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işçiler 
Günde 14 saat 
işten şikayet 
ediyorlar 

Tiirl." işı;isi ifoııiı· )JIJI· 

ı·atm·ak çalışlıgı 111 iiesse
scde, sosyal yardımııı zern
siııi bıılıııaclığı halde, ynnıı 
?/ine iş bıılacaı1ıııdaıı. l'ıııiıı 

değildit·. Gfüıdelilı' -iş saatı 
i§ı·ereıı 111iiesıe.9e11iıı iıısn
fma 1mlıııışlll". lııteııllılit/i 
!lliıı. hiç bit· tcızııı inat iste
meğe 1ıa"kliı olıııa"ksızw bir 
paçaı·ra gilıi hılınıdaıı tutu
lara~· dışarı ntılıı'. 

936 Haziranında kabül edi
len iş kanununun ihtiva etti
ği hükümier hu insafsızlığın 
devamına imkan bırakmıyacak 
ınahiyettedir. işçinin bütün 
endişelerini ve ümitlerini ku
caklıyan bu kanun ancak 
937 senesi Haziranında tat
bik mevkiine girecektir. lşç\ 
Yıırddaşlar, o güne kadar, diş
lerini biraz daha sıkarak kanu· 
Dun geniş himayesinden fayda
lanacakları mesud günü bekli
Yebilirler. Iktisad vekaleti i~ 
bürosu şefi fabrikalarda, ima· 
lathanelerde çalışan işçilerin 
vaziyetlerini şimdiden tedkike 
haşlamışhr. 

Bu meyanda, lzmirin eski bir 
derdinin de tedkik edilmesi 
faydalı olacağına kaniiz. Bu 
dert, incir işçilerinin her sene 
ortaya koydukları Baladur 

)davasıdır. Salabiyettarlar, Ba
adurun ne demek olduğunu, 
buna bir zamanlar neden ihti· 
Yaç görüldüğünü bilirler. Mem• 
lekette asayişi, vatandaş hak
larını koruyan devlet oto• 
ritesinin acz; içinde kıvran
dığı bir devirde incir işletenle
rin "elleri bıçaklı, belleri si· 
lahı.,, kimselere belki ihtiyaçları 
Vardı. Bunlar gözdağı oluyor· 
lardı. Bu hizmetlerine mukabil 
de işçinin gündeliklerinden bir 
nevi haraç alıyorlardı. 

Bugün, orta çağ zihniyetinin 
ınirası olan böyle bir teşekküle 
hiç bir müessesenin ihtiyacı 
0laınaz. Şu halde işçiyi ezmek
ten başka rolü olmıyan bala
durluğun hala mevcud olmasına 
sebeb neeir? lzmirde on beş 
bine yakın incir amelesi vardır. 
inciri eliyle işliyerek kutulara 
Veya paketlere yerleştiren bu 
aınelenin ekmek parası üzerin· 
~en günde on kuruş "Baladur 
akkı,, kesiliyor. 

- Sonu 2 ıncı salııfea~ -
Şe-vk.e1. EU.J.K:lll. 

Teşekkür 
Sevgili hemşiremiz Rebia 

Bilginin ölümü münasebetile 
bizi telgrafla, telefonla, mek
tupla veya bizzat ziyaret lüt
funda bulunarak teselliye şi
tap eden zevata, sütunla
rında çok kadirşinas bir Esan 
kullanan Anadolu, Halkın 
sesi, Milli Birli!< ve Lö Lövan 
a.rkadaşlarımıza teşekkürle
rımizi sunarız. 

Şevket Bllgln 
.... ___ .;B~e;:hzat Bil~~ 

lngilterenin Akdeniz filosu 

Şar i kdenizde seyahate çıkıyor. lngiltere 
Maltayı terk etmek niyetinde değildir. 

Belgrad, 23 (Yeni Asır) - Romadan telefonla: kruvazör ve bir torpido muhribi flötilasi iştirak 
ltalyan nazırlar meclisinin bugün Duçe'nin edecektir. 

riyasetinde yaptığı toplanh dört saat devam AMiRALLiK LORDUNUN SÖZLERi 
etmiştir. Mussolini, ltalyan ordusunun haikki Londra, 23 (Hususi) - lngiliz Amiralhk sivil 
sayısı hakkında kabine arkadaşlarına malümat Lordu Sir Samuel Hoare dün lngilterenin siya-
vermiş, donanmaya azami suretde ehemmiyet seti hakkında mühim beyanatta bulunmuştur. 
verileceğini, ltalyanın Akdeniz emniyetinin büs- Bahriye nazırı demiştir ki : 
bütün yeni esaslara bağlanaeağını izah ectmiştir. "Akdenlzdekl mevklimizden feragat 
Donanmanın ve deniz üslerinin takviye edile- etmeyi ve Maltayı terkeylemeğl dUsUn 

ceğini söyliyen kabine reisi, harb mevaddı ipti- mek 'öyle dursun, kararımız bu de-
daiyesi hakkında takib edilegelmekte olan siya- nlzdekl vaziyetimizi lstlkbalde el sU-
setin harfiyen tatbikine devam edileceğini ve rUlmez bir hale gatlrmektlr.,, 
icab ederse iktı~adi işlerin de askeri mürakabe imparatorluk münakalatının emniyetini muha-
altına alınacağını tebarüz ettirmiştir. faza etmek zaruretini kaydettikten sonra, Ami-

Londra 23 ( Hususi ) - Amirallık Akdeniz rallık sivil Lordu şunları ilave etmiştir: 
lngiliz filosundan bir kısmının şarki Akdenizde "Akdenizin imparatorluk için ne kadar hayati 
bir devir seyahati yapacağını bildirmiştir. Bu bir yol olduğu düşünülürse bu denizde müna-
seyahate " Küin Elizabet " amiral emisile iki huri/iz donanma bırinci Lorda Sir Samael H . .._o~a~~JitC12ız:z:ımm:ıı:m;z;z;ıı::=:a:z:ıı::ı:allLC.i'Ş~~z~7z6z'J~'!!!'Jf:vfi/.///././../..fl'i'!.Zll 
~ '///./f.//././//.T./L/.Z/T/7,;, O'L//A'Lit'/L/.J.T/.//7//"//LAr//7/'T/V.T. iV..Q:'.T,..,. 'J''· -"~· 

Roma memnun değildir 
ltalya Cenevreden uzaklaşırsa 
Beşler konferansı suya düşecek 

/ .. Blum ( ha11sız Başı·<'kili ) lvo11 Dc/bos ( Fransız Dışbaka111 ) 
Cenevre, 23 (Hususi) - Sa- ederek asambleye tevdi ·ede· fından mı isteneceği malüm 

lahiyetleri tedkik komisyonu- ceği muhakkaktır. Lahey div:ı· değildir. Zira her ~ki teşekkül 
nun, hukuk komitesi tarafından nından istişari reyin konsey de bu hususta aynı derecede 
verilen kararı aynen kabul tarafından mı, asamble tara- Sonu dördüncü salti/ede -

················~······························· ····••·····•···•·························•···•···················••···••···•··••···· 
FUAR KOMiTESi REiSİ OR. BEHÇET UZ 
DUN GAZETEMiZE BEYANATTA BULUNDU 

...... ,, .. u;·d~ğ~;~~·····~~ticeyi aldık'' 
Altıncı lzmir fuarını ziyaret edenler, geçen yılın 

51000 fazlasiy)e 361500 kişidir 

' rUARA !Ş;l'RA_K. EDEN El(SPOZANLAR 
- Sonu z inci sayfada -

-~....-"!!""'" ...... ,.........,..... 

Çocukların bir muvaffakıyeti 

Kanada gençliğinden 
lzmir gençliğine selam .. 
Buca ortamekteblilerinin hediyesi 

çok be yenildi.. 
Geçenlerde Ka-

nada KIZlLHAÇ 
gençlik teşkilatı 
tarafından An· 
kara KIZILAY 
gençlik teşki
latına kıymettar 
bir albümle bazı 
hediyeler gönde
rilmiş ve Buca 
ortamektebinde -
ki Kızılay gençlik 
teşkilatı güzel bir 
albümle bunamu
kabele etmişti. 

Buca ortamek
tebi talebelerinin 

-

hakikaten uzun 
"-~~ ........... --~~~~~ 

-Sorw 7 11ci sayfada- Buca ortamekfebinde ok11yn11 kız taleb•lmlc11 bır trrub 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Son Dakika: 
•••••••••••••••••••••••••••••• 

Salahiyet komisyonu 
ilk kararını geri aldı 
Lahey divanına müracaatten 

vazgeçmişlerdir .. 
- Beşinci sayfada -

···············································~·····································~ 
Soriye heyeti: 

·oii~·· .. si;keci garında 
hararetle karşılandı .. 
Heyet reisi Türkiye halkının 

alakasına teşekkür etti .. 
- UçUncU sayfada -



işçiler 
Günde 14 saat 
işten şikayet 
ediyorlar 

- Başlara/ı 1 nci SalıiJede 
Geçen sene aynı dert işçiler 

birliğiyle Ekonomi baknnlığına 
bildirilmiş, bu hakSizlığm önüne 
geçilmesi islenmişti. incir tica
rethaneJeri ameleyle kendileri 
arasındaki münasebetleri kes
mek için Baladurlan bir nevi 
ınüteahhid gibi kullandıklannı, 
amele yevmiyelerinden onar 
kuruş kesilerek kendilerine ve-
rilmezse yevmiyeleri indirmek 
ve bu parayı bizzat vermek 
mecburiyetinde kalaca klarmı 
ihsas etmişlerdi. Nihayet tica· 
rethanelerin yevmiyeleri tesbit 
ederek bittiğe bildırmeleri ka
rarlaşmıştı. Bu karara bütün 
ticarethaneler ittiba ediyorlar 
mı? Bunu bilmiyoruz. 

