevab olarak 
tebliğ, Madrid gibi çevresi pek 
uzun bir şehirde harekatın 
uzun sürmesinin normal oldu· 
ğunu, ihtiyatla hareket etmek 
ve geri teşkilatını tamamlamak 
lazımgeldiğini, nihayet hükü
tnetçilerin nevmidane bir mu
kavemf'tte bulunduklarını kay
detmektedir. 

Öğleyin neşredilen Madrid 
müdafaa meclisinin tebliğinde 

ise şu malümat vardır: "Dünkü 
gün Cumhuriyet silahlarına 

açıkça müsaid cereyan etmiş
tir. Madrid cebhesinin her kıs
tnında çok_ şiddetli muharebe
ler olmuş ve bertaraf da tef ev
vuk Cumhuriyetçil~rde kalmış
tır. Cumhu;iyet kuvvetleri çok 
açık bir hakimiyet göstermişler
dir. Bilhassa Kosa Kampoda 
tnücadele azami derecede şid-

Yazan : Tok Dil 

.. Deli sultan bu kalabalığı gö
t~n~e yerinden gerileyib elle
tı . b nı <ışına vurarak döndü: 

d" - Allah ~kber, Allah ekberl 

1 
ıyc bağırmağa koyuldu. Ağa· 

k~tın iç~nd_en Abdüliziz efendi, 
nayclı bır mukabele ile: 

S - Velillahü hmdl Kıhbb! .. 
~sini salıverdi. Deli lbrabim 

0 duğu yere çöküb bağırma· 
sına devam etti: 

1 ~ Bre hainler! bre kodoş
t~t Bu nasıl iştir, bu nasıl iş
Nr, ben padişah değil miyim! 

asıl böyle pervasızca huzu· 

da asi tahşidatmı dağıtmış ve 
bir hava bataryasını bombar
dıman etmi tir. Sabah piyada 
Kosa Kompo mıntakasında ileri 
yürümüştür. 

ASKERi BAKIMDAN 
Paris, 11 (Ö.R) - Fransız 

askeri mebafili Madrid etrafın
daki askeri hareketlerden ha
sıl olan vaziyeti iyice anlamak 
için şu izahati kaydediyorlar: 
Asiler şimdiye kadar Madride 
cenubdan v~ garbdan hücuoı 
etmişlerdir. Bu hücumlar anla
şılan karılmıştır. Asilerin planı 
şimdi şimali garbi tarafıodan 
hücuma geçmektir. Bunun için 
Madrid-Eskuryol müdafaa hat
tını yarmaları lazımdır. Herhal· 
de görülüyor ki milisler, ha
sımlarının hiç de beklemedik-
leri bir mukavemet gösteri
yorlar. 

Asi general de Llano rad
yodaki gündelik raporunda 
"bir şehrin bir çikolata tableti 
gibi kolayca alıoamıyacağmı,, 

söyliyerek vaz"yeti zımnen iti
raf etmiştir. 

Tefrika No: 34 

ruma giriyorsunuz! Maksadınız 
beni tahttan indirmek midir? 
Bre alçaklar, hepinize de be
nim ihsanlarım olmadı mı, he-

pinize benim eyiliklerim bulun
madı mı? Şimdi kendi hava· 
nıza kapılıb; sizin havanıza tabi 

olmadığım için beni kaldırmak 
tedarikini mi ettiniz, bre! ben 
padişah değil miyim, bu ne 
demektir? 

Abdülaziz efendi, istihzasının 
arkasını getirmiş ve bu delice• 
sine sözlere mukabeleye başla
mıstı .. 

uzun 
müt 
uzadıya 

• 
enın y 
törenler aptılar 

------------------------------------------------------------------Fransız diplomatları bu münasebetle s ul 
fikirlerini ortaya koydular ... 

Floransa, 11 ( Ô.R) - Mü· şalimyetlerden hislerini ve Fran
tareke yıldönümü münasebe
tiyle Floransa lngiliz kolonisi 
zafer meydanında ltalyan meç
hul asker abidesine bir çelenk 
koymuşlardır. Çelengin üze
rinde şu ibare vardı: ''Şan, 
sulh ve hatıra: 1915-1916-1917-
1918 de harb sahnelerinde 
ölen müttefik ltalyan askerle-
rine Floransada oturan bir In
giliz gurubu tarafından- 11 Son 
teşrin 1936,,. Bunu müteakib 
Anglikan kıliselerinde Iogiliz 
ve Amerikalıların iştirakiyle 
ayinler yapılmıştır. 

Paris 11 (Ö.R)- Mütareke· 
nin 18 inci yıldönümü do!ayı· 

siyle gazeteler milli birlik za
ruretini anlatan makaleler yaz
mışlardır. 
. "lntransigeant,, gazetesi bu 
münasebetle muhtelif siyasi 

- Hayır, sen padişah değil
sin, divanenin birisisin, seni bu 
zamana dek padişah diye say-

dığımıza sadhezar teessüf. Sen 
vaktını şehvetle geçirdin, gü
zel cariyelerin, basekilerin ku· 
cağında gafletle sarhoş oldun. 

Sen ancak kadınlano sulta01, 
anber sarhoşu, samur delisi bir 
adamdın, rüşvet, senin zama-

nında vergi gibi birşey oldu, 
namusa, ırza geçmek f arzoldu. 
lstanbul ve Anadolu kan ağ
ladı, bir de durmuşsun da ben 
padişah değil miyim diyoraun? 

sanın şimdiki vaziyeti hakkın
da fikirlerini sormuştur. Aldığı 
cevablar şunlardır : 

Hariciye nazın Yvon Delbos: 
- Fransızlar için zafer yıl

dönümii bir mınnetrarlık ve 
hatıra günüdür. istikbalde son 
barba benzer dehşetlerin te
kerrür etmemesi dilenir. Sulh 
da bir zaferdir. Hem de ka
zanılması güç bir zafer. Mil
letleri ayıran hırslar ve ltio-
lerle mücadele ederek on
ları daimi seferberlik halin
de tutan tehditlerin önüne 
geçmek lazımdır. Bunun için 
de, sulh gayretlerini birleşti
ren Milletler cemiyetini ml1ha
faıa etmek lazımdır. 

Herriot - Sulh Milletler ce
miyetine dayanır. Sulh teczi 
kabul etmez. Kollektif emni-

Senin neren padişah.. Hazine 
senin sefabetin uğruna telef 
oldu. 

Deli sultan çöktüğü yerden 
kalkarak bu Taht odasındaki 
Taht'a oturdu, el konan yer
lerini sımsıkı tutarak arkasını 
sıkı sıkı dayayıb, bağırdı: 

- Bre hainler! Ben padişah 
değil miyim! Ben padişah de
ğil miyim! diye verdi yaygarayı .. 

Katırcıdan tokat yiyen kara 
Murad ağa da burada idi, atıfdı: 

- Behey herif! Hala ben 
padişah değil miyim diye söy
lenirsin, sen padişah olsaydın 
milleti düşünürd!in. Allah bile 
kullarının niyazlarına, yoksulluk 
ve acizlerine cevab verir, sen 
ne oltıyordun ki kendini haşa 
Allabtan yüksek tuttun, Gık 
diyeni boğdurdun, gak! diyeni 
denize attırdın, ses çıkaranlar 
celladlar elinde kaldı, vergi 
vergi üstüne vermiyenler, mes
nedlere keselerle akçeler getir
miyenler mahvoldular, alem kan 
ağlıyor, sen kcyfindesin, in şu 

yet bir zarurettir. 
Paul Boncour - Zaferden 

ne kaldı? Askerler Fransanın 
birliği için can verdiler. Fakat 
Fransa bugün kendi üzerine 
büzülmüş vaziyettedir. Ne sul
hu vikaye için, ne buhran, ne 
kurtulmak için birleşemiyor. 

lstiklalı korumak için öldüler. 
Fakat Almanların yeniden si
Jiihlanması, Renin işgali, Al
manya tarafından ilham edilen 
ve tutulan lspanyol askeri isya
nının muvaffakıyeti Fransayı 
muhasara altına almak tehdi
dini gösteriyor. 

Flandin: - Ne biz başka
sının işlerine karışalım, ne baş
kaları bizim işimize. Menfaat 
ihtilaflarına ideoloji menfaat· 
!erinin katılması çok tehlikeli 
olur. Böyle olmazsa yakında 
bir Avrupa, belki dünya har-

tahtmdan aşağı! diye haykırdı. 
Deli lbrahim hala: 
- Ben padişah değil miyim? 
Diye mütemadiyen bağırır-

ken, müftüye göz kırbıb deli 
sultana sokulan enderun ağa
larından bir ikisi: 

- Evet sultanım, sen yine 
padişahsın! Fakat şu gürültü 
arasında biraz istirahat etmek 
yakışır, biraz siz rahat olun, 
ulema hepsini diişünmüşlerdir. 

Derneğe kalmadan, deli lbra
him yerinden fırladı, ayağa 
kalktı: 

- Ne demek dedi, ne de
mek? Ben nasıl tahtımdan ine· 
rim a? .. Nasıl beni tahtımdan 
indirirler! 

Aziz efendi yine dayanamadı, 
bütün ihtarlara, çekiştirmelere 
rağmen atıldı: 

- Bre hain herif! Sen mil
letin itimadına layık olsaydın, 

biz gelib seni tahtından indir
meğe cesaret ve kıyam eder 
mi idik? Düşman orduları bur
numuza kadar dayandılar. &s-

ngi liz -
• • \ıl • 

gergın ıgı 

Londra, 11 (A.A) - Devli 
Herald gazetesi logiHz resmi 
mabfellerinin Cianoyu Londra-

ya daet etmeleri imkanını der
piş etmekte olduklarını yazı

yor. Ve tedbir lngiliz - Italyan 
gerginliğinin İzalesine matuf 
ilk adım olacaktır. 

Deyli Meyi gazetesi Akde
nizde bir anlaşmaya varmak 
maksadiyle lngiltere ile ltalya 
arasında müzakerelere başlan
mış olduğunu bildiriyor. 

lngiliz hükümetinin bu hu· 
susta teklifler dahi yaptığı ve 
bunların şimdi Akdeniıde 
mevcud kuvvetlerin mikdarını 
muhafazaya ve iki memleket 
menfaat bölgelerinin yauh zı
manlar altına alınmasına matuf 
bulunuyor. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
bından sakınmağa imkan kal
m ıyacaktır. 