Yalnız işçilerden her gün al
makta olduğumuz şikayetler 
geçen seneki vaziyetin bu sene 
de devam ettiğini anlatıyor. 
Bunlardan birinde deniliyor ki: 

"Bizler . • . • . . . . in yemiş 

mağazasında çalışan eski işçi
leriz. Günde 14-16 saat işe da
yanmadığımız için kovulduk. 
Yevmiyeci ameleden en az 14 
saat iş isteniyor. Aldığımız 
yevmiyelerin ancak ekmek pa· 
rasına yettiğini bir düşünün ... 
Bir de şu on dört saat işin ne 
demek olduğunu göz önüne ge-
tirin... Vaziyelimizin fecaatını 
anlamış olursunuz. Şimdi bizden 
14 saat iş istiyen ticarethane 
yarın on sekiz saat iş istese 
buna kim itiraz edebilir? Kim 
ağzını açar da aç kalmayı göze 
alabilir? Bu yıpratıcı tazyik 
yetmiyor mu ki gündeliklerimiz 
üzerinden günde on kuruş Ba
ladur parası kesiliyor. Bize iş 

kanunu çıkınca Baladur derdi 
kalmıyacağmı söylemişlerdi. 

lşidiyoruz ki, Vekaletin iş bü
rosu şefi lzmirde imiş .• Kendi-
lerinden yalvarırız, şu incir han
larını gezerek işçilerin vaziye-
tini gözleriyle görsünler? Mu
vazene ve Buhran vergisinden 
kat kat ağır bir vergi gibi Ba
ladur parasının niçin kesildiğini 
sorsunlar ... ,, 

Biz bu şikayeti kaydetmeği 
faydalı bulduk. Salahiyettarlar 
tedkiklerini yapsınlar. Eğer şi
kayet doğru ise bu haksızlığın 
devamına müsaade etmesinler .• 

Şe"Vke t. .::Sllgt.n.. 

••• 
Sonbahar 
Dün saat beşte 

başladı 
Dün sabah saat 5 dakika 25 

saniye 58 de yaz mevsimi bit
miş ve sonbahar başlamıştır. 
Filhakika astronomlann alima
ne hesapları sonbahar ekinok· 
sunu bu tarihe tesadüf ettiri
yorlar. 

Bu geçen yaz Türkiyede ol
duğu gibi Avrupanın diğer kı
sımlarında da iyi bir mevsim 
olmamıştır. Haziran ayında Pa
riste tufanı andıran yağmurlar 
olmuş, Ağustosta lstanbul ve 
müteakıben lzmirde ayni hadi
se tekerrür etmiştir. Umumi-
yetle mevsim mutatdan daha 
az sıcak ve hatta serin olarak 
geçmiştir. Rasathanelerin tah· 
minleri kışın erken geleceği ve 
şiddetli olacağı merkezindedir. -·····-,. 

'ekalete 
Salahiyet verildi 

Türkiye ihratat mallarına 

karşı f ıat kontrolü koyan veya 
bu malların ithalfıtını mütekad
dem müsaadeye bağlıyan veya 
tahdit eden memleketlere karşı 
ayni tedbirleri veya muadil 
göreceği tedabiri almağa lktı
sat Vekaletinin mezun olduğu 
hakkında bir kar.arname neşre· 

dilmiştir. 

A.Doğan ı 
FUAR KOMiTESi REiSi DR. BEHÇET UZ 
DUN GAZETEMiZE BEYA ATTA BULUNDU 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Yeni Yazifesinc gitti 
Kastamonu valiliğine tayin 

edilmiş olan Yozgad saylavı ve 
lzmir eski parti başkanı Avni 
Doğan dün Denizyolları işletme 
idaresinin Güneysu vapuruyle 
lstanbula gitmiştir. Oradan 
Kastamonuya geçerek yeni va
zifesine başlayacakhr. 

''Umduğumuz neticeyi aldık 
'' yılın Altıncı lzmir fuarını ziyaret edenler, geçen 

51000 fazlasiyle 36150 kişidir 

Avni Doğan vapurda vali 
Fazlı Güleç, belediye reisi Dr. 
Behçet Uz, vilayet umumi mec
lisi ve şehir meclisi azalarından 
birçok zevat ile C.H.P işçi ve 
esnaf kurumlan birliği heyeti 
azaları ve daha birçok dostlara 
tarafından çok samimi bir şe
kilde teşyi edilmiştir. -. _..,, 

Va urlara 
Şatlar üzerinden 

girilecek 
Türk limanları arasında işli

yen Türk vapurlarınm yolcuları 
vapurlara bundan sonra kayık
larla gidip gelmiyerek doğru· 

dan doğruya kıçdankara edile· 
cek vapurlara yanaşdmlacak 

şatlardan girip çıkacaklardır. 
Vali Fazlı Güleç lzmire ge~ 

lirgefmez bu mühim nokta 
nazarı dikkatini celp ve balkın 
bu yüzden, bilhassa fırtınalı 
havalarda çekdiği büyük müş
külatı ortadan kaldırmak için 
Gümrük başmüdürlüğü ve Li
man riyaseti ile mutabık kalı-
narak vekalete müracaatte 
bulunulmuştu. Dün Vekalet 
bir emirle vilayetin düşündü-

gunun çok muhik olduğunu 

bildirmiştir. 
• 11 •••••• 

Saylavlar 
Tedkikatta bulundular 

Arsıulusal lzmir fuarı evvelki 
gece saat ikide kapanmışhr. 

Fuarın kapanışı münasebetile 
Belediye ve fuar komitesi reisi 
doktor Behçet Uz fuar rad
yosunda bir nutuk söylemiştir. 

Fuardaki pavyon sahipleri 
dün pavyonlardaki eşvalarını 

nakletmişlerdir • Kültürpark 
bundan sonra da halkın ef?lence 
ve istifadesine açık bulundu
rulacakbr. Bir muharririmiz dün 
bdediye ve fuar komitesi reisi 
doktor Behçet Uz'u görerek 
ihtisaslarını sormuştur. Doktor 
Behçet Uz şu beyanatta bulun
muştur: 

- Bu yıl sevgili başbaka

nimızın uğurlu elile açılan arsı
ulusal 6 ncı lzmir Fuannı dün 
aksam kapatmış bulunuyoruz. 

Yeni yerinde ve çok kısa 
bir zamanda hazırlanmış olan 
fuarımızdan bu yıl da umdu
ğumuz güzel neticeleri aldık. 

Fuarın geçen üç yıl içinde 
vardığı neticelerle bu yıl alı

nan neticeler her bakımdan 

daha üstün olduğunu memnu
niyetle söyliyebilirim. Bunu 
daha iyi anlayabilmek için üç 
yıllık vasati ile 6 ncı Arsıulu~ 
sal lzmir Fuarının yarattığı 
hareketleri rakkama müsteni
den karşılaştıralım: 

3 yıllık 6 ıncı arsı
vasati ulusal fuar 

Fuarın kurulduğu saha M. 
26,600 60,600 

Fuarı gezenler 
279,150 361,527 

İştirak eden yerli firmalar 
143 

Milli müesseseler 
410 

tür, ekonomik ve endü triyer 
sahalardaki inkişefımızın güzel 
bir meşheri olan Arsıulusal 
lzmir Fuarının bu işi tamamen 
başardığını iddia etmek doğru 
olamaz. 

Bu ciheti büyük Başvekili-

yerde görülen ufaktefek ku
surların önümüzdeki ıl or
tadan lrnldırılacağı muhakkak
tır. Başda sayın valimiz o!mak 
üzere Belediyemizin ve fu:ır 
komitesinin, şehrimize gelen 
ziyaretçilerin istirahatini temin 

FUARDA SON OÜN 
miz fuarın açılma günü verdik· için aldığı tertibat çok müsbet 
leri çok kıymetli nutukta şu neticeler vermiştir. Fuar güo-
vecizelerle ifade ettiler: (Sergi leri içinde lzmire içten ve dış-
gerek endüstri, gerek ziraat tan gelen (106,000) ziyaretçi-
bakımından Türkiyeyi tama- den hemen hemen esaslı hiçbir 
mile temsil edemiyor. Varlığı- şikayet işidilmemiştir. Ziyaret .. 
mız bu gördüğümüz eserlerden çilerin daha fazla memnun kal-
fazla, hem çok fazladır. ) malan için gelecek yıllar ala· 

Miladdan 30 asır evvel de cağımı~ tedbirlerde daha bü-
Türkün mah olduğu tarih ted- yük isabet görülecektir. 6 ıncı 
kiklerile Ege mıntakasında arsıulusal fuarın lzmirde yarat-
meydana çıkarılmış ve halen tığı bellibaşlı hareketlerden 
mevcud eski asar ile teeyyüd biri de tamamen terbiyevi ve 
eden güzel lzmirde kurulan ictimai mahiyettedir. 
l-~ fuar önümüzdeki yıllarda Fuar münasebetiyle davet 
cl.:ıha çok yükselmeğc ve ettiğimiz Istanbul şehir tiyatrosu 
genç Türk cumuriyetinin ol- artistleri verdikleri güzel tem-Saylavlarımızdan Kamil Dur• 

sun ve Sadettin Bergama, Di
kili ve Kınık havalisini geze· 
rek müntehibleriyle temaslarda 
bulunmuşlar ve ihtiyaçlarıni so
ruşturmuşlardır. Seyahat çok 
faydalı bir şekilde geçmiştir. 