Berlin, 11 (Ö.R.) - Müta
reke yıldönümü münasebetiyle 
Alman gazeteleri Alman ordu
sunun mağlüb olmadığıoı, ar
kadan bıçaklandığını yazıyor
lar. 

nayı aldılar, seksen pare Kaf· 
yon boğazlara demir attı, ka
dınlar ortasında, şehvet, rüşvet 
ve sarhoşlukla vakıt geçirdin, 
bıraksak yine öyle olacaksın .. 

Deli lbrahim Aziz efendinin 
sözünü tamamlatmadan yme 
bağırdı: 

- Yalan söyliyorsunuı, ne 
küffarın Bosnayı aldığı var, ne 
kalyonlar boğazlarda demir at• 
tılar. Siz nncak başka merama 
kapıldmıı. imdi siz beni taht
tan indirib yerime [eliyle yerden 
bir işaret yapıb] bacak kadar 
oğlumu Tahta ~eçirmek !sti
yorsunuz, lakin bu da yalandır, 
bu kadar çocuk sultanlık ne 
bitir, siz ancak onu vasıta edib 
vezir diye bana tanıthğmu: 

Sofu Mehmed paşayı padişah 
edeceksiniz. 

Alayın içindeki Sofu Meb
med paşayı gösterib: 

- Bre hainler! V czir padi
şah olur mu? Bre kodoşlar! Ben 
padişah değil miyim? Çocuğu

- Bitmedi -
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gır ege esaret e adri 
e miyorlar. Şe ir liğımla ştır 

Madridin tamamen nıuhasara edilmesi muhtemeldir. Asi 
tayyareler gaz fab ikasına 16 torpil atmışlar 

Salamank, 10 (A.A) - Nas
yonalist kuvvetler halen Muza
nares nehrinin sağ kıyısını ve 
köprüleri işgal etmiş bulun
maktadırlar. 

Nasyonalist kumanda heyeti 
bütün pusu korkularını tama
men giderdikten sonradır ki 
ilerleme hareketine müsaade 
eyliyecektir. Hükümetçiler çe
kilirken cenub taraflarında bu· 
lunan bütün ehemmiyetli as
keri ve teknik tesisah tahrib 
etmişlerdir. 

Lağımlar konmuş olması do
layısile bütün tayyare meydan
ları kullanılamaz bir haldedir. 
Sanıldığına göre Madridin 
içinde bertarafa lağımlar kon
muştur. 

HER EV BiR KALE OLACAK 
Madrid 10 (A.A) - Beşinci 

milis alayının halka hitaben 
neşrettiği emirnamede ezcümle 
deniliyor ki: 

Eğer asiler Madride girer
lerse Madrid halkının evlerini 
birer kale haline ifrağ ederek 
fasılalarla lejyonerlere karşı 
kanlı mücadelelerine buralar
dan devam etmeleri lazımdır. 
ihtiyarlar, kadınlar ve çocuklar 
da dahil olduğu halde herkes 
Madridin müdafaası için sefer
ber olmalıdır. Barikatlar vü
cuda getirmelli, bütün mahalle
lerin 90kak başlarında muha
rebeye devam için siperler 
kazmalı, Madridde kalmış or-

ganize faşistler yok edilmeli, 
şehre girebilecek tanklar ve 
zırhh otomobilier üzerine alev 
saçan ıişe bombaları atılmalıdır. 

DUMAN VE ATEŞ İÇİNDE 
KAYBOLAN KÖYLER 

Madrid, 15 (A.A) - Havas 
Ajsnsmın muhabiri dün öğle
den sonra Carabanche Alto 
karargahmı gezmiş ve Madrid 
müdafilerinin kuvvetle mevzi 
aldıkları ve Nanamu bekledik· 
leri siperlerde bir müddet kal
mışhr. 

Cumhuriyetçiler topçusunun 
Leganes Alcorcos ve Pozuelvs 
köylerini şiddetle bombardıman 
ettiğini ve bu köylerin duman 
içinde kaybolduklarını görmüş-
tür. 

Saat 14 te 8 cumhuriyetçi 
tayyare asi siperlerini bom
bardıman etmiş ve bu bombar-
dıman çok muvaffakıyetli ol· 
muştur. Asi topçusu mukabele 
etmiş ve bizzat şehri de bom-
bardıman ederek saray civa
rında birkaç evi tahrib eyle· 
miştir. 

ESCURIAL'IN MUHASARASI 
SeviJle, 10 (A.A) - Bir teb

liğde bildirildiğine göre Nasyo• 
nalistler Escuriali filen muha
sara albna almışlardır. Burada 
mühim Cumhuriyetçi kuvvetler 
mevzi almış bulunmaktadırlar. 

Nasyonalistler Muzanaras neh
rinin sağ sahilini tahkim etmiş
ler ve Caceres garını, Caraban
cbel hastanesini ve üniversite· 
sini zabtehnişlerdir. 

Madrid üzerine yapılacak ni
hai taarruz buradan başlıya, 

caktır. 
NEVMIDANE BiR 

MUKAVEMET 
Teneriffe, 1 O (A.A) - Ge

neral Miajiyenin takviye kuv
vetleri gelinceye kadar Nasyo
nalistlerin tazyikine nevmidane 
bir mukavemet göstermelerini 
Madrid milislerine emretmişdir. 

Diğer taraftan bildirildi~ine 

göre ispanya bankasının mah
zenlerinde bulunan son altın 
stoku da Cartagenaya naklo!un· 
muştur. 

KIŞLALAR MAHALLESi 
Madrid Cebhesi, 10 (A.A)

Madridin garbında bulunan 
Casa Del Campo mıntakasın-

Jspa!lyamrı Mussolınisi olmak isfiyen general fraızko 
KUMANDANLARI TEBRiK daki Havas Ajansı muhabiri 
Madrid, 10 (A.A) - Dün bildiriyor : 

saat 21,30 da neşrolunan resmi Nasyonalistler Casa Del 
bir tebliğde, Nasyonalistlerin Campoyu müdafaa eden milis-
elde mevcud bütün kuvvetle· leri ihata etmişlerdir. Milislerin 
rini tophyarak Madrid üzerine teslim olması beklenmektedir. 
taarruz. ettikleri, fakat milisle- Bundan başka Madrid•deki 
rin muvaffakıyetle mukavemet Toledo mahallesinde kazılmış 
gösterdikleri bildirilmekte ve olan ön siperler Nasyonalist 
Pazartesi günü kazanılan ne- tanklar ve kuvvetleri görünce 
ticelerden dolayı yüksek ku- teslim bayrağı çekmişlerdir. 
manda heyeti tebrik edilmek· Nasyonalistler büyük bir ih-
tedir. tiyatla ilerlemektedirler. Çünkü 

GAZ FABRiKASINA 15 Nasyonalist umumi karargahı 

TORPiL ATTILAR Madridin bir çok dış mahalle· 
Madrid önü cebhesi 10 (A.A) !erinde lağımlar kazılmış oldu-

Havas Ajansı muhabiri bildiri- ğunu zannetmektedir. 
yor: VA TIKAN VE FRANK O 

Nasyonalist:ler dün beş bom- Vatikan, 10 (A.A)-lyi ma-
bardıman tayyaresinin Madrid lfunat alan mehafil Vatikanın 
üzerinde uçarak gaz fabrika- şimdilik Frankonun hükümetini 
sına 15 torpil attıklarını bildir- tanımak tasavvurunda olmadı-
mektedir. Sanıldığına göre bu ğını beyan etmektedir. Bu me-
torpiller fabrikaya isabet et- bafil diyor ki : 
miştir. Nasyonalistlerin topçu Vatikaoın bu meselede bü-
kuvvetleri de şimal demiryolu 
istasyonunu bombardıman et- yük devletlerin gittikleri yolda 

gitmesi muhtemeldir. lspanya
miştir. 

MADRIDIN TAMAMEN nın Vatikandaki sefarethane~ 
MUHASARASI MUHTE- sine geçenlerde sarı ve altın 

MELDiR rengi bayrak çekilmiş ise de 
Madrid cebhesi 10 (A.A)- hariciye nazırlığı derhal kal-

Havas ajansının muhabiri bil- dırtmıştır. 
diriyor: Londra, 10 (A.A) - Ispan-

Madridin nasyonalistler tara- yol asilerinin yanındaki Royter 
fından tamamiyle muhasarasının muhabiri, Albay Castejonun 
pek yakında tahakkuk etmesi kumandası altındaki bir asi 
ve bütün yolların ve bilhassa kolunun Manzanares nehrini 
Barselooa yolunun kapanması geçerek Madridio şimal istas-
muhtemeldir. Bu yolu şimdi yonunu işgal etmiş olduğunu 
milisler nevmidane müdafaa bildirmektedir. 
ıetmektedirler. Asilerin kuvvei külliyesi he-

BÜTÜN MAHALLELER nüz nehri geçmemişdir. 
LAGIMLAN MIŞTIR F - • -

Castel Campol önü cebhesi 'Ingiliz silahlanma 
10 (A.A) - Havas Ajansı mu
habiri bildiriyor: 

Castel Campoli müdafaa et
mekte olan milislerin halen 
ihata edilmiş oldu~u sanılmak
tadır. Bunlar herhalde daha 
fazla dayanamıyacaklardır.Top
çu kuvvetleri bunların siper
lerini ve tahkimatını bombar
dıman etmiştir. Tanklar bir yol 
açmak üzere ilerlemektedirler. 
Etraf mahallelerin bir çoğunun 
lağımlarla dolu olması ihtima
line karşı Nasyonalistler ileri 
hareketine gayet ihtiyatlı bir 
surette devam eylemektedir. 

v 

programı 

Londra 11 (A.A) - Avam 
kamarasındaki müzakereler es
nasında Sir Thomas loskip 
demiştir ki : 

Silahlanma proğrammın baş
Jangıcındanberi hava pilotları
nın adedi yüzde 50 nisbetione 
arttırılmıştır. Harp takdirinde 
bütün fabrika ve atelyelerin 
yalnız motör parçaları değil 

fakat tam motörleri imal ede
bilmeleri için Jazımgelen terti
bat alınmıştır. 

a 
-~,,.--

Kon eransı dün 
başlaqı 

- Baştarafı 1 inci sav fada -
mına Vis Şansölye ayinde hazır 
bulunmuşlardır. Bu sabah Vi
yanaya gelen Macar hariciye 
nazırı dö Kanya da merasime 
iştirak etmiştir. Bu merasim
den sonra de Kanya federal 
Şansölyelik binasına giderek 
nezaket ziyaretinde bulunmuştur 

Budapeşte, 11 ( Ö.R ) -
ltalya hariciye nazırı ve karısı 
Kontes Ciano cuma günü bu· 
raya geleceklerdir. Kendilerine 
parlak bir kabul resmi hazır· 

)anmaktadır. Bütün kültürel ve 
dini Macar cemiyetleri gardan 
misafirlerin ikamet edecekleri 
otele kadar Kont Cianonun 
otomobilini takib edeceklerdir. 
Gazeteler Kont Ciano hakkın· 
da takdirkar yazılar yazarak 
askeri ve diplomatik meziyet
lerini hatırlatmaktadırlar. 