29 
gun varhğıoa daha kuvvetli sillerle fuarın ve şehrimizin 

46 bir şekilde temsil. etmeğe nam- canlılığını artırd•lar. Bir taraf
tan vahşi hayvanlar sirki, ço
cuklarımız ve halkımız ıçın 
istifadeli olmuştur. Kültürpark 

• ...... lmn 

Gelenler 
Kadastro ve tapu fen heyeti 

reisi Halit Ziya ile Sovyet 
Rusyada tedkik seyahatine çı
kan şehrimiz erkek lisesi mü
dürü Hilmi dün Istaobuldan 
Konya vapurile şehrimize gel
mişlerdir. 

Türk- - lngiliz 
ticareti 

Ooyedi eyliilde mer'iyele 
giren Türk - lngiliz ticaret 
anlaşması Vekiller Heyetince 
tasdik edilmiştir. 

Keyfiyet buradaki alakadar· 
)ara telgrafla bildirilmiştir. 
Türk - lngiliz ticaret anlaşma
sının mer'iyete girmesi müna
sebetile lngiltere ile ticari mü

Ecnebi müesseseler 
31 41 

,, Ecnebi devletler 3 3 
Ecnebi memleketlerden gelenler 

2440 3210 
935 senesinde (X) . 

Bu yıl fuarı gezen 361,527 
kişiden (103,588) ziyaretçi Tür
kiye dahilinden (3210) ziyaret
çi de mühtelıf ecnebi memle
ketlerinden gelmiştir. Bunların 
22 gün içinde asgari olarak 
şehrimize bıraktıkları para 2 
milyon lirayı geçmektedir. Ya
pılan şu mukayes~ son fuar 
ecnebi devletlerin iştiraki müs
tesna olmak üzere her bakım-
dan büyük bir terakki göster
diğini açık bir şekilde ifade 
etmektedir. 

Fakat bütün bu ilerlemeye 
rağmen cihanın gözlerini ka
maştıran bir inkılab yapmış 
olan Türk ulusunun ve Kema
list Türkiyenin az zamanda her 
sahada elde ettiği büyük ~eref 
hamlelerinin ve bilhassa kül· nasebetlere başlanmıştır. 

- ' EL HAMRA TELEFON 
2573 

.....•••...•.•.......... , ...............................................•........ 
Yarın matinelerden itibaren yeni mevsimin ilk büyük filmi 

Gönül Dedikoduları 
MARTHA EGGERTH 
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zettir. 
Büyük başvekilimizin arsıu

lusal İzmir fuarının hangi he
defe doğru gideceği hakkında 
hepimiz için jrşatkar direktif
leri ihtiva eden sözleri bunun 
en kuvvetli müeyyidesidir:(Ser
giyi bütün memlekete şamil 
bUyük bir toplantı yeri kararı 
ulusal büyük kıymeti haiz, Tür· 
kiyeyi tanıtacak bir vasıta ha
line gelmesi için vilayetlerin, 
lzmir vilayeti de dahil olduğu 
halde, daha fazla çalışması 

lazımdır. Biz, aranızda hükü
metin mes'ul adamı olarak 
bunu söylerken, gelecek sene
ler daha iyi çalışacağımızı size 
söz vermiş oluyoruz.) 

Biz sayın başbakanın bu di
rektiflerinden aldığımız kuvvet 
ve ilhamla Arsıulusal fuarın 
yükselmesi için bütün imkan
lanmızla çalışmakta devam 
edeceğiz. 

Fuar bir tarafdan milli sa
nayi ve ziraat bakımından mem· 
leketimizi layikıle temsil ede
cek varlığa doğru yükselirken 
diğer taraftan Arsıulusal işti
raklerin fazlalaşmasına ve Cu
muriyet hükumetimizin dış ik
tısad siyasetine uygun bir mü
kt!mmeliyet almasına çalışıla
caktır. Bu hususta da Hükfı
metimizden azami müzaheret 
görmekte devam edeceğimiz 
tabiidir. 

Fuarın yeni ve daimi yerin
de pek acele hazırlanmış olma
sına rağmen hey'eti umumiy~si 
itibarile arzettiği mükemmeli
yet lzmiri ziyaret eden Büyük
lerimizle beraber içden ve dış
dan gelen ziyaretçilerin mem· 
nunivetini mucibolmuştur. Ara-

içinde yaptığımız büyüklere ve 
küçüklere mahsus oyun yerle
rinin büyük mikyasta rağbet 
gördüğüne şabid olduk. Fuarm 
umumi antraksiyonunu gelecek 
sene artırmağa çalışacağız. 

Yalnız lzmir ve Ege bölge
sinde değil, bütün yurdumuz 
içinde büyük Turistik bir ha
reket uyandıran fuarın her yıl 
artan bir rağbet görmesinde 
devlet demiryollarımızm ve de
nizyolları işletme idaresinin 
yaptıkları şayanı şükran tenzi· 
Jatm büyük bir hissesi vardır. 
Fuar için yapılan tenzilatlı bi· 
Jetlerle yurddaşlarıınız ve yur
du ziyarete gelenler lzmiri ve 
fuart görmekle beraber yurdu-
muzun her tarafını ziyaret im
kanını da kazanmaktadır!ar. 

Netekim bu sene lzmire gelen 
binlerce ziyaretçiden hemen 
hepsi Istanbula ve diğer isti· 
kametlere dağılmışlardır. 

Fuar 22 Eylülde kapanma
sına rağmen Kültürpark bun
dan böyle daimi olarak açık 
kalacaktır. Burada muhtelif 
antraksyonlarla halkın istira
hatini ve eylenmesini temine 
devam edeceğiz. 
Aynı zamanda Fuar gazinosu 

da daimi surette açık bulundu
rulacaktır. 

Kültürpark planında mevcut 
müesseselerin de kurulmasına 
ve ağaç dikim işlerine aynı ha
raretle devam edeceğiz. 

Buğday istiyorlar 
Kıbrıstan şehrimizdeki ala

kadarlara vulrnbulan müracaat-
te külliyetli mikdarda buğday 
istend!ği bildirilmiştir. 

1 •• 
l{OŞEMDEN 

Bir üffıl 
Her ![elen [[ilmek mukanerdır bll 

bendetgôhla!l 
Ko11madı hurda lılida /sasını, .Mu· 

sasını 

Diyen "Eşref,, 18 yaşmdaki 
kızmı kaybettiği zaman ağla
mış ve fakat birkaç mısralık 
kıt'alarile yine kendi kendini 
teselli etmişti. 

Dün; "Rebia Arif,, in ölü· 
münü haber alınca, beynimde:1 
vurulmuşa döndüm. 

Gerçi ağır bir hastalığa mu· 
sah olmuştu. Hastalık onu ay-
larca hırpcı.lamıştı ama, I< en
di sini yine aramızda bulacağı
mızı umuyorduk. Ben hatta 
kardeşine: 

- Kardeşin nasıldır? De· 
meğe cesaret bile eJemezdim. 

- A:Yır dese hem kendisi 
"' ve hem ben mustarib olacaktık. 

Son romanından sonra. bi· 
ze daha n:ce güz'!l eserler 
ynratmağa, ruhunun coşkunlu-
ğunu dökmeğe hazırlanan bu 
ltıymetli kalem, ruhunu Allaha 
ısmarladı, uçtu, gitti Allahın 
huzuruna .. 

Uçtu, gitti, yedi ay ıstırab 
içinde inliycn bu temiz kız 
yüreğindeki şefkatin, merha
metin çok büyük olduğunu 
binlerce kişiden duymuştum. 
Eserlerini okurken hislerinin 
nezahetine hayrandım. Hayat 
tasvirleri cidden kudretli idi. 

Ben şimdi haklı olarak : 
- Rebia bir Halide Edip, 

bir Reşat Nuri kabında idi. 
Disem asla aldanmam.. Ne 

çare ki aramızdan üful etti. 
Memleketin temiz ve edip 

kızı! Ruhun arşe yükseldi, sana 
Allah rahmet etsin .. 

Fakat okuyucularınla, kar· 
deşlerine de Allah merhamet 
eylesin ki senin acınla tesellisiz 
kalan yasları hafifliyebilsin .. 

Ben kardeşlerine taziyet su· 
nuyorum amma, onların elemi 
kadar elemli kalan beni ve 
bizleri kimler teselli etsin .. 

TOK DiL 

Manisa yolu 
soygunu 

935 Senesi Haziranında Iz
mirden Manisaya ve Manisadan 
lzmire gidib gelmekte olan oto· 
mobilleri silahla Jurdurub için· 
deki müşterilerle şoförlerinin 

eşya ve paralarını gasbetmekle 
maznun Burnava nahiyesinin 
Kayadibi köyünden Mehmet A
li, güzel lbrahim, be~cçi lbrabinı 
haklarında Temyiz mahkeme· 
sinin nak-ı kararı üzerine cere· 
yan etmekte olan muhakeme 
niticelenmiştir. Maznunlar ev
velce onyedişer sene altışar ay 
hapse mahkum edilmişlerdi. Bu 
defa sekizer sene ikişer ay 
hapislerine karar verilmiştir. 

Bir dava 
Nuskacıhk ve üfürükçülük 

yapacağından bahisle Kasaba
nın Ahmedli köyünden Hatice
ye fena bir harekette bulun'" 
mağa teşebbüs etmekle maz.ouJl 
Mustafa çavuşun iehrimiz asli· 
ye ceza mahkemesinde yapılan 
muhakemesinde dava bu muha· 
kemenin vazifeo;ini geçdiğinden 
ağırceza mahkemesine devre
dilmiştir. Yarın Mustafa çavu· 
şun muhakemesine af{ırcezada 
başlanacaktır. 

•••••••••••• 

Adliyede 
Adliye vekaletince lzmir ad· 

Jiyecileri arasında bazı değişi~'" 
lildt:r yapılmıştır. Urla Müddet• 
umumisi Kazım Yılmaz Bot' 
doğan hakimliğine, Habik kazır 
sı Müddeiumumisi lımir Miicl'" 
dciumumi muavinliğine tayj,ı 
edilmişlerdir. Daha bazı adli· 
yecilerin emirleri de bekleP'" 
rnektedir. 



••EytOI teae fENI ABIR 8aftlle3 

Dün Cenevrede: 
B~II~;~ .. ;~ .. K·~· Antant de- Son Telgraf~ Haberleri 

Vekiller legelerine ziyafet verildi Romada asabiyet hikimdir 
Karaya çıkabildiler iki antant Cenevre kararlarında J •1. . k 

mühim rol oynuyorlar ngı iZ ralının Akdeniz seyahati ltal- Samsun, 23 (A.A) - lldısal 
ve maliye vekilleri Samsun li
manına dün m ı ...asa'at ettikleri 

Belgrad 23 ( Y enı Asır ) -
Cenevreden teleforıla: 

Yugoslavya başmurahhas1 ve 
Yugoslavya Başvekilinin mua
vini Dr. Puriç tarafından Ce
nevrede bulunan Balkan an
tanta ve küçük antant dele
gasyon heyetleri şeref .ne Mil
letler cemiyeti lokantasında 
nıükellef bir ziyafet verilmiştir. 

Ziyafette Türkiye Hariciye 
vekili Dr. Tevfik Rüştü Aras, 
Çek Hariciye nazırı Kamilo 
Krofta, Romanya Hariciye na· 
zırı Antonesko, Yunan Hariciye 
nıüsteşarı Mavridis,Türkiye Ha
riciye vekaleti erkanından ve 
Dahiliye vekili Şükrü Kaya 
Çekoslovakyanın akvam cemi
yetindeki daimi murahhası Ki-

Yugoslavyada 

ıaskıı, Türkiyenin akvam ce
miyetind •ki daimi murahhası 

Necmeddin Sadık, Yunan dai-

mi murahhası Bibiko, Yunanis

tanın Paris sefiri Politis, Ro
men hariciye müsteşarı hazır 

bu'unmuşlardır. Ziyafete, hazır 

bulunanlar arasında duvayen 

nazır Dr. A ras riyaset etmiştir. 
Küçük antant ve Balkan 

antantının siyasi bir toplantı
ları olarak telakki edilen bu 

ziyafete Cenevre siyasi maha
filinde büyük bir ehemmiyet 
atfedilmektedir. lsviçre gaze
teleri iki antantın Cenevrenin 
vereceği kararlarda mühim bir 
rol oynadığım tebarüz ettir
mektedirler. 

intihabat var 

Hırvat partisi seçimi 
alaka ile bekliyor •• 

Maşek, başvekil Stoyadinoviçle 
müzakereye girişmeyi düşünüyor. 

Belgrad, 23 

ya ya emniyetsizlikten ileri gelmiş 
Belgrad,23 (Yeni Asır - Romadan telefonla)- ifadesi olarak kabul etmektedir. Gazeteler, 

lngiliz kralının Yugoslavya, Yunanistan ve lngiliz kralının 937 yılı içinde taç giyeceği haf-
Türkiyeye yaptığı seyahati tefsir eden gaze- talarda ltalyan knh Viktor Emanuelin de bera-

teler asabi bir lisan kullanmakta devam ediyor- berinde Mussolini olduğu halde Habeşistana 

Jar. Roma, lngiliz kralının Akdeniz sahillerınde gideceğini ve mukaddes Aksum şehrinde taç 
yaptığı seyahati ltalyaya karşı bir emniyetsizlik giyeceğini yazıyorlar. ........ 
Suriye heyeti Istanbulda 
Paris muahedesini imzalıyan heyet 
lstanbulda hararetle karşılanmıştır 

Heyet reisi Türkiye halkın!n gösterdiği hüsnü 

lıalde fı,tınanın şiddetinden 

karaya çıkamamış !ar, ancak 

bugün çıkabilmişlerdir. 
V ekillerimiı şehrimizde ted

kiklerde bulunduktan sonra 

maiyetlerindeki zevatla birlikte 

yollarına devam etmişlerdir. 

Zaimisin ölümü 
Ankara, 23 (A.A) - Eski 

Cumur reisi B. Zaimisin vcfah 
dolayı!-iile Hariciye Vekaleti 

vekili B. Şükrü Saraçoğlu Yu
nan Hariciye nazırı ve Baş•e
kili B. Metaksasa bir taziye 
telgrafı göndermiş, B. Metak· 
sas da teşekkürü mütazammın 
bir cevab vermiştir. 

Komite 
kabulden memnuniyetlerini ifade etti Vesikaları tasdik 

lstanbul, 23 (Telefonla ) - 1 ifa etmiştir. Suriye heyetine rak ve alakayle takib edilmek-
Pariste Suriye-Frans~ muahe- riyaset eden Haşimül Etaşi tedir. Suriyelıler en mükemmel 
desini imıa eden Surıye heyeti gazetecileri kabul ederek aşa· idare şeklinin demokrasi oldu-

p h 
· · 

1 
fi lstanbul 23 ' Telefonla ) 

bugün aristen şe rımıze ge - ğıdaki beyanatta bulunmuştur: ğuna inanmışlardır. ' 
Y d

. k" "l"k S · h k k d Habeş delegasyon heyetinin 
miştir. e ı ışı ı urıye eye- - "Tür ar eşlerimizden Nüfusumuz iki buçuk mil-

k 1 k 
·· H ı salahiyet vesikalarını tedkik 

tini arşı ama uzere a epten, gördüğümüz samimi hüsnü ka- yondur. Fransa, kendi ordusu-

d Ş d 
eden komisyon bu vesikaları 

Bağ attan ve am an otuz bulden çok memnun kaldığı- nu Suriye topraklarından çe-

l k b
. h · · tasdik etmiştir. 

kişi i ır grup şe rım1ze mızı beyan etmekle zevk duy- kince Suriyenin kendi ordusu 
gelmiş bulunuyordu. Tren Sir- maktayım. Türk halkı Suriyenin teşkil edilecek ve milli hudut- Çan kırıda zelzele 
keci istasyonuna geldiği zaman emin hır istikbale kavuşma3ın- ların bekçiliğini üzerine ala- Çankırı, 23 (A.A) _ S.gün 
Suriyeye istiklal veren vesikayı dan duyduğu temiz hisleri ifa- caktır. Fransa ile yaptığımız saat 14 de yeni bir sar•nh 
imzalıyan heyet alkışlar ara- de ederken minnetimizi kazan- muahede, her hangi iki dost daha oldu. Dünkü zelzelede 
sında karşılanmıştır. istasyonda mıştır. ve müttefik devlet arasında Ilgaz mektebinin bacası yıkıl-
Irak sefiri, sdaret eıkam, Türkiye ile Suriye arasındaki yapılan muahedelerin aynidir.,, mıştır. 
Fransız sefaretı mensubları, tarihi dostlvğun sarsılmaz ra- Suriye heyetinin Ankarayı llgaıa kar düşmüş ve soğuk 
vali muavini ve gazeteciler bu- bıtaları, bu mün.asebetle tak- hususi surette ziyaret edeceği başlamıştır. 
lunnıakta idiler. viye edilmiş oluyor. de söylenmektedir. - • -

Heyet Sirkeci'de trenden Türkiyenin terakki ve inki- Şehrimizde bulunan hariciye Fransada nafıa işleri 
indiği zaman ortalık "Yaşasın şaf yolunda gösterdiği muvaf- vekaleti vekili Şükrü Saraçoğlu, Paris, 23 (Ö.R) - Biyük 
Suriye, Yaşasın Atatürk,, ava- fakıyetlerin takdirkarıyız.Mille- Park oteline inen Suriye hey' e- nafıa işleri için çıkarılan hazine 
zeleriyle çınlıyordu. Bu sırada tinizin yaptığı hamleler, diğer tine bir nezaket ziyareti yap- tahvillerine iştirak şimdiye ka-
bir polis kıt'amız resmi selamı şark milletleri tarafından me- mışhr. dar 4 milyar fnmgı geç•iştir. 

etti 

(Hususi) - Baş
vekil Stoyadino
viç dün Kosevaç 
nıın taka sın da ki 
seyahatinden Bel
grada dönmüştür. 
Bu seyahat es
nasında baıvekil 

halk kütleleri He 
sıkı bir temas 
fırsatmı bularak 
nıemleketin eko
nonıik, siyasi ve 1ıı;.:tt@t:z..:1 

sosyal ihyası için 
hazırladığı pro
granıın ana hat
lannı izah etmiş
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'/f · ~, • • Doğu illerinde kalkınma Fi!istinde bombalar patlıyor 

· , · UçüncU müfettiş Tahsin ln~iliz kabinesinde 
tir. 

Ahali tarafın
dan hükumet re
isine yapılan ka
bul gelecek pa
zar günü yapıla

cak belediye in
tiha batının neti-
cesi için iyi bir Yugoslav kralı ıkmt"i PıJ1er 
iş.arettir. Zira Morava eyaleti- ki Maşek Hırvat meselesinin 
hın bu şehrinde muhalifler bil- kat'i tasfiyesi için yapılacak 

assa faaliyet göstermişlerdi. bir anlaşmanın ancak Sırp umu 
Pazar günkü neticeler bil- mi efkarının ekseriyetini tem-

hassa Maşek riyasetindtlci Hır-
vat partisi tarafından büyük sil eden bir parti ile yapılmak 
al~k şartile müessir olabileceğini 

a a ile beklenmektedir. Bun· 
lar ınuhalıf Sırp partilerile bir söylemiştir. Stoyadinoviçin pro-
koalisyon ümidini bırakmışlar- gramının ana hatları şunlardır: 
dır. Bilakis Stoyadinoviç ile Dahili teşkilatı takviye, iktı-
lllüzakereye girişmeği düşünü- sadi techizat ve Yugoslavyanın 
Yorlar. Şurası kayde şayandır harici mevkiini takviye .. 