Viyana 11 (Ö.R) - Roma 
protokoJunu imza etmiş olan 
ltalya, Avusturya ve Macaris
tan üç taraflı konferans bugün 
Viyanada açılmıştır. ltalyayı 
temsil eden hariciye nazırı 

kont Ciano dün saat 18-19 da 
birkaç gündenberi yapılmakta 

olan ltalyan·Avusturya muha
verclerine devam etmiştir. Ma
car hariciye nazırı Kanya 
dün akşam gelmiştir. 

Roma 11 (Ö.R)-Viyana kon
feransı hakkında .. Popolo di Ro
ma,, şu malumatı veriyor: Bu top
lantı neticesinde imza edilecek 
mütemmim protokol, 1935 de 
Romada imza edilen protokolu 
tamamliyacak ve üç devletin 
mesai birJiğjne hangi esaslar 
dahilinde devam edeceklerini 
tasrih edecektir. Küçük Antant 
devletleri, grup halinde, pro-
tokol neticelerinden istifadeye 
davet edilmiyeceklerdir. Kü
çük itilaf devletlerinden her 
birile ay,.ı ayn jki taraflı 

müzakereler mümkündür. 
Viyana, 11 (Ö.R.)- Üç ta

raflı konferansa takaddüm eden 
ltalya • Avu'lturya görüşmeleri 
hakkında dün akşam resmi bir 
tebliğ neşredilmiştir. Bu görüş-
melerde iki memleketi alaka
dar eden birçok meselelere 
dokunulmuştur. Bu muhavere· 
lerin en mühim kısmı Berlin 
ve Berchstesgaden mülikatla
nnın neticeleri hakkında kont 
Ciano tarafından verilen iza
hata tebsis edilmiştir. Zira bu 
neticeler Avusturyayı doğrudan 
doğruya alakadar etmektedir. 
Kont Ciano Avusturyanın is
tiklaline riayet edilmesi nokta-
tnnda bilhassa ısrar ettiğini ve 
bu hususta verilecek teminata 
Mussolini'nin en büyük bir 
ehemmiyet vt:rdiğini anlatmıştır. 

Avusturya siyasal mahafi
linde temin edildiğine göre 
Almanya üç taraflı Viyana kon
feransına iştirak etmek veya 
hiç olmazsa bir şahit bulun
durmak hususunda mükerrer 
müracaatlar yapmışsada Roma 
protokolünü imza eden üç 
devlet yalnız kendi aralarında 
görüşmeyi tercih etmişlerdir. 
Diğer taraftan Almanya hon
feransta müzakere edilmek 
üzere bazı teklifler de serdet
miştir. Fakat konferans proğ-
ramınıu önceden hazırlandığı 
ve değiştirilemiyeceği vesile 
edilerek bunların müıakeresine 
imkan olmadığı bildirilmiştir. 

~ ... ... . 
Londra'da 

Londra 11 (A.A) - Haber 
verildiğine göre Eden ve Bek 
şark meselesi hakkında görüş
müşlerdir. Polonyanın Sovyet
ler birliği ile Almanya arasın
daki nazik vaziyetlerini idrak 
eden Londra hükümeti bu va
ziyetin şarki Avrupada emniye-
tin tanzimi ile ne dereceye ka
dar iştirak edebileceği ni is bat 
etmekle meşgul bulunmaktadır. 

PARDA YANLARIN AL Ti 
YAZA : M ŞEL ZEVAKO 

-69-
Katerinin gözleri birdenbire 

parladı. Fakat Mariyak bunun 
farkında olmadı. Kraliçenin 
karşısında eğilmiş bir vaziyette 
durduğundan görememişti. Mü
şarünileyha: 

- AIJaha ısmarladık Kont. .. 
Evvela, yarm gece Sen ]er
men Lökservuada ve badehu 
öbürgün sabahleyin Löver sa· 
rayında görüşürüz dedi. 

Kont sevinçle odadan çıktı. 
Manastıra kadar yaya olarak 
gitti. Tam kapıya yaklaşırken 

bir süvarinin manastırdan çıkıp 1 
sür'atle Liivr sarayma doğru 
gittiğini gördü. Kont manastır 
müdürünün veya baş papasın 1 
yanına götürülmesini kapıcıdan 1 

taleb etti; kendisini baş papas 
kabul eyledi. 

- Mösyö, d~di - Bu tabir 
muhterem baş papasın yüzünü 
buruşturmasına sebeb oldu -
mösyö şövalye dü Pardayamn 
henüz manastırda bulunub bu
lunmadığını söylemenizde bir 
mahzur var mıdır ? 

- Hiçbir malizur yoktur; 
mezkôr delikanlı bala burada
dır. Bastil zındnnına nakledi
lecekti. Fakat kendisini salı 
sabahına kadar manastırın en 
güzel bir odasında muhafaza 
etmek için saraydan şimdi bir 
emir aldım.. Bizzat odamı ona 
verdim, elimden gelen budur. 

- Salı günü sabahı ne ola
cak ? 

- Bu delikanlıya; kral uyku
dan kalkar, kalkmaz kendisile 
görüşmek istediğini ve muh
terem bir adamın kendi na
musu şahsiyesine itimad etti· 
ğini söyliyerek serbest bırak
mak için emir aldım. 

Sevinçle heyecana gelen 
Mariyak: 

- Emin olunuz ki, gidecek
tir. Bu hususta ona kefil benim. 
Yalnız ~izden bir istirhamım 
Şövalyeyi birkaç saniye kadar 
göremez miyim? dedi. 

Başrahib düşündü: 
- Ben kendimce bunda bir 

mani göremiyorum. Fakat bu 
babta bir emır almadım .•• 
Siz b~nim yerimde olu· 
nuz. • • Her ikiniz de bugün 
tevkif edildiniz; sizi salıverdi· 
ler... Arkadaşınız da sah günü 
sabahleyin tahliye editecek ... 
Beni de mütehayyir eden garib 
birşey var .•. Acaba sizi biribiri
nizden ayırmak istemiyorlar mı? 
Maksadımı anlıyorsunuz değil 
mi ? 

- Evet, evet... Artık ısrar 
etmiyorum. Fakat; lütfen şö
valyeye;salı günü saraya kadar 
kendisine refakat etmek için 
geleceğimi söyleyiniz •.• 

- Bu kolay bir iştir... Beş 
dakikaya kadar sözünüzü ken
disine tebliğ edeceğim. 

Kont başpapası selamh-
yarak sevinçle çıktı, mahaza 
karışık bir surette korkuya 
müşabih anlaşılmaz bir iç sı
kıntısının yüreğini üzdüğünü 
de hissediyordu. 

- Bu da sevincimden ileri 
geliyor.. Haydi bakahm bütün 

saadetimi hulasa edelim: Yarın 
sabah, Kral Hanrinin Noter· 
dam kilisesinde izdivaç mera
simi var. Bundan sonra ser
bestim. Felemenk seferine ka
dar izin istiyeceğim. Yarın 
gece, gece yarısı valdem bizzat 
Alisimi mihraba kadar gönder
meğe tenezzül edecek ve bir 
rahib beni hayatımla rabt 
eyliyecek .. 

Bir rabib 1 Adam seude ! 
Bunu da valdemin batın için 
kabul ederimi Kral da gözü
mün önünde buhususta bir 
nümune değil mi? Öbür gün 

sabahleyin Pardayanı alıp Lüvr 
sarayına götüreceğim, mare
şal ve ailesinin kapılardan ser
best çıkması için bir müsaade 
istihsal edeceğim.. Hepimiz 
birlikte gideceğiz! Ah! Vali-
deciğim, bir kaç ay evvel, si
zin yüzünüzden bu kadar saa-
detlere mazhar olacağımı kim 
söyliyebilirdi. 

Artık tamamile gece olmuş 
ve her yer kararmış idi. Bir 
çok yolcular sükünet!e sokak
lardan geçiyorlard;. 

t: ...... 
Şövalyenin el' an manastırda 

bulunduğunu söyliyerek başpa-
pas yalan söylemişti; bir saat 
evvelindenberi Moreverin ku
mandasında bulunan yirmi su
variden mürekkeb bir muha
fızla beraber sımsıkı bağlanan 
Şövalye kapalı bir arabaya ko
nularak dört nalla Manastırdan 
uzaklaşmıştı .. 

Araba T ampel zmdanmın 
önünde durdu. Bu mahpesin 
müdiri, muhafaza, askeri iş
kence odası. locaları, zmdan
ları; bodrumları, hulasa Bastil, 
Şatole, Noterdam, Lüvr ve iih 
gibi hapishanelerde mevcud 
herşey vardı. 

Müdürünün ismi dü Montlük 
olub bu da Göyanda Hükno-
ları gaddarane bir surette 
mahvettiğiuden dolayı kral 
tarafdaranınm kasabı namını 
alan ve icra eyledi2'i mezalimi 
nakıl ile iftihar ettiği bir de 
hatırat yazan mahud Bilez dö 
Montlükün oğlu idi. 

Mark Montlüke gelince; pe· 
derine layık bir evlad olan bu 
herif de hilkaten zindancı ya• 
ratılmış idi; merkum otuz beş 
yaşlarında, kızıl ve gür sakalh, 
öküz boyunlu, hain simalı, kanlı 
gözlü, hırsmı bir şişe şarap 
veya bir kızdan alan bir ca-
navardı. 