' . . 
• • • ~· >- • ... ,, : -. • .. ' .... .. ·- ~ 
TA YY fl_RE Sineması 

Bu hafta iki şaheser fllm birden 

1 - ÇiN PRENSESi 
Nagy ve Pierre Blanchar'ın temsil ettikleri 

fevkalade eser. 
Kate de 

2 - BiTMEMiŞ SENFONi 
Umumi arzu üzerine tekrar edilecek olan Martha Eg

g~rth 'ın temsil ettiği ve Franz Schubcrt'in aşk ve hayatını 
gostcrir ŞAHESERLER ŞAHESERi. 

Ayrıca : Paramunt Jurnal 
Fi)atlar : 30 - 40 - so kuruştur. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

SEANS SAATLARI 
.Hergün 2,30 - 5,45 - 9,15 Çin Prensesi 4,10 7,25 

nı~ş Senfoni. Cumartesi ve Pazar günleri saat 1 de 
nıış Senfoni ile başlar. 

Bitme
Bitme-

•• • 

Uzer teftişten döndü 
ANADOLU AJA 'SINA TEFTtŞ INTIBALARI 1 A LATTI 

Erzurum, 22 ( A.A) - Mü- l 
fettişlik cloğu mıntakasındaki 
gezisinden dönen üçüncü umu· 
mi müfettiş Tahsin Üzer gezisi 
hakkındaki intibamı Anadolu 
Ajansı muhabirine şu suretle 
anlatmıştır : 
Doğu illerimizde yer yer 

kalkınma ve genişleme kareket 

ve faaliyetlerine memnuniyetle 
şahit oldum. Bilhassa yol ve 
yapı işleri ~ür'atle ilerlemekte-

dir. Transit yolu da bu meyan
dadır. Yeni teşekkül eden Pat· 
nus kazası merkezinde hükü-
met dairesi inşaatı bir aya ka
dar üzeri örtülmüş bir bale 
getirilecektir. Burada bir de 
tayyare şehitleri abidesi yapıl
maktadır. Harap Patnus pek 
yakında küçük bir mamure ola
caktır. Şimdi çarşısı ve yolları 
kurulmaktadır. 

Karakösede onbeş güne ka· 
dar elektrik tenviratına başla
nacak, Cumhuriyet bayramında 
töreni yapılacaktır. Burada da 
büyük bir haikevi, bir orta 
mckteb yapılıyor. Cumhuriyetin 

Ürüncü müJellış Tahsin Üzer 
eseri olan yeni mektebce ted
risata Cumhuriyet bayramında 
başlanacaktır. 

Burada ayrıca bir un fabri-
kası ile sıhhi ve fenni şeraiti 
haiz bir hamamın inşaatı bit
mek üzeredir. Karaköse şimdi 
medeni bir şehir çehresi gös
teriyor. 

Karsda arazi tevzi ve temlik 
işlerinin arkası alınmıştır. 

Zaiınisin ceııazs resnıi yapıldı 
Atina, 22 ( A.A ) - Alek

sandr Zaimisin cenaze merasi

mi bugün yapılmıştır. Kral, Baş· 
bakan, hükümet mümessilleri, 
Sen Sinod iza an, Kordiplorua
tik, sivil ve ıüel yüksek me-

murlar merasime iştirak etmiş
lerdir. 
Başbakan B. Metaksas Zai-

l 
misin naşını selamlamıştır. Bir 
top arabası üzerine konulan ta
but merasimle mezarlığa götü-
rülmüştür. 

Filistinde örfi idare ilanı için lngiliz 
komiserine salahiyet verildi 

Londra, 22 
( Ö.R) - Na
zırlar meclisi 
dün sabah Dov-

etmiştir. Bu iç
timada hiçbir 
yeni karar ve
rilmemiştir. Se
yahatini bitir
miş olan Maliye 
Nazırı Sir Ne- Arap hamlar lıalkı m11km'l111dı· da ııı·t edııollnı 

ville Chamberlain Londraya edi' ecek ve araplar ıtilaf-
dönmüş ise de bu içtimada ha- giriz hattı harelcetlerinde ısrar 
zır bulunmıyordu. ederlerse gelecek hafta tatbik 

BOMBA ATILDI edilecekmiş. Arap'arın müca-
Kudüs 22 (A.A) - Grevci- defeden feragat niyetinde olma· 

ler hapishane yanında kurulan 

arap sebze pazarına bir bomba 
atmışlardır. ikisi çocuk olan üç 

arap ölmüş ve dört arap da 
yaralanmıştır. 

Roma 23 ( Ö .R ) - Dünkü 

içtimada lngiliz kabinesinin Fi

listin fevkalade komiserine 
örfi idare ilanı iç=n tam salahi
yet vermeğe karar verdiği öğ
reniliyor. Örfi idare kararı 
Cumartesi günü Londrada ve 
Kudüste aynı zamanda ilin 

dıkları tahmin cdıliyor. 

Riket 
Ceııevre'ye gitti 

Paris, 23 (A.A) - En nü
fuzlu petrol sahiblerinden biri 
olan Riket Lonclradan tayyare 
ile buraya gelmiş ve biraz kal· 
dıktan sonra Cenevre'ye ha
reket etmiştir. 

Riket'in, Negüsün Ctnevre'de 
bulunuşundan istifade ederek 
şahsi mcnfaatlarını koru•aya 
çalışacağı zannedılm ekte•-



Sahife" 

Bir Sirk gezintisinde: 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 

''Öğretmen Sesi,, dergi-
sinde Parsın tarifi .. 

Pars birbjrine 
Bir iyzah .. 

Kaplan ve 
karıştırılmıştır. 

-Y-a:z:a:n.; SeiaJ:ı.edd.:l:n. :J3.:a:n.1:ar 
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Ben de bir defa kaplan avın
da bulundum. Bizde "kaplan 
avcıları" vardır. Otuz yıl kadar 
Dluyor. Kelasın Halılar köyün
den meşhur kaplan avcısı lb
rahim dayı bizi bir kaplan 
avına götürdü. Yanımda on 
dört efe vardı, bir de ben 
Dnbeş. Hepimiz de mavzerli 
idik. Hele bu efeler deveyi di
zinden pireyi gözünden vuran 
takımdan idiler. lbrahim dayı, 
kaplana yem olarak iki keçi 
Dğlağı almış h. 

Uzatmıyayım. Genç, gayet 
boylu ve güzel bir kaplan gö
ründü. 

Fakat efeler, lbrahim dayı
nın evvelce ettiği tenbib:eri, 
verdiği talimatı unutmuşlardı. 

Kaplan görünür görünmez 
mavzerleri üzerine, batarya 

ateşi gibi, yaylım boşalttılar. 

Kaplan havaya sıçradı ve 

lbrahim dayının koca şişhane 
tüfeği bu anda top gibi pat
ladı. 

Gittik, baktık. Birde ne 
görelim? Bizim on dört yaman 
efenin yaylım ateşinden hiç biri 
kaplana isabet etmemiş, fakat 
lbrahim dayının koca şişhane
sinin koca kurşunu kaplanın 

göğsünden girip ciğerlerini par
çalamış, doğrusu şu ihtiyarın 

yanında pek mahcub ka'dık. 
Amma kabahat bizim değildi. 
Çünkü ömrümüzde ne diri 
kaplan görmüş, ne de avında 
bulunmuşduk. llk defa olduğu 
içın acele etmiş, telaş göster
miştik ve bu sebeble on beş 
mavzerın kurşunu güme git
mişti! 

* • • 
Dün " bir öğretmen ,, imzalı 

bir mektup aldım. Zarfın içinde 
iki kaplanı gösteren bir de bü
yük resim vardı. 

Bu resmi bana gönderen öğ
retmen zat her kim ise hak
kında izahat istiyordu. 

" Öğretmen sesi " mecmua
sından alınan bu resmin altın
da aynen şu izahat vardı : 

PARS 
[ Parslar, kap!ana benzer

ler. yalnız derileri çızgı

li olacak yerde beneklidir. 
Bu hayvanlar arslan ve kap
lanlardan daha tehlikelidir. 
Çünkü ağaçlara tırmanır, ora
dan geçen bir insan veya hay
vana ansızın atılarak onu par
çalar. Pars, kedi gibi avını 

öldürmeden önce onunla oynı
yaı ak eziyet eder. Bazı meın
eketlerde parslar insana alış
·ırılarak onunla geyik ve cey
an avına çıkar!ar. ] 
Mecmuanın tarifi bitti. Bu 

~arifte görülüyor ki " Öğret
men Sesi ,, mecmuası da kap
lanı tigre V<! parsı kaplan zan

nediyor. Çünkü " derileri çiı
gili olacak yerde beneklidir. ,, 
diyor. 

Tekrar edelim: Kap!anın 

" panter ,, in derisi kat'iyyen 
çizgili olmaz. Benekli olur. 

Ancak "Tekir-Böbür" Tigre
dir ki derisi çizgilidir. 

Bunları ileridenberi uzun, 
uzun tarif ettik. 

Pars, asla ağaca çık ama:ı:. 
z ;ra ayakları tıpkı köpek ayağı 
gibidir. 

Kaplan, İnsana alışhrılamaz 

ve kat'iyyen avda kulfanılamaz. 
Bu, işitilmiı)" görülmüş şey de
ğildir. 

Pars, insana alışır ve avda 
kullanılır. 

Görülilyor ki "Öğretmen sesi,, 
mecmuası da bu tarifinde Tigre 
Panter ve Parsı birbirine ka
rıştırmıştır. 

Tarifin üzerine koyduğu ve 
"Pars" dediği iki hayvan da 
pars değil, kaplanın "Panter,, 
ta kendisidir. 

Pençelerine bakınız. Ve vü
cudlarına, boylarına bakınız. 

Parsın boyu kaplanın boyun
dan yüksek ve ayak'arı daha 
uzun olur. Kaplana benzer.De
risinin benekleri yuvarlak ve 
seyrek ve siyahtır. Kaplanın 
böyle değıldir.Beneklerinia şe
killeri resimde görüldüğü gibi
dir. Rengini bundan evvel tarif 
ettik. 

Parsın alameti farikası, 
ayaklarının köpek ayağı gibi 
olup "kabili inkima~., olmaması 
tırnakları ile, tıpkı köpek gibi, 
yırtamayıb yalnız dişleriyle iş 

görmesidir. 
Arslan, Böbiır, kaplan "Tig

re,, pars "guepard,, bahsi bitti. 
Fuar da bitti. Gelecek fuar

da iniaallah ötekilerden bah
sederiz. 

Zaten asıl maksadımız kitab
larda, derslerde, ansiklopedi
lerde birbirine karıştırılan Bö
bür "Tigre" ile "kaplan,, "Pan
ter" ve pars'ı "guepard,, ı bir
birinden ayırd etmeğe yara
maktı. 

Haklı bir şikayet 
Karşıyakadaki mekteplere İz

mirden ve Izmirdeki mektep
lere Karşıyakatlan giden tale
benin bilet ücreti meselesi 
yüzünden bir ihtilai çıkmıştır. 
Liman iş:etme müdürlüğü tale
benin vapurlarla gelip gitme 
zamanlarının muayyen olması 
esası üzerinde durmuş ve bazı 
seferler ;çin talebe bileti veril
mes"ni, bu sefer dışında kalan 
seferlerde talebeden tam ücret 
alınmasını kararlaştırmıştır. Bu 
karar t-ılebe velilerinin çok 
haklı şikayetlerine sebebiyet 
vermiştir. 

T:ılebe velileri geçen sene
lere.le olduğu gibi talebeler
den muayyen seferler için 
talebe ücreti alınmıyarak bütün 
seferlerde,ta'ebe olduğunu ispat 
edenlerden tenzilatlı talebe bi
leti aranmasını istemektedirler. 
Liman işletme müdürlüğü bu 
şikayet üzerine t ... dkikata baş
lan:ıstır. 

YENi A&IR 

Roma memnun değildir 
ltalya Cenevreden uzaklaşırsa 
Beşler konferansı suya düşecek 

- Baştaratı ı ıncı sav.raaa -
salahiyettardırlar. Komisyonun 
Habeş delegasyonuna tatbikini 
istediği nizamnamenin beşinci 

maddesinin dördüncü fıkrasına 
göre hiçbir delegasyon, heyeti 
umumiyenin sarih bir kararı 

olmadıkça, asamble mesaisine 
iştirakten menedilemez. 
ASAMBLE MESELEYI NASIL 

HALLEDECEK? 
Şu halde asamble me~eleyi 

ya zımn<;n halledecek, şu tak
dirde Habeş delegasyonu ye
rinde kalacaktır, yahut ta sa
rih olarak bu delegasyonu 
- biç olmazsa muvakkaten -
çekilmeğe davd edecektir. 
Böy!e bir kararın ekseriyetle 
veri!mesi şarttır. Habeş dele
gasyonuna Labey divanının 

hükmü verilinceye kadar ye
rinde kalmak salahiyetıoia ve
rilip verilmiyece~ini tahmine 
şimdılik imkan yoktur. Böyle 
bir ruh,at verilmesi, umumi 
kanaate göre ltalyaam Cenevre 
asamblesınin mesa,siae iştiraki 
ihtimalini kat'i olarak selbede
cektır. Kaldı ki ltalyan bükü-

metinin Lahey divanının istişarı 
reyine müracaat şeklini bile 
hazmedip etmiyeceği belli de
ğildir. 
kOMA MEMNUN DEGILDIR 

Roma, 23 (Hususi) - Yarı 

resmi lngiliz · mahafılı salahi
yetnarneleri tedkik komisyonu 
tarafından verilen kararı hiç te 
memnuniyetle karşılamamıştır. 

ltalyanın Cenevreden uzaklaş
ması keyfiyetinin beş Lokarno 
devleti knnferan~ını suya dü
şüreceği gizlenmemektedir.Mat
buatın bir kısmı, Habeşistanı 
muvakkaten olsun Mılletler ce
miyeti dışında bırakmağa ma
tuf olan logiliz ve Fransız fik
rini diğer devletlerin takib et
memiş olamalarına teessüf et
mektedir. 

SAGLAR NE DİYORLAR? 
Paris, 23 ( Hususi ) - Sağ 

cenah Fransız gazeteleri Ce
nevredeki karar~ıziığı takbih 
etmekte ve salahiyetleri tedkik 
komisyonunun kararını hoş gör
memektedir. 

"Petit Parisiea,, Rusya tara
fı.,dan müzaher~t gören küçük 

itilaf devletlerinin takındıklar 
tavır sebebiyle Fransa ve lngil
terece ileri sürülen mütalaanın 
kabul edilmediğini müşahede 
ederek diyor ki: 

LITVINOF'UN TEZI HAKiM 
OLDU 

"B. Litvinof küçük devletleri 
La Haye adalet divanının isti
şari reyinin sorulması kararına 
sevketmiştir. Zira pek eyi bili
yordu ki bu suretle beşler kon
feransını suya düşürmüş ola
caktı. Zaten Rusya ötedeaberi 
kendisinin iştirak edemiyeceği 
bu konferansı bozmak istemiyor 
mıydı? Onun tezi muvakkaten 
hakim oldu. Fakat ancak mu
vakkaten... Bakalım konsey 
neye karar verecek? 

BLUM CENEVREYE 
GlDıYOR 

Paris, 22 (Ö.R) - Nazırlar 
meclisi 25 eylül cuma günü 
saat 16 da Elize sarayında 

Cumur reisi Lebrun'un reishği 
altında toplanacaktır. Bu mec
liste hazır bulunduktan sonra· 
dır ki cuma akşamı Blum Ce
nevreye hareket edecektir. 

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

Hoşa gitmiyen işler 
Uru2vay sefirinin üç kız kardeşi 
katledildi. Hadise çok şümullüdür 
Urugvay ispanya ile her dürlü münasebatı 

Italyan sefirine de taarruz ettiler 
kesti 

Moatevideo, 23 ( A.A ) - gos'da milli müdafaa komite- gezmek için bir diplomatla 
Madriddeki Uruguay Vis Kon- sini lspanyaaın meşru hükü- Toledoya giden Madriddeki 
solosunun üç kız kardeşinin meli olarak tanıyıp tanımadı- Arjantin elçiliği ateşelerinden 
öldürülmesi üzerine Uruguay ğı henüz malüm değildir. B. Eussbia Pejes sarayı ıİıüda-
hükümeti ile Madrid hükümeti Moatevideo, 23 (A.A)- Hü- faa eden Nasyonalistler tara-
arasındaki diplomasi münase· kümet Madriddeki e-lçilik me- fından atılan oir bombanın pat· 
betlerinin kesilmiş olduğunu murlarıaa elçiliği kapatarak lama sahasında bulunduğundan 
aatık bulunan kararnamede lspanyol topraklarını terketmek boynundan ağır yaralanmıştır. 
şöyle denilmektedir: emrini vermiştir. Rabat 23 ( A.A ) - Ağlılar 

1 - Madrid'deki Uruguay DEOLORES Ceasuela ve ismindeki Fransızın öldürülme-
sefaretbanesi kapatılacak ve Morie Heguia isimli üç rahibe· si üzerine Fransa bükümetinin 
diplomasi mümessilleri Is- nin kızıl milis askerleri tara- yapmış oldug· u tarziye ve taz-
panya bükümeti bu mümes- fından öldürülmesi hadisesi 

b 1 k b k · f l minat talebini İspanyollar ce-
sillerin vaz.feleriai ifa ede- ütün mem e ette üyü ın ia 

uyandırmıştır. vabsız bırakmış olduklanadan 
bilmelerine imkan bahşedecek B 1 M d 'd h Fas Sultanı bir emirname ae•-
teminatı verinceye kadar geri ütün gazete er a rı Ü- ., 
çağırılacaklardır. kümetinin Uruguaya kaeşı her rederck lspaayol Fası ile Fran-

2 _ Uruguay maslahatgü- türlü prestij ve hürmet hissini sız Fası arasında her türlü ti-
zarı Madridi terketmeden evvel kaybetmiş olduğunu yazmakta- cari münakalatı menetmiştir. 
ispanya hariciye nezareti nez- dırlar. Roma, 23 ( A.A ) - Barse-
diade şiddetli bir protestoda Diplomatik münasebetlerin londan bildirildiğine göre, mü-
buluaacaktır. inkıtaındaki diğer bir sebeb sellah bir komünist gurubu 

3 - MaMlabatgüzar Arjantin dt Kızılların Association Civil ltalyan konsolosunun otomobi-
diplomasi mümessillerinden Is- Del Uruguay binasında yap- lini durdurarak konsolosun 
panyadaki Uruguay tebaasıııın tıkları araştırmalar ve bina cep- derhal hüviyd vesikasını gös-
bimayesıni iltimas edecektir. hesinden konsoloslu karmasının termesine rağmen aramışlardır. 