Fakat, insaflı bulunmak İcab 
edecek bazı haHeri de vardır. 
Netekim öyle nadir şarapları 
aramazdı; yalmz, şişesinin dolu 
olmasını ister ve şarabın iyi· 
sine kötüsüne bakmazdı. Kız· 
lara gelince, bunların de güzel 
ve çirkinini tefrik etmeyip 
aradığı şey son derecede na
mussuz olmaları idi. Nerede 
olursa olsun bunları bulur ve 
sefahet yatağı olan odasını 
ziyaret etmiyen adi fahişeler 
hemen hiç yok gibiydi. 

ihtiyar dü Montlük, mareşal 
dü Damovil zamanında da biz· 
met etmişti. Oğlunu da Damo· 
vile tavsiye eden yine kendisidi. 
Mareşal, belki bir gün oraya 
tıkılmış sırası kendine de ge· 
lirse bu mahpusta böyle bir 
adama muhtaç ol~cağını düşü• 
nerek merknmu Tampel hapis· 
hanesi müdüriyetine tayin et• 
tirmiş ti. 

- Bitmedi -

ispanya 
lliikümeti Valcne 

nekledildi 
Londra 11 t A.A) - ispanya 

büyük elçisinin dışişleri bakan· 
lığına tevdi ettiği bir vesika
da lspanyol bükümetinin mu• 
vakkaten Valene şehrine nak· 
lettiği ve mücadeleye bu şehir-
den devam edeceği bildiril .. 
mektedir. 

Yardımcı 
kuvvetler 

Paris, 11 (A.A) - Perpig
nandan Eko Dö Paris gazete
sine bildiriliyor: 
Çoğu Polonyalı olan ve .ıs

panyol hükümet kuvvetlerıne 
iltihak etmek üzere yola çı~
mış bul:.:nan gönüllü efrad do .. u 
iki tren buraya gelmişti~. Gok 
nüllüler kamyonlara bınere 
lspanyol hududuna hareket 
etmişlerdir. _ 
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FIKRA 
Aşk bir 
hodgamlıktır 

'(Ezan-'-_ Ecza~ Kemal Akf!;Ş 

Aşk gibi ince bir duygunun, 
hodgamlık gibi kaba ve haşin 
hisle ifade edilmesine ben de 
acıyorum. Fakat ne yapayım ki 
hakikat budur. Aşk bir hod

gamlıktır. Aşkı pek çok kim· 
seler birçok şekilde ifade et
mişlerse de mahiyeti açıkça 
ortaya koymağa cesaret eden 
az o!muştur. Aşk, erkek ile 
dişinin hiçbir kanun tanımadan 
hiçbir ferman dinlemeden se· 
vişmesi şeklinde anlatabilir.Aşkı 

bir hastalık şeklinde anlıyanlar 
da vardır. Aşk o tabiatın ga· 
yesi döl yetiştirmek, aşkın 

mahsulünü almaktır. 

Aşkı böyle olduğu gibi gördük· 
ten sonra hodgamlık şeklinde 
tefsir etmeğe gelince: beşeri 

hayatta sevgi denilen bir duygu 
vardır. Mesela kayasıyı, üzümü, 
armudu seven insanın sevgisini 
bir pisikoamaliz cihetinden tah
lil edelim. Bu sevgi, bu mey
valara karşı bir hürmet ve 

ınüveddet duvgusumudur? Yok
sa onları dişler arasında kütür 
kütür çiğniyerek usarelerinden 
çıkan lezzeti almak mıdır? Ha· 
yatın diğer taraflanndaki sev
gilerde hep böyle menfaate 
dayanmış duygulardır. Bir mü
zik parçasını s.:vmek ondan 
zevk almaktan ibaret değil 

midir? Bir manzarayı, bir bay· 
vanı, bir şehri sevmek hep o 
sevgiden biz duymak değil 

midir? insan: çocuğunu, ana· 
sını, babasını, karısını, arka
daşını hep onlar ile birlikte 
Yaşamaktan, onlarla görüşmek
ten zevk aldığı için sever. Bir 
genç kızın, bir genç delikanlı
nın bazı fedaka rlıklar ve fera
gatler babasına da olsa biribir· 
lerini sevmeleri hiribirlerinden 
zevk aldıklarından değil de ne· 
dendir, Zevk almak, hoşlanmak 
nihayet ruhi bir menfaatt~n 
başka bir şey midir? Bir insan 
kendisini sevdiği için başka
sını sever o başkası ken
disinde zevk değil, elem ya
rattığı gün aşk yerini kine 
terkeder. 
Vakıa e!emli olan aşklar, 

gözyaşı döktüren sevdalar pek 
çoktur amma, o elemlerde, o 
gözyaşlarında yine gizli bir 
zevk saklıdır. A~k sonuna er
diği gün, artık iki genç birbir
lerinden zevk alamaz hale gel
diği gün ortadan kaybolur. 
Çünkü aşk zevke, ruhi men
faate dayanan bir duygudur. 

insanlar, dünyada evladı, ka-
• rıyı, ana, babayı nasıl diyeyim 
ter sevdikleri şeyi bir menfaat 
arşılığı olarak severler, o 

llıenfaat belki maddi olmıya· 
bilir. Fakat ruhta huzur ve iş· 
liyak doğuran sevgiler de birer 
llıanevi menfaat değil m;dir? 

Menfaate dayanan mu!ıab
betıeri ben bodgamlıkla tercü· 
ille ediyorum. insanların pisi· 
kolojisinde kendilerini sevmek 
Vardır. Kendilerini sevdikleri 
için aşık olurlar, kendilerini 
sevdikleri için başka başka 
Şeyleri, başka şabıs!arı sever· 
ler. insanlığın en mukaddes ve 
en ınuhterem sevgilerinin al
:.1.nda yine bir menfaat gömü· 
~dür. B!o menfaatsız g:bi gö
tunen sevgileri kabul etmiyo
;1~ın, ~unun için aşka bodgam· 

dıyorum ... 

S~rt?oşluk numunesi 
liatuniye camii önünde fazla 

sarhoşluk .. - d tak yuzun en yere yata-
!( herkese küfreden Mustafa 
k eınalpaşalı Ali meşhud suçlar 

k?nununa göre sulbceza ha· 
IJO!ig·. • . ... ıne verılmış ve mubake-

... e ed'I • ı erek suçu sabit oldu· 
ırundan b" .. h . k "e .1 . . ır gun apsıne arar 

rı ınıştır. 

YENi ASIR 

Haftalık piyasa durumu 
1 

Pamuk fiatleri yükselnıektedir 
•• 

Uzüm piyasasında durgunluk var 
lzmir Ticaret ve Zahire bor

sası tarafından 4110-11-936 ta
rihleri içinde tanzim ve neşre
dilmiş olan gündelik satış Jis• 
teler:ni, muhteviyatına göre 
mezkür tarihlerin teşkil eyle
diği son hafta içinde borsada 
alınıb satılmış olan zehair, hu
bubat vesair ticaret maddele
rinin cins, mikdar ve haftalık 

asgari ve azami fiatleri aşağı· 
daki surette icmal olunmuştur: 

Cinsi Mikdarı Haftalık fiati 
çuval 

Buğday Mu. 12973 
Arpa 3580 
Bakla 25 
Fasulye 54 
Nohud 104 
Mercimek 8 
Yulaf 130 
Kendir tohumu 50 
Susam 382 
Burçak 161 
Kumdarı 149 
Akdarı 26 
Pamuk (balya 1700 

Harar 24 

asgari azami 
3.625 6 50 
3.625 4. 
4.25 4.25 
7.75 10.50 
5.50 5.625 
6.50 fı.50 

3.75 3.75 
5. 5.50 

12.SO 14. 
4.4375 4.50 

3.50 S.25 
3.50 3.50 

45. 46. 

,. çek.(ki.241000 2.90 2.90 
Ka. ceviz 11 48632 13.50 17. 
Ceviz içi 2968 41. 45. 
Ta.Bademiçi 3419 90. 91. 
Acı bademiçi 1892 73. 75. 
Zerdali çekir. 51 40. 40. 
Yapağı 1000 45. 45. 
Mazı 1652 2J. 35. 
Palamut m.tk 4259 260. 480. 
incir (çuval 3832 4.50 16. 
Çe. üzüm 6637 8.25 22.50 
Siyah üzüm 51 10.50 13. 
Razaki 21 22. 22. 

Torba 74 
Haftalık borsa muame!atı 

yukarıdaki şekilde icmal edil
dikten sonra işbu eşya arasın
dan en mübimlerinin nevi üze
rinden haftalık satış mil. dar ve 
fiatlerile son hafta piyasa du
rumlan hakkında alakadarla
rından edindiğimiz ma!ümatı 

aşagıJa ayrı ayrı arzediyoruz: 

Buğday 
Son hafta içinde borsada 

satıldığını yukarıda işaretlediği

miz 1273 çuval buğdayın nevi 
ve fiat üzerinden muamelesile 
berveçbi ati sarfiy><t etmiş ol
duıi:u borsa neşriyatından an• 
!aşılmıştır: 

Nevi Çuval Fiati 
asgari azami 

U. Yu. Mallar 7968 4 75 6 
" sert 11 4765 4 625 6 50 

Muhtelif " 92 5 75 5 75 
E!direk buğdayı 148 4 75 4 75 
Yekün 12~73 

Son hafta iı;inde buğday pi
yasasında görülen faaliyet fiyat
lerde tereffii ihtimallerini tev
lid etmiş olduğundan alıcı:ar 

geçen haftadan daha çok mü
bayaatta bulunmuşlardır. Bu 
itibarla fiatlerde esaslı bir te
reffü olmamakla beraber piya
sa nisbeten sağlamlaşmıştır. 

Esas mal fiatlerinde geçen 
haftaya nisbetle bu hafta için
de pek cüz'i bir terdfü görül
müştür. Piyasada lüzumundan 
fazlaca mal bulunduğundan 
fiatlerin öııiimüzdeki hafta 
içinde de bugünkü vaziyetini 
muhafaza etmesi ihtimal da
hilındedir. 

Arpa 
Son hafta içinde borsada 

Uşak nev'inden hazır ve husu
si şartlı olarak 3580 çuval arpa 
satılmıştır. Fiatler 3,625 - 4 ku
ruş arasındadır. 

ihracatçılar tarafından mal 
mübayaasına biraz devam edil-

diği takdirde arpa fiatlerinde 
biraz daha tereffü hasıl olacağı 
ümid edilmektedir. Şimdilik 

piyasa sıcaktır. 

Bakla 
Son hafta satışı kilosu 4,75 

kuruş fiatle 25 çuvaldan iba• 
rettir. 

Pamuk 
Borsa neşriyatına göre son 

hafta içindeki pamuk satışları 
şu suretle icmal olunabilir: 

Mikdarı Fiat 
Nev'i balye azami asgari 

birinci pre· 1643 46 46 75 
se hazır . 
birinci pre· 
se vadeli 
ikinci pre
se hazır 

50 46 25 46 25 

7 45 45 

Birinci ka- harar 
ba hazır 15 46 50 46 50 

9 45 45 
Y ekün: 1700 bal ye 24 har ardır 

Son hafta pamuk piyasasında 
tedrici bir faaliyet görülmüş ve 
fiatlerde de tereffü kabiliyeti 
müşahede edilmiştir. 

Hafta başında 45,5·46 ku
ruşta dolaşan fiatler yavaş ya
vaş ilerlemiş ve son hafta pi
yasası 47 kuruştan sağlam o!a
rak kapanmıştır. Son iki hafta 
ile geçen senenin bu bafı:::-ına 

aid yukarıda işaretli satış fiat· 
lerinin mütalaasından da anla
şılacağı üzere iki hafta arasın
da bir kuruşluk tereffü göste
ren pamuk fiatleri geçen sene· 
nin bu haftasına nisbetle bn 
sene 4-5 kuruş arasında yük· 
selme gösteroıektedir. 

Pamuk alıcıları piyasayı pek 
yakından ve hassasiyetle takih 
etmektedirler. Şimdilik fiatler· 
de tereffü basıl olacağı ümidi 
ihtimali kuvvetlidir. 

Hatta son dakikada elli iki 
kuruş fiatle bir parti akalA 
pamuJ!-un satıldığı piyasada 
şayi olmuş ise de bu satışın 

derecei sıhhati layıkiyle tahkik 
edilememiştir. 

Mesele ne olursa olsun bu
gün için muhakkak olan birşey 
varsa o da pamuk fiatlerinin 
kuvvetle tereffüe meyyal bu
iunduğu ve piyasanın sağlam 
olduğudur. 

Palamut 
Son hafta içinde neşredilen 

borsa bültenlerine göre haftalık 
palamut satışları aşağıdaki şe· 
kilde icmal olunabilir : 
Nevi kentali fiati 

Tırnak 

Engin 
Kaba 
Rofoz 
Yekün 

1785 
25 

2279 
250 

4259 

asgari azami 
460 480 
450 450 
311 390 
260 280 

Zeytinyağı 
Son ve geçen haftaya aid 

borsa satış listelerinde borsada 
zeytinyağı muamelesi olduğuna 
dair bir kayda tesadüf edile· 
mediğine göre bu hafla içinde 
de borsada zeytinyağı muame· 
lesi olmamış demektir. 

Halbuki piyasadan yaptığı
mız tahkikat ve şimendifer 
ınevrudat listeleri, şehirde ol· 
dukça ehemmiyetli ve kuvvetli 
7.eyt nyağı işlerine başlandığını 
göstermektedir. 

Buna rağmen biz yukarda 
dediğimiz gibi borsa bültenle
rinde zeytinyağı satışı görmi
yoruz. Geçen haftaki piyasa 
neşriyatımızda ve yine bu sü· 
tunlarda zeytinyağı işi için yap· 

tığımız dileği tekrar ediyor ve 
gerekenin yapılmasıııı yine oda 
ve borsamızdan bekliyoruz. 

incir 
incir satışlannın son hafta 

içinde nevi itibarile mikdar ve 
fiatleri borsa bültenlerinden 
şu suretle istinsah edilmiştir: 

Nevi Çuval Fi-at 
en az en çok 

Süzme 665 11 50 16 
Elleme 1461 8 14 
Paçal 1354 6 50 9 
Naturel 26 7 7 
Hurda 326 4 50 4 75 
Yekün 383'l 

Mevsim sonlarıııın yaklaş· 
makta olmasına rağmen alıcı

lar elan mübayaatta hararetli 
devam etmektedirler. 

lstokların günden güne azal
makta olması hasebile senebaşı 
için yapılacak siparişleri kar· 
şılayacak mallardan piyasadan 
mübayaa edileceklerinin bugün
künden daha iyi ve müsaid 
fiatlerle alınacağl ümidi kuv
vetlidir. 

Ç. üzüm 
Borsa gündelik satış listele

rine göre son hafta içinde gün 
itibarile borsada yapılan üzüm 
satışları mikdar ve fiat i ibarile 
şu şekilde tasnif olunmuştur: 

Tarih 
4-11·936 
5-11·936 
6-11-936 
7-11-936 
9-11-936 

10·11-936 
Yekün 

Fiat 
çuval asgari azami 

982 1025 2150 
1259 825 25 
1099 11 2250 

566 875 1650 
840 850 2150 

1891 1050 21 
6637 

işbu satışlarla beraber mev
sim başından son tarihe kadar 
borsada 328371 Çl•val ve 1797 
torba çekirdeksiz üzüm satıl
mıştır. 

Son hafta içinde üzüm işleri 
geçen haftaya nisbetle fazla 
durgunluk göstermiş ve satış 

mikdarı geçen haftaki yekünun 
ancak nısfı derecesinde bulun· 
muştur. işlerde görülen bu 
durgunluk fiatlere de müessir 
olmuş ve hafta içinde cüz'i 
mikdarda tenezzül kaydedil
miştir. 

Hafta içinde hasıl olan te· 
nezzül mikdarı her nevi üzümde 
aşağı yukarı 0,50 santim ola
rak kabul olunabilir. 

Son hafta piyasasının dur
gunluğu: bir taraftan mevsime, 
diğer taraftan da ihracatçılar 

elinde fazla mikdarda mal bu
lunmakta olmasına hamledil
mektedir. 

işlerde fazlaca durgunluk 
olmakla beraber satıcılar piya
saya fazla mal arzetmedikleri 
takdirde fiatlerin kuvvetli te
nezzüller göstermiyeceği ka
naati umıımidir. Ay başları ol· 
mak dolayısiyle azalan alış 
verişlerin ay ortalarından sonra 
eski harareti yeniden iktisab 
edeceği ümidi kuvvetlidir. 

Sair eşya plya!!aları 
Kuru meyva işleri kuvvetli ve 

iştibalı olarak cereyan ve de
vam ediyor. Ceviz ve badem 
piyasaları sağlam ve fiatler te
reffüe meyyaldir. Diı!-er eşya 
piyasa vaziyetlerinde kayde şa
yan birşeyler yoktur. 

Abdi Sokullu 

Tehdit 
Gaziler mahallesinde Meh

med oğlu lbrabinı bir alacak 
ınes'elesinden Ziver oğlu Ga
libi bıçakla tehdit ettiğinden 
yakalanmıştır. 

:cı:ı12:2::zza~~02:rz:ı:ıa7/./L.l7YLJıJ1 

Borsa Haberleri 
DUn Borsada 

Yapılan Satışlar 
~~ 

uzum 
Çu. Alıcı Fiat 
368 F Solari 14 75 16 625 
281 S Süleymano12 21 50 
273 K A Kazım 16 25 18 50 
143 H Alyoti 12 875 14 50 
114 Albayrak 13 125 19 
İ03 M J Taranto 16 25 17 25 
72 S Gomel 12 50 19 
45 T Erman 13 50 16 
45 J Kohen 13 20 13 50 
19 S Emin 17 17 
18 H Alberti 14 15 
16 Ç O Nuri 15 50 20 50 
15 Ş Riza Halefl6 16 
15 Ş Remzi 16 19 50 
14 A R Üzümcü23 50 25 

7 Kadri Akyiğit8 14 50 
4 C Cendeli 14 50 14 50 
3 Y 1 Talat 11 50 11 50 

1555 Yekün 
328371 Eski satış 
329926 Umumi satış 

incir 
Çu· Alıcı Fiat 
22 H Şeşbeş 14 50 14 50 
15 MJTarantolO 11 50 
10 K A Kazım 13 13 
8 Fik Paker 8 8 
55 Yekün 

170375 Eski satış 
170430 Umumi salış 

alllle 7 

Sabıkalı 
Ahmed yakalandı 

Alsancakta Dr. Kazım Kara 
Alinin evine hırsızlık maksa
dile tarasadan giren ve hiz
metçi Hamide tarafından gö
rülmesi üzerine kaçmağa mec
bur kalan sabıkalı Durbaba 

oğlu Ahmedin zabıtaca aran
makta olduğunu yazmıştık. 

Aldığımız mütemmim malü

mata göre Hamidenin verdiği 
eşkal üzerine vakadan biraz 
sonra Ahmed yakalanmış ve 

hakkında lazımgelen adli taki
bata başlanmıştır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Zahire 
Çu. Alıcı Fi at 
615 Buğday 5 125 6 75 
120 Arpa 2 625 4 
100 ton " 

49 Nohut 5 625 6 50 
68 Burçak 4 4375 4 4375 
19 Mısır darı 4 25 4 25 
25 Kendir T. s s 
20 Susam 13 875 13 875 

190 ton P Çek\r 2 90 2 95 
433 ba. Pamuk 46 52 

40 harar " 
1542 ki. Ka. Ce. 16 16 
540 ki. Ceviziçi 50 50 
98 ki. A B içi 73 73 

Türkiye 
J{ızılay Kurumu 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazırrısızlığa karşı en iyi ve 

şifalı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

Saç Eksiri 
Saçların dökülmesine ve kepelır.lenmesine mani o!ur. Komo;en 

saçların köklerini kuvvdlendirir ve besler. Komojen saç . arın 

gıdasıdır. Tabii renklerini bozmaz, latif bir rayihası var.lır. 
Komojen Kanzuk saç eksiri maruf eczanelerle ıtriyat mağaz;ıfa
rında bulunur. 
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Yazı makineleri için toz tut
mayan, ve makineleri daima te-
miz ;tutan en elverişli yag 
" UNIC ,, markala makine ya
ğıdır. 

Yegane deposu Gazi Bulva
rında Küçük Kardıçalı handa 7 
numarada yazı ve hesab ma
kineleri tamirhanesi sahibi 
t\ALOMENi'de bulunur. 

Doktor - ()peratör 

rif N. Yurcu 
Merkez Hastanesi Operatörü 

Hastalarını pazardan başka 

her gün Ikinci Beyler sokağı 

Müzayede salonu karşısında 

78 numaralı muayenehane-
~ sinde kabul eder. 

TELEFON: Muayenehane 3393 

Evi 4042 
Ev adresi : Karantine köp-

rüpe Berat aparhmanı No. 5 

lzmlr Belediyesinden : 
1 = Senelik kirası üç yüz 

'lira bedeli muhammenli Hur
davatçalarda Demir hanı kar

şısındaki 8 sayılı mağazanın 
bir senelik kirası başkiitiblik-

teki şartname veçhile 27-11-936 
Cuma günü saat 16 da açık 

arttırma ile ihale edilecektir. 
lşHrak için yirmi iki buçuk 
liralık muvakkat teminat mak
buzu ile söylenen gün ve sa-
atte encümene gelinir. 