4 - Bu kararname metni kaldırarak Uruguay bayrağını Konsolos müsellab komünist-
Milletler cemiyetine gönderi- indirmeleridir. !erin hareketlerini Kataloaya 
lecektir. Pariıı, 23 (AA) - Alkazar otoriteleri nezdinde protesto 

Uruguay hükümetiaia Bur- yakınindeki garb sahalarını etmiştir. 
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Atletlerimiz 
Alinada hararetle 

karşılanacak 

Atina 23 ( Yeni Asır ) 

Balkan olimpiyatlarına iştirak 
edecek olan Türk atletleri bu-

rada federasyon tarafından ha
raretle istikbal edilecektir. Ga-

:ı:eteler Türk atletlerinin pazar 
günü lstaabulda elde ettikleri 

rekorları çok müsait karşıla
mışlardır. Yugoslav atletleri de 

yarın Atiaaya gelmek üzere 
Belgraddan ayrılacaklardır. 

Bir tekzib 
Loadra, 23 (Ö.R) - Fransa 

Hükiımeti,Fransız ve lspanyol 

Fasi arasındaki hududu muha· 
faza için üç bin Senegal aske
rinin Kazablankaya çıkarıld.ğı 
haberini tek:ı:ib etmistir. 

I ROMA Lion'da 
r St linin hastalığının ağır- Rahibelerin 

laştığını iddia ediyor odalarına 
Roma, 23 ( Ö R ) - Sıhhi 

vazi}etinin vebamet kesbettiği 

yatak 
ateş edildi 

Paris, 23 (A.A) - Alman 
iddia edilen Staliain başı ucun- Ajansı bildiriyor: 
da hükümet ve komünist parti
sinin bir çok şahsiyetleri top
lanmış bulunuyorlarmış. Mos
kova profesörlerinden ikisi 
hastayı tedavi ediyorlar. Parti 
icra komitesinin, Staliain has
talığı dolayısivle vaziyeti ted
kik etmek iizerc toplanması 
mevzuubahsimiş. 

Arjantinlilerin 
telgrafı 

Riyodöjaniro, 23 (Ö.R) -
Arjantin kongresi general 
Frankoya bir telgraf çekerek 
Alkazar "kahraman müdafi
lerini,, takdir etmiştir. General 
Franko teşekkürle mukabı:le 
etmiştir. 

Markisistler Lioa civarında 

bir rahibe manastırını taşa tut

muşlar ve rahibelerin yatak 

odalarına ateş açmışlardır. Bu-

nun Albay Larok ~taraftarları-

nın biraz evel bu manastırda 

bir toplantı yapmış olmaların

dan ileri geldiği bildirilmek-

tedir. 

Bir dehalet 
Paris, 23 (Ö.R) - Habeşis-

tanın Paris sefiri B. Valde 

Maryan ltalyan sefarethaaesine 

giderek dehalet etmiştir. 

24 ı::yıuı 19ae 

Belçika da 
Bir silah fabrikası 
mtydana çıkarıldı 

Brüksel 22 (A.A) - Siyasal 
mahafil B.Vaa Zelaad'ın bu ak• 
şam toplanmaya davet ettiği 
kabine konseyine büyük bir 
ehemmiyet atfetmektedirler. 

Tahı:oin edildığiae göre, kon
sey ispanyaya yapılan gizli si
lah ihracatı ve Belçikadaki bazı 
menfi hareketlerle meşgul ola
caktır. 

Madrid hükumeti delegesi Hu· 
exanıa Brüksel-Anvers treninin 

bir kompartimaaında kaybetti
ği çantanın tedkiki neticesinde 

anlaşıldığna göre, Belçika işçi 
partisi genel sekreteri Jean 
Dolvigne ispanya kızılordusu 

ile Belçika silah fabrikatörleri 

arasında mutavassıtlık etmek
tedir. 

Müddeiumuminin açtığı tah• 

kikat neticesinde bir gizli silah 
ve cephane fabrikası ile içinde 

külliyetli mikdarda harp 'mal· 

:ı:emesi bulunan bir depo mey· 
rlaaa çıkarılmıştır. 

Metaksas 
Lehine miting 

yapılacak 
Atina, 23 (Yeni Asır)- Bi

rinci teşrinin on ikinci cuma 

günü Atiaanın en büyük mey
danında bir miting aktedilerek 

milli Elen kurtarıcısı unvanını 

alan General Metaksas'ın bü

yük bi:ı:metleri sayılacaktır. Bu 
münasebetle General Metaksas 
tarafından dahili ve harici si

yaset hakkında mühim bir nu
tuk irad edilecektir. 

iş kanunu 
tedkikleri 
Şehrimizde bulunan lktısat 

Vekaleti iş dairesi müdürü Enis 

Behiç lzmirde muhtelif mües• 

seselerde çalışan işçilerle Halke· 
vi salonunda bir müsahabede 

bulunmuştur.Bu toplantıda Ha· 
ziran 937 de tatbika başlana

cak olan iş kanununun muh· 
telif hükümleri hakkında işçi· 

!ere izahat vermiş ve kondileri 

ile müdavelei efkarda bulun• 
muştur. 

Zabıta haberleri: 
Hırsızlık 

Kestelli caddesinde maaaf 

Ali oğlu Somalı Şükrü, dükka· 
moda bıraktığı bir ceketle ce· 

binde bulunan tapu senedi ile 
18 liralık diğer bir sened, 3 

lira para ve nüfus teskeresinin 
aynı caddede 15 numaralı dük• 

kanda yatan Ömer oğlu Ah· 
med tarafından ç.ılındığını iddia 
etmiş ve euçlu yakaıanmıştır. 

Kaza 
Keçecilerde Osmaniye cad· 

desinde Receb oğlu şoför Ha· 

lid, idare ettiği 30 numaralı 
kamyonu yoldan geçmekte olaıı 
ldrıs oğlu 6 yaşlarında ibra• 
bime çarptırarak sol ayai!"ından 
hafif surette yaralanmasına se· 
bebiyet vermiş ve yakalanarak: 
adliyeye verilmiştir. 

Yangın 

Değirmendağında N'zamiye 
sokağında 32 sayılı evde lbra· 
him oğ.u Hamdi oda iç nde 
kahve pişirmek için yaktığı 
ben:ı:in ocağının parlaması üıe· 

riae yangın çıkmasına sebebi• 
yet vermiş ve yetişilerek yangı· 
nın büyümesine mani olunmuş· 
tur. Ev sigortasızdı. Zabıtac• 

b
., 

yapılan tahkikatta bunda 1 

kasd olmadığı anlaşılmıştır. 
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Cenevre'de bir tiyatro sahnesi • • • 
'''M M*fSJPMA 

Salihiyet vesikalarını tedkik eden komisyon 
vazgeçti Lahey adalet divanına müracaatten 

Hiç beklenmiyen bu karar üzerine Habeş heyetinin asamble 
emrivaki haline geldi içtimalarına iştirakleri 

Cenevre, 23 ( Ô.R) - Mil- HABEŞLER ASAMBLEDE 
Jetler Cemiyeti mesaisi ümid BULUNACAK 
edildiği gibi ilerilememektedir. Cenevre 23 ( Ô.R ) - Son 
Son haberlere göre, ltalyan, dakikada satihiyetleri tedkik 
Habeş ihtilafının neticelerile komisyonunda beklenmiyen bir 
ortaya çıkan mesele usul saf- tiyatro sahnesi olmuştur. Ôğ· 
hasından siyasi safhaya kay- leden sonra tekrar içtima eden 
rnak istidadında olduğundan komisyon, evvelki kararını geri 
birkat daha dikenli bir şekil alarak, Labey adalet divanın

dan istişari fikir aranması için 
almıştır. kullanılacak formül üzerinde 

Öğleye doğru, salahiyetleri itilafa varamadıS?ı cihetle, La-
tedkik komisyonunun raporu- hey adalet divanına müracaat-
nu hazırlayıb bu akşam veya ten feragate karar vermiştir. 
nihayet yarın asambleye vere- Binaenaleyh Habeş delegasyonu 
Bileceği tahmin ediliyordu. salahiyetinin ne derece mute-
filbakika komisyon saat 10 30 her olduöu hakkında mevcud 
dan 13 e kadar Pero delege· şüphelerden istifade ederek, 
sinin rjyasetinde toplandı. Aras, asamblede yer almağa kabul 
Litvinof • Eden ve Delbos bu edilmektedir. 

müzakerede hazır bulunuyor· 
lardı. Azalar müzakerelerin ne-

ticesi hakkında herhangi bir 
iş'arda bulunmaktan sakınmış
lardır. Komisyonun öğleden 
sonra saat16.30da tekrar içtima 

edeceği ve saat 18.30 da asam
blenin içtimaa davet edileceği 
tahmin edilmektedir. 

ANLAŞMA ELDE 
EDiLECEK MI ? 

Pariı 23 (Ô.R) - Ajans Ha
vasın Cenevre muhabirinin is
tihbarına göre hukukçular ko
mitesinin raporu üzerinde bir 
itilaf hasıl olacağı ümit edil-

mektedir. Komisyon, hukukçu
lar raporunu 2ynen asambleye 
tevdi ederek bunu takdir et
rnek ve bir karar vermek hür
riyetini ona bırakacaktır. 

Bu karar tam saat 17,50 de 
verilmiştir. 

KOMiSYONLAR TOPLANDI 
Cenevre, 23 (Ô.R) - Mil

letler cemiyeti asamblesi tara· 
fından teşkil edilen muhtelif 
komisyonlar r~is vekillerini in· 
t ihap etmek, mesai programla
rını tan~im eylemek üzere bu 
sabah Milletler cemiyeti yeni 
sarayında toplanmışlardır. 

Birinci komisyon re-is vekil
liğine lspanyol delegesi, ikinci 
komisyona Çek delegesi, Dör
düncü, Beşinci ve Alttncıya 
Felemenk, Avusturya ve Ko
lombiya delegeleri intihap edil
mişlerdir. Altıncı komisyon ay
rıca muhacirlerin iskaniyle uğ
raşan Naosen komisyonunun 
ve Alman mültecileri için me
mur edilen Milletler cemiyeti 
fevkalade komiserinin rapor-

lannı tedkik etmek üzere bir 
tali komite teşkil edecektir. 
Buna Mott riyuet edece~tir. 