2 - 61 adanın 4 sayılı ar
sasının beher metre murabbaı 
iki yüz yirmi beş kuruştan 7 
sayılı arsasının beher metre 

murabbaı iki yüz elli kuruştan 
62 adanın 9 sayılı arsasının 

beher metre murabbaı iki yüz 
yirmi beş kuruştan, 17, 27, 28 
sayılı arsalarının beher metre 
murabbaı iki yüz elli kuruştan 

ve 63 sayılı adanın 2 sayılı 
arsasının beher metre murab
baı yüz yetmiş beş ve 61 sa
yılı arsasının beher metre mu· 
rabbaı iki yüz yirmi beş ku· 
ruştan sekiz bin üç yüz otuz 

yedi lira seksen dokuz kuruş 
bedeli muhammenle başka
tiplikteki şartname veçhile 
27-11-936 Cuma günü saat 
on altıda kapalı zarflı arttırma 

ile ihale edilecektir. Teklifler 
mezkur arsaların beher metre 
marabbaına konulmuş olan mu
hammen bedelleri ayrı ayrt 

arttırmak suretile yapılacaktır. 
iştirak için 626 liralık muvak-

kat teminat makbuzu veya 
banka teminat mektubu ile 

2490 sayılı kanunun tarifi da
iresinde hazırlanmış teklifler 
ihale günü saat on Leşe kadar 
encümen reisliğine verilir. 
12-17-21-24 1161 (2170) 

- Tek ve çift yük araba
larının yollar üzerinde yapmak
ta olduğu tahribatın asgari 
hadde indirilmesi için arab:ı te
kerleklerinin 7,5 santime iblağı 
Şehir meclisinin 9-11-936 ta
rihli celsesinde kabul edilmiş 
ve karar tarihinden başlamak 

üzere kabul edilen iki sene 
mühlet hitamında tatbik edil~ 
mek k ydiyle seyrü sefer tali
matnamesine aşnki maddenin 
ilavesine karar verilmiştir. 

Madde: 
.. Belediye smırı dahilinde 

~ ..._ YENl ASIR 
o 

En lüks ve sağlanı mobilyeleri HARAÇÇI KARDAŞLARda 
bulabilirsiniz. 1937 modelleri ile evlerinizi, yazıhanelerinizi 
süsleyiniz. Memurlara ayrıca kolaylıklar gösteri lir. 6 taksitte 
mohilye verilir. 

'··plll ........................ &H2M2M .. ll!E!liiimr&m .. a:ll ........ l:mll&'lllDll ... . 

IZMiR Yü ensucatı 
•• r 

1"arahndan ınevsim dola yısilc yeni çıkardığı umaşlar: 

--- --1 ZA 
1 - -

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

================== SATIŞ YERLERi •••••••••••••••••• 
V./..LZZZL7./.L7.J 
•••••••••••••••••• •••••••••••••••••• •••••••••••••••••• 

•••••••••••••••••• •••••••••••••••••• •••••••••••••••••• 
• CQ'../JA7..7.LZ'L/.l 
~ ...•.•.••......... 

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

Birinci Kordonda 186 Numarada 

lktısad V ekiletinden: 1 

• iş kanununun dokuzuncu teşkilat faslındaki hükümlere göre, 
kurulan iş Dairesinin teşrinisani 936 başından itibaren faaliyete 
başhyacağı 145 nci madde mucibince ilan olunur. 

10--11-12~13~14--15--16--17 1118 (2155) 

lzmir 
tinden: 

tramvay ve elektrik şirke-

Şebeke ameliyatı dolayısiyle cereyanın: 
1 - 13-11-1936 da saat 9 dan 12 ye kadar 
Yusuf dede - Değirmen dağ • Mısırlı caddesi - Eşref paşa sokak· 

lariyle mücavir sokaklarda; 
2 - 14-11-1936 da saat 9 dan 12 ye kadar: 
Şehitler caddesiyle mücavir sokaklarda 
Kesileceği sayan abonelerimizce bilinmek üzere ilan olunur. 

iş1iyen (veya hariçten şehre gi
ren) tek veya çift yülc araba
larının tekerleklerinin genişliği 
7,5 santimden aşağı o!mıyacak
tır. Elyevm mevcnd olan ( yük 
arabaları tekerleklerinin tadili 
ve ıslahı için iki sene müddet 
tayin olunmuştur.) Şu müddetin 
bitmesinden sonra 7,5 santi
metre genişliğinde olmıyan yük 
arabalarının işletilmesine bele· 

diyece müsaade edilmiyecekw 

tir.,, 
işbu madde ahkamına riayet 

etmiyen arabacılar 1608 N.h 

kanunun birinci maddesi muci

bince nisbi ceza ile tecziye edi· 

leceklerdir. 

Aliikadarlarca şimdiden bi
linmek ve hazırlanmak üzere 
ilan olunur. 1160 (2169) 

Dr-. Mitat Baran 
. Operatör 

Muayenehanesini Gazi Bul
varında Basmahane istasyo• 
nuna giderken Yeni Asır 

matbaasına varmadan Sağbk 
sokak başındaki yeni birtaya 
nakletmiştir. Hastalarını her
gün l l den 17 ye kadar 
kabul eder. 

1' elefon : 4070 

1-26 (2166) 
'9c=-:sz:a::ms::ıma;-=--' 

Korsecilere müjde 
Her türlü birinci nevi kumaş, 

lastik ve umum korse ve ka
sıkbağı levaıımatı, rekabetsiz 

fiyatlarla ancak " YILDIRIM ,, 
mağazasında bulabilirsiniz. 

Perakende ve toptan ati 

Adres: Beyoğlu, istiklal cad. 

Eski Terkos çıkmazı No. 5 
Istanbul. (2157) 10-12 

..... ıa Teyrlnlaanl .,.. 

Çiirük ve hakunsız dişler insanı çok 
çabuk ihtiyarlatır 

• 

Genç vücudler sağlam dlşlere ne kadar muhtaçsa 
dişlerin de RADYOLIN'e 'o kadar ihtiyacı vardır. 

·······················ı:·····••&••·············································· Çünkü RADYO lN dişçilik ilminin icabettirdiği bütün has-
salara maliktir. Dişlerin çürümesini meneder, dişleri beyaz
labr ve güzelleştirir. Diş etlerini takviye eder, nefesi tatJı-
laştırar. Diş ve ağız hastalıklarını tedavi eder. Ağızda 

mevcud bütün mikrobları % 100 öldürür. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

D 

~AVYVlLm~ 
KULLANINIZ 

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

SIHHAT BALIKYAGI 
Norveçya balıkyağlarınm en halisidir. Şerbet gibi 

içilir. iki defa süzülmüştür. 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞDURAK 

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

En Parlcık 

BEYOGLUNDA 

Bristol Oteli 
• •••••••••••••• 

SiRKECiDE 

Osmaniye 
OTEL 1 
••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteciri 
Türkiyenin en eski otelcisi 

BAY OMER LUTFIDIR 
••••••••••••••• 

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

Otellerinde misafir kalanlar, 
kendi evlerindeki rahatı bu
lurlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten 
fiatlar müthiş ucuzdur. 

Kudreti 

Daimon elektrik pilleri dünyada tan nmış pillerdir. Daimoıı 
pili kullanan hiç başka pil kullanmaz. 

Umum deposu : Sulu han cıvarında 28 - 9 Hüsnü Öz 
Ödemişli. 

• 
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F ratelli Sperco 
Vapur Acentası 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
AGAMEMNON vapanı el-

yevm limanımızda olub 1 O ikinci 
teşrioe kadar Amsterdam,Rot-

terdam ve Hambcrg limanları 
için yük alacakbr. 

STELLA vapuru 7 ikinci teı
ria.de beklenmekte olub Rotter-

dam, Amsterdam ve Hamburg 
limanları için yük alacaktır. 

TRiTON vapuru 15 ikinci 
teşrinde gelib 21 ikinci teşrine 

kadar Anvers, Rotterdam,Ams
terdam ve Hamburg limanlan 
için yük alacakbr. 

1 SVENSKA ORIENT Lmıen 
VIKIN GLAND motörü el

yevm limanımızda olub Rotter• 

dam, Hamburg, Bremen, Go
terburg ve Baltık limanlan için 
yük alacaktır. 

GUNBORG motörü 13 ikinci 
teşrinde beklenmekte olub 

Rotterdam, Hamburg, Bremen 

Goteburg ve Balbk limanlan 
için yük alacaktır. 

Servici Maritim Roumaio 
Kumpanyası 

ALBA JULlA vapuru 19 
ikinci teşrinde Malta, Marsilya 
ve Cezair limanları için yük ve 
yolcu kabut eder. - ZEGLUGA POLSKA 

Kumpanyası 

LEV ANT motörü elyevm li

manımızda olub Anvers(doğru) 

Dantzig ve Gdynia limanları 
İçin yük alacaktır. 

Daha Fazla tafsilat için ikinci 
kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acentalığına 
müracaat edilmesi rica olunur. 
Navlunlnrdaki ve hareket ta
rihlerindeki d~ğişikliklerden 
acenta mesuliyet kabul etme%. 

Telefon: 2004-2005-2663 
,tl-EIRlllE'lW!DDlms::BZıı:m::m• 

Diş hekimi 

. Naci 
Jlortaçsu 

Muayenehanesini Birinci 
Beyler sokağı 36 numaraya 
nakletmiştir. Hastalarını müs-
takil o!arak kabul ve tedavi 
eder. 

Telefon 2946 
1-26 (2101) 

•-.ı ................... . 
Salihli Sulh Hukuk Hakim

liğinden: 
Dosya No. 

2 
Salihlinin Kocaçeşme mahal

lesinden N eslihanoğlu İbrahi· 
illin vefatile terekesinin yazıl
tııası varisleri Mevlüd ve Hü
seyin tarafından istenilmesi 
Üzerine müteveffanın terekesi 
lesbit edilmiş olduğundan ilan 
tarihinden itibaren biray içinde 

tnüteveffaya borçlu olanlar ile 
alacakh bulunanların sübut ve
sikalarile birlikte sulh mahke-

~esine müracaatla alacak ve 
Urçlarını kaydettirmeleri, aksi 

takdirde alacakblann mirasçıya 
?e şahsan ve ne de terekeye 
~lafeUe takibedemiyecekleri 

•nu11u medeninin 561/9569 cu 
lbaddeleri gereğince ilan olu-
nur. (2171} 

H. T a~sin Tan 
Diş tabibi 

}J ~uayenehanesini 2 inci 
d:Y37r So. Hamam karşısın

.., No. ya nakletmiştir. 
'elcfon: 3774 

(1924) 

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

Zee & Co. 
DEUTCHE LEV ANTE LINIE 

G. m. b. H. 
BOCHUM vapuru 11 son 

teşrinde bekleniyor. 15 son teş-
rine kadar Rotterdam, Ham
burg ve Bremen limanlarına 
yük alacaktır. 

AKKA vapuru 11 ikinci teş· 
rinde beklenilmekte ve 15 
ikinci teşrine kadar Rotterdam 
Hamburg ve Bremen limanla
rına yük alacaktır. 

GAULEA vapuru 20 son 
teşrinde bekleniyor. Hamburg 
ve Anversten yük çıkaracaktır. 

ISERLOHN vapuru 23 ikinci 
teşrinde beklenilmekte ve 28 
ikinci teşrine kadar Rotterdam 
Hamburg ve Bremen limanla
rına yük alacaktır. 

eıBD•• 

American Export Lines 
EXHIBITOR vapuru 14 son 

teşrinde bekleniyor. Nevyork 
için yük alacaktır. 

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

EXELLO vapuru 5 ilk ka
nunda bekleniyor. Nevyork için 
yük alacaktır. 

EXMOUTH vapuru 14 ilk 
kanunda bekleniyor. Nevyork 
için yük alacaktır. 
EXAMELİA vapuru 26 ilk 

teşrinde bekleniyor. Nevyork 
için yük alacaktır. 
~ 

Pire Aktarması Seri Seferler 
EXCAMBION transatlantik 

vapuru 20 son teşrinde Pire 
limanından Boston ve Nevyork 
için hareket edecektir. 

EXOCHODRA vapuru 4 ilk 
kanunda Pireden Boston ve 
Nevyorka hareket edecektir. 

•• ®-Cı-4•---
Den Norske Middelhavslinje 

SARDINIA mlltörü 16 son 
teşrinde bekleniyor. Dieppe ve 
Norveç limanlarına yük ala
cakbr. 
~ 

Armement H.Scbuldt-Hamburg 
MARITZA vapuru 20 son 

teşrinde bekleniyor. Rotterdam 
Ham~urg ve Bremen limanları 
için yük alacaktır. ........ 
S. A. Royale Hongroise de Na
vigation Danubienne- Maritime 

Budapest 
BUDAPEŞTE motörü 29 son 

teşrinde limanımıza gelerek 
Danub (Tuna) limanları için 
yük alacaktır. .... ~ ,.. 
Johaston Varren Line Ltd 

Liverpool 
JESMORE vapuru 15 son 

teşrinde bekleniyor. Anvers ve 
Liverpool limanlarından yük 
yük boşaltıp Burgaz, Varoa, 
Köstence, Sulina, Galatz ve 
Braila limanları için yük ala
caktır. 

Service Maritime Roumain 
Bükreş 

DUROSTOR vapuru 25 2 ci 
teşrinde bekleniyor. Köstence, 1 

Sulina,Galatz ve Galatz aktar
ması olarak Belgrat, Novisad, 
Budapeşte, Bratislava, Viyana 
ve Linz için yük alacaktır. 

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

N. V. W. F. Hanri Van Der 
Zee & Co. 1 

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

" Satılık •• motor 
ve prese 

1 - Crosley marka 55, 65 
beygir kuvvet· nde soğuk 
kafa maa teferrüat mazotla 
müteharrik kuvvetli ve yeni 
bir motör. 

2 - Aynca 12 incezlik 
madeni ltalyan marka 3 
aded prese maa tulumba. 

3 - Ayrıca granit zeytin 
ezmeğe mahsus taş. 

Paıarlıkla satılacaktır. Al
mak istiyenler Ödemişte avu
katbay Faik Gürsü'ye müra-
caat. H - 2 1-8 ( ) 

YENi AHIR 

Yalnız birkaç 
Dakikada 
Sabit olan 
Hakikat 

GRiPiN 
En şlddetll b ; ş ağrdarını 

derhal ke'5er 

Gripin bütün ağrı, sızı ve sancıları dindirir. Nezleye, gripe, 
diş, bel, sinir, adele ağrılarına, romatizmaya, üşüt::x:eden müte
vellit ısbrablara karşı hilhassa müessirdir. 

• GB i p l 
Radyolin diş macunu fabrikasının mütahassıs kimyagerleri 

tarafından imal edilmektedir. 
Her eczanede bulunur. Flatl 7,5 kuruştur. 

Bu sene ihlamur 
azdır kışlık ihtiya
cınızı şimdiden te
min ediniz. SALEB 
ADAÇAYI, PA
PATY A'nın yenisi 
geldi. 
ARTİ kumaş bo

yalarını, firmamızı 

taşıyan çeşitlerimizi 

Karşıyakada ( Bin
bir Çeşit) magaza
sında da bulabilir· 
siniz. 

Karpit, çivit, al
kol, çiçek, saç, sa~ 
bun, tahta boyaları, 
traş bıçakları, diş 

macunları, krem, 
podra V.s 

Tele fon 3882 

Krep Jorjet, Nergis Nuvar 
Revdor Ferit, Leylak Blan 

4 ayrı ayrı koku harıkası 
ve S. Ferit ecı:acı ba1ının son 
yaptığı şaheserler. 

Sabit, latif hakiki çiçek ko
kuları. 

Benzeri yapılamaz. 

Um. Depo 

. Ferit 
• 

1 
ECZANESi 

Hükümet sırası 

Manisa Bağcılar Bankası Mura
kaba Heyeti tarafından: 

Manisa Bağcllar Bankası hissedarlarının 9-11-936 tarihine 

rasthyan pazartesi günü fevkalade olarak genel toplantısı iz· 
mirde münteşir Anadolu ve Yeni Asır gazetelerinin 10-10-936 
tarihli nushalarile ilan edilmiş ve hissedarlara da ayrı ayrı davet
oameler gönderilmiş olduğu halde o gün toplanan hissedarların 

temsil ettikleri sermaye ticaret kanununun 386 ncı maddesi mu
cibince dörtte üçünü teşkil edememiş olmasma binaen işbu top-

lantı 10-12-936 tarihine rastlıyan perşembe gününe bırakı"m1şhr. 
Bütün hissedarların o gün saat 10 da Manisa da Borsa civarında 
hazırlanan dairei mahsusaya gelmeleri ilan olunur. 

RUZNAMEİ MÜZAKERAT 
1 - Murakabe heyeti raporunun okunması. 

2 - Banka nİzimnamesinin bankalar kanununa uymıyan mad
delerinin tadili ve 71 nci maddenin ilgası. 

3 - Heyeti idare intihabı. 
Murakıb Murakıb 

1156 r2t68] imza okunamadı imza okunamadı 

Olivier Ve Şü. 
LİMİTET 

_ Vapur Acentası 
. : İRİNCİ KORDON REES 

BiNASI TEL. 2443 
~ ADJUTANT vapuru 28 bi· 
rinciteşrinde gelip 29 birinci 
teşrine kadar Londra için yük 
alacakhr. 

ANDALUSIAN vapuru 2 
ikinci teşrinde gelip 5 ikinci 
teşrine kadar Londra ve Hull 
için yük alacaktır. 
· Liverpool Hattı 

ALGERIAN vapuru 30 birinci 
teşrinde gelip 4 ikinci teşrine 
kadar Liverpool ve Glasgov 
için yiik alacakhr. 
• FLAMlNlAN vapuru ikinci 
teşrin iptidasında Liverpool 
ve Svanseadan gelip yük çıka
racaktır. 

THURSO vapuru 15 ikinci 
teşrinde Londradan gelip yük 
çıkaracak ve ayni zamanda 

I Liverpool ve Glasgov için yük 
acaktır. 

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

1936 -1937 
Taze bir asitli 

ekistra ekistra 

Balık 
Yağı 

ECZACI 
Kemal 

Kamil 
Aktaşba
l!kyağıdır 
Gıda kuvveti yük 
sek, içmesi hafif 
bir şerbettir. 

H•ıAı 
Eczanesi bu yağı 
hiçbir yere ver
miş değildir. 

Kendi sat 
maktadır 

I 

t ı 

Sevincin bir ifadesidir. 

8ahUa s 

Paris fakültesinden diplomalı 
oı, tablplerl 

Muzaffer Eroğul 
Kemal Çetindağ 
Hastalarım her gün sabah 

saat dokuzdan başlıyarak 

Beyler • Numan zade S. 21 
numralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

T e!efon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 

Do tor 

emal a~ir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane: ikinci Bey
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Evi: Köprü t"apur iskelesi 
Berat aparhmam No. 6 

Ev, Telefon No. 2545 

• • 
senesının 

GOzel ve sıhhT dişler her insanı ziyade
sile memnun eder. 
GOzellik ve sıhhatınızı muhafaza etmek 
~sterseniz siz de emsalsız olan 

t ' 
••PERLOOENT'0 

dl• macununu kullanınız Bundan elde 
edece~iniz mOkemmel neticeden çok mem· 
nun olacaksınız , 

~ V'C -..~. ,~. oÜ4 -~ o1- iA:l.i.,-.. _,....ve IWf4w -'-c. ~~ J<.o.«A.l .....:J..t-.t.iA. . 

., 

TURAN Fabrikaları mamulatıd1r. Aynı zamanda Turan 

tuvalet sabunlarını, traş sabunu ve kremi ile güzellik krem· 
lerini kullanınız . Her yerde !:atılmaktadır. Yaloız toptan sa
tışlar için lzmirde Salihağa hanında umum acentehk Nef'i 
Naci ve j. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

Posta Kut. 22.a Telefon 3469 
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. 1 
Madridi ele • • 

geçıremıyen isiler 

Muhtelif noktalarda gerilediler 
Casa Del Campoya, yeni kışlalar mahallesine sokulan 

isi kuvvetler tamamen ihata edilmişlerdir 
Bir Roma haberine ~öre Barselona 4000 Rus askeri çıkarılmış 

Madrid, 11 (A.A) - Havas 
ajansı muhabirinden: 

Nasyonalistlerin iki müfre 
zesi Madridin T oledo denilen 
mahallesini bombardıman et
mişlerdir. O mahallede milis er 
barilrndlar vücuda getirmişler 

ve s iperler kazmışlardır. Bu 
mahallede birçok yangınlar 

mecbur etmiştir. 
UMUMİ INTtBA 

Madrid 11 (A.A) - Havas 
ajansı muhabirinden: 

Dün al,şam saat 20de umumi 
intıba şu merkezde idi: 

Asiler hedeflerini elde ede
memişlerdir. Hükümet kuvvet
leri Carabanchelde müdhiş bir 

A1adrülin dış malıallt'/eli11dm biti 
çıkmıştır. 

Cumhuriyetçiler Carabancbel 
m1ntakasında Asilerin taarruz
larını defetmişlerdir. Asiler bu 
taarruzlarında tank ve tayya
reler kullanmışlardır. 

Asilerin tayyareleri Madrid 
üzerine birçok bombalar at
mışlardır. Birçok kışi ölmüş
tür. 

Hükümetçilerin altı tayyaresi 
mukabil taarruza geçmiş, asi
lerin üç motörlü bir tayyaresini 
düşürmüş ve diğerlerini mev· 
cud bombalarını köprü köprü 
şuraya buraya atarak kaçmağa 

mukavemet göstermişler ve 
Frankonunu muntazam asker
lerini fasılala bir surette geri 
çekilmeğe mecbur etmişlerdir. 

Tayyare!ere karşı yapılan 
endabtlar neticesinde tlün asi
lerin bir tayyaresi düşmüştür. 

Bu tayyare Madridin tanı mer
kezinde bir caddeye düşmüş 

ise de nüfusca telefat yoktur. 
Tayyaredeki iki pilot telef ol
muştur. 

AfilLER HERTARAFTA 
GERiLEDİLER 

Madrid, 11 (A.A)-Müdafaa 
meclisi saat onikide hükümet 

Modrıdc kmşı soll lzareklilı gösteım Jzaıita 

kuvvetlerin:n fısilerin bütün ta- göre, adridin dünkü bom· 
arruzlarmı tardetmiş olduklarını bardımanı neticesinde 53 kişi 

ve asilerin ağır zayiata uğra- ölmüş ve 22 kişi yaralanmıştır. 
mış bulunduklarını bildirmiştir. logiliz, Amerikan kulübü bir 

Madrid cebhelerinin kaffe- bomba tesirile hasara uğ"ramış, 
sinde topçu düellosu busabab diğer bir bomba lngiliz sefa-
tekrar başlamıştır. Hükümet· rethanesi üzerinde patlamışhr. 

çiler Villaverde istikametinde Asiler şimali garbide Mad· 
mukabil taarruzlarda bulun· ride yaklaşmışlardı. Payitaht 
nıuşlardır. Casa Del Campo- bugün yeniden bombardıman 
daki Fash askerler milisler edilmek üzeredir. 
taraf mdan ihata edilmişlerdir. Saat 13.30 da Royter Ajan· 
A siler Manzanares nehrini geçe sının Madrid muhabiri Loncba 
memişler ve Madrid üniversi- ile telefonla muhabere yapa-
tesini zabtetmedikleri gibi hiç rak şöyle demiştir: 
bir istasyonu da ele geçire- Payitaht;\ topçu ve tayyare 
memişlerdir. bombardımanından başka iş'ara 

HAVA BOMBARDIMAN- şayan birşey yoktur. 
LARINI TAHRİBİ ASiLER lHAT A 

Londra, 11 ( A.A ) - Hari- EDiLMiŞLERDiR 
ciye nezaretine gelen malumata Madrid, 11 (A.A) - Milli 

müdafaa komitesi aşağıdaki 
tebliği neşretmiştir: 

Muvöffakıyetle ne ticelenen 
askeri bir hareketten sonra 
cumhuriyetçi kuvvetler Casa 
Del Campoya girmiş olan asi
leri ihata etmişlerdi r. Madrid 
cebhesinin diğer bütün nokta
larında düşman püskürtülmüş 

bomba atmamışlardır. Hükü· 
metçiler Eskuryal sarayındaki 
san'at eserlerini kaldırmışlardır. 
Diğer taraftan ispanya kralla
rının mezarlarına tecavüz edil· 
mediği görülmüştür. 
RUSLAR BARSELONA AS

KER Mİ ÇIKARMIŞLAR? 
R oma, 11 ( Ö.R. ) - Bazı 

Asiler Madrid kapılarmda 
ve ciddi zayiata uğramıştır. 
Düşman, silahları takviye 

edilmiş olan kıt'alarımız tara
fından takibedilmektedir. 

Roma 11 (Ö.R) - Asilerin 
Salamank umumi karargahın
dan bildirildiğine göre millici
ler Madrid üzerine 11ileri hare· 

ketine,, devam etmektedirler. 
Asilerin sol cenahına hücuma 
teşebbüs eden hükümetçiler 

püskürtülmüşlerdir. Diğer bir 
mukabil taarruzda Milevar' da 

püskürtülmü1tür. 16 asi tayyare 
Madrid üzerinde uçmuşlarsa da 

rivayetlere bakılırsa Ruslar 
Barselona Madrid müdafilerine 
iltihak etmek üzere 400{} kişilik 
bir kuvvet çıkarmışlardır! (Y. 
A.- bu habere inanılamıyacağı 
şüphesizdir.) 

Fransada 
havacılık 

Paris, 11 (A A) - Hava ha· 
kanı Pierre Kr t hava kuvvet• 
leri için derhal tayyare saha
larının inşasını e nrctmişdir. Bu 
inşaata sarfolur mak üzere 5 
Milyar 200 milyon:uk tahsisat 
ayrılmıştır. 

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

Diplomasi tarihinde görülmemiş bir hadise ~esmi geçidler yasak ed~!di. 

ispanyanın Berlindeki maslahatgü- lngılt~rede ~ok . muhım 
• • asayış tedbırlerı alındı 

zarı Fransaya ıltıcaya mecbur kalmış Kanun hilafına h;~-;ket edenler hapis 
cezasına mahkum edileceklerdir 

lspanrol llancıyc nazm Delvayo 
Pa i , 10 (A.A)-lspanyanın 

BerJi.n'dcki maslahatgüzarı jo
se Rovira Armengol Berlinden 
buraya gelmiştir. Havas muha
birine beyanatta bulunan bu 
aat tunları sövlemiıtir: 

BerJinden ayrıldım. Çünkü olarak görüyordum. Bu adam 
artık diplomatik masuniyetim bana sefarethaneyi terketmemi 
yoktur. Çünkü faşistler sefa- emretti. imtina ettim. 
rethaneyi işgal ettiler. Cumartesi günü sefaratha· 

Alman gizli polis teşkilah nenİıl lspanyol faşistleri tara-
Hamburg' daki lspanyol ViJkon- fından işgal edilmiş olduğunu 
solosu Georges T ell'i alıp resmen bildirdiler. 
götürdü. Teli sefarethane ile Al- Almanyandan müfa?ak at el-
man hariciye nezare ti arasındaki mek için pasaportumu vize et-
bir anlaşmadan sonra Berlinden t irmcye girmiş olduğum Alman 
Amsterdama gitmek üzere tay- hariciye nezaretinden ayılırl<en 
yare ile hareket etmiş idi. An- bana refa ·at e tmekte olan ::a-
ca!c tayy<1re Hanovrde yere bıta memuru bundan böyle ne 
inmiş ve A lman g izli zabıtası beni, ne ikametgahımı ve ne 
Tell'i tevkif etmiştir. Teli mü.. de sfarethane b"ııasmı himaye 
teaddit protestolara rağmen edemiyccejini söyledi Hunun 
henüz serbest bırakılmam1şdır. üzerine bu zabıta memurnna 

Bizzat Ben dt ikinci Teşrin- şahsımı himayeye devam e tme-
de ikametgabımın yaoıbaşında • sini söyled:m. Fakat baktım ki 
Üf. kişi tarafından hücuma ma- nrh k diplomatik masuniyetteo 
ruz kaldım. Bu adamlar ben·m ist ifade edemiyorum.Hemen Al-
cüzdaoıını da alıp götürdüler. manyayı terke karar verdim. 
lkinciteşrinin 6 mcı Cuma günü Paris, 11 (Ö.R) - Cumhu-
sefaretbanenin eski katibi birisi riyetçi ispanya ile Almanya 
ile beraber büroma fıeeldi. Ki- arasında diplomasi münasebet· 
tibin yanındaki adamı ilk defa Jer kesilmiıtir. Valanııiyaya çe· 

Aıman /Janrıı r. nazın N öraflt 

kilen ·lspanyol hültümeti Berlin 
elçilik binasının faşistler tara
fından işga li n i protesto ede
cektir. Son hadise Almanyanın 
general Franko hükumetini ta· 
nıyacağma deJil addolunuyor. 

Londra, 11 (A.A) -:- .. 
Umumi nizam hakkın- -·· ·' 
daki kanun projesi ah- · 
kômına göre siyasal ·, 
üniforma giyilmesi, yarı · ' 
askeri teşekküllerin ku
rulması, umumi top! an-
tı1ar1a, resmi geçidlerde 
silah taşınması ve kar· 
gaşalı k tevlit e bedilccek 
sözlerin sarf edilmesi 
yasakktır. 

Yeni kanun toplantı 

. . 't 
:-..- _..,,~ . 

' .............. 

ve resmi geçidlerde ni- Jm:ı/tz raşısl tfşkıl/itı lıtlm Su OsvMıl PfıJı;ltY 
zamın temini için polise geniş yebilccektir. 
salahiyetler vermektedir. Konuna muhalif olarak ha" 

Polis muayyen bir devre için 
resmi geçidlerin J asak edilme- reket edenler hapis ve para 
sini , mahalli otoritelerden iste- cezalarına çarp~lacaktır. 

~-. • 91#1 

Yeni Arnayudluk l·ahinesi itinıad reyi a1~1 

Tiran, 11 ( O.R ) - Yeni Arnavudluk kabinesi bngün parl~t 
mento ~uzuruna çıkarak itimadv reyi istemiştir. Kabine reisi b;lı 
nutuk ırad ederek ~rnavudlugun komşu memleketlerle su 
~üoasebe~leri tesisine taraftar olduğunu söylem iştir. Parla~entd 
bır muhahf reye karşı 43 ekseriyet reyile yeni kabineye ituıı• 
etmiş ve parlamento dağılmışhr. 