URUGVAYIN KARARI 
Cenevre, 23 (Ô.R) - Uru~

vavın ansızın ls~anya ile mtina
se1'etlerini kntetmeıııi Cenevre
de derin bir merak uvandır-

mışbr. Ö~leden sonra Uru~vay 
baş delege~i M•lletler cemiveti 
umumi sekreterliQ-ine bu hu-
susta bir nota verecekti. 

Bevne'milel mahafil bu mü
nasebet inkıtamm cenub Ame-
rika delecre1eri üıerinileki ak
sü1amelle meşguldür. Habrlarda 
olduR"u üzere geçen devrPde 
konsey, Sovvet sefirinin Oro
gvaydan tardı hidisesivle meş
gul olurken, cenub Amerika 
de;egeleri ve bilhasıııa Ariantin 
delegesi B. Litvinof'un beya-
natına karşı tamamile Urugvay 
ile birleşmişlerdi. 

Cenevre; 23 (Ô.R)- ispan
ya işlerine ademi müdahale 
komisyonunun tali komitesi dün 
akşam Cenevrede toplanmış 
ve memnuniyete değer bir te-
rakki kaydetmiştir. Gelecek 
içtima Londrada olacakhr. 

EDENiN GÖRÜŞMELERi 
Londra, 23 (Ô.R) - Cenev

reden gelen haberlere göre 
Edenle Portekiz hariciye na
zırı Monteiro arasındaki mü
lakat Portekizin ademi müda-
hale lrnmisyonu mesaisine ya
l< nda iştirak edeceğini ümid 
e' ~irmektedir. Bununla beraber 
Portekiz hül<ümeH şimdiye ka
dar bu hususta Londraya hiç
bir kat'i cevap vermemiştir. 

Mevcut hisse göre, Roma 
hükumeti Labeye müracaate 
karar verilirse ltalyanın Ce
nevre içtimalanndan ve faali
yetinden tamamiyle alilrasını 
keseceğini bildirecektir .ltalyan 
aksülimelinin daha ileri var
ması zannedilmiyor. llalyanın 

Milletler cemiyetinden kat'i 
olarak çekilmiye karar vermesi 
rtıelhuz değildir. Bununla bere
ber bu kat'iyetle temin edile
mez. 
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Yazan : Tok Dil 

Deli lbrabimin bu tehl6ke 
ıaınanında kurnazlığı ayağa 
rehnişti. 

- Zararı yok dt-di, zararı 
tok. Ben seni Vezirliğime ka· 

1 u1
1 ediyorum. Şimdiden sonra 

1 •mıın. 
Mehmet paşa padişahın 

~aklarına kapanıp öptü .. Deli 
rahim, bağırdı: 
- Kim var orada? .. Gidin, :::bi lalamın bıraktığı Vezirlik 

r6nü ve kürkünll, asasını 
ittirin .. 

k l(d iirk, asa, mühür gelinceye 
a ar Mehmed pata yerde ka-

f•la kaldı, deli lbrahim de mü
eınadiyen gezindi.. Nihayet 
feleıı vezirlik hil'atlerini Meh-
111ed P•ıaya teslim ederken: 

- Pasa! Dedi. Ahmed oasa 

Moskovada sporcularımız şerefine 
bir resmi kabul tertib edildi 

MOSKOV A 23 ( A.A ) - Voks cemiyeti başkanı Arsev Türk 
spor heyeti şerefine bir kabul resmi tertib etmiştir. Bu heyet 
mensublara Türk maslahatgüzarı, Türkiye büyük elçiliği erkanı, 
Sovyet Rusya beden terbiyesi kurumu başkanı, Karcenlco, dış 
işleri bakanlığı birinci şark bürosu şefi Zuckerman, dış işleri 
bakanhğı yüksek memurlar1, Türk ve Sovyet gazetecileri kabul 
resminde hazır b!.llunmuş lardır. 

Cevdet Kerim ile Arossev nutuklar teati e-tmişlerd · r. 
Cevdet Kerim Moskova Sovyet ikinci başkanı Melbard tara

fından kabul olunmuştur. 

Tefrika No: ao 

benim damadımdır. Bak iste
diklerinizi yerine getiriyorum, 
seni vezir ettim.. Ancak sen
den şunu diliyorum ki veziri 
benden istemesinler, damadım
dır onu nice teslim edeyim, 
onun affı için çalışmayı da 
senden bekliyorum. 

Haydi, uğur ve bayır getir 
devletd Diye sureta almndan 
öptü, Mehmed paşa da ellerine 
kapandı. 

Kapı ağası, hazinedar başı 
Mehmed paşanın koltuğna girip 
izzet ve ikram ile saraydan çı · 
kardılar. 

Mehmed paşa camide olana 
biteni arkadaşlarına an!ath. 

Ve Ahmed oasanm affı için 

söz verdiğinden onun affedil
mesini ideta yalvardı: 

Müftü: - Hayır paşa! Hayır 
devletlü! Bu olacak iş değil· 
dir. Bu fitne sağ kalırsa, se
nin de biıim de, dev!etin de 
banma bir çok felaketler do
ğurur. Biz buna raz ı değilit. 

Ortalak ayağa kalktı! 

- Razı değiJiı, illa Ahmed 
paşayı isteriz, teslim ets n .. 

- Teslim etsin .. 
- Teslim 
- Teslim elsin! 
Diye haykırdılar. Ve ısrar, 

zorbalık, rica ve sallasırt la ve
zir Mchmed paşayı tekrar deli 
Sultana yolladılar. 

Mebmed paşa, Sultanm hu
zuruna pa!aspandıras girince, 

PORTEKiZ NOT ASI 
Lizbon, 23 (Ô.R) - Başve

kil Salazar Portekizin ademi 
müdahale komisyonu mesaisine 
iştira'<i şartları hakkında mat
buata şu notayı vermiştir: 

"Portekizin vaziyetini tayin 
ispanyadaki dahili barbm ha
kiki sebeblerini tayin etmek 
lazımdır. Bunun siyasi bir ma
nası vardır. Ordunun kıyamı, 
iptidada böyle bir mahiyeti 
haiz olmamış bile olsaydı, ha
diselerin kuvvetile bugün c!e
mokrasi kuvvetlerine karşı de· 
ğil, komünizme karşı bir mü
cadeleyi temsil etmektedir. 
isyan başgösterince müdafaa 
sözde halk cephesine dahil bü
tün part-lerin iştirakile, fakat 
hakikatte komünist ve anarşist 
unsurların tefevvuku altında 
hazırlanmıştır ki bu da müca
delenin mahiyetini tesbite kafi 
gelir . ., 

GAZETELERE GÖRE 
Paris 23 ( Ô.R ) - Cenev

rede salahiyetleri tedkik ko
misyonunun Lahay adalet di
vanına müracaati redetmesi ga
zeteleri hayrete düşürmüştür. 

" Temps " diyor ki : Bugün 
üç defa fena bir gün olmuş
tur. Komisyon hukuki incelik· 
lere saplanmakla büyük bir ha· 
ta işlemiştir. Unutmuştur ki 
Milletler cemiyeti devletler fev
kinde bir devlet değildir. Va-
zifesi, esasen pek de muayyen 
olmıyan kaideleri eğilmez bir 
şiddetle tatbik etmek değil, 
sulhun daima muhafaza ve tak· 
viyesine çahşmaktır. Güçlükler 
çıkarmak değil, mevcud olan
ları bertaraf etmektir. 

"lntransigeant,, gazetesi de 
"Cenevrenin deliPği.,serlevhası 
altında diyor ki: Milletler cem
iyeti barbar bir millet uğruna 
Avrupayı feda edemez. Bazı 
jüristler müşkülat çıkararak 

büyük bir hata işlemişlerdir. 
Bu suretle Beşfer konferans• 
bir kat daha tehlükeye düş
müştür. Ne iyi işi 

Deli lbrahim: 
- Neye geldin vine? Dedi. 
Hiddeti, yeisi üstünde buram 

buram tütüyordu. 
- Şevketlim, af buyurun, 

milletin sözünü nakle geldim .. 
- Ne gibi? 
- Sultanım, Hünkarım, bu 

can sana kurban olsun, benim 
gibi vezirJer senin şevketin 
uğuruna feda olsun. 

Ağlıyordu, yalvanyordu. 
- Benim gibi bin vezir se· 

nin uğruna feda olsun, hemen 
senin vücudun sağ olsun yeter. 
Hünkarım isyan fazJalaşh. Ah· 
med paşayı veriver de bu fitne 
defolsun, en makulü de budur, 
devlet şurş içinde lcalmasın. 

Sözünü daha tamamlıyamı
yan vezir, deli lbrahimin gOk
redikini duydu. 

- Bre hain, bre köpek, ko
ca veziriazam olmak için aha
liyi tahrik edip onu öldürtmek 
mi istiyorsun, demek bu işleri 
sen v.aptın? Fakat bu cemiyet, 
bu nifak bertaraf olsun, senin 
hakkından nasıl geliyorum sen 
de gör, bre mel'un!. 

Deli sultan henı bunlara söy
lüyor, bent de eğilmiş duran 
zaval ' ı ihtiyara alabildiğine 
tokat, yumruk, tekme, aklına 
ne geldise savuruyordu. 

Deli lbrabim, zavallıyı o de-

Harbiye· mektebi 
"* .4MCWA?::w•ww es ' :::a 

Bugün merasimle Anka
raya nakledilecektir 

lstanbul, 23 ( Yeni Asır· Telefonla ) - Harbiye mektebi yarın 
( Bugün ) askeri merasimle Ankaraya nakledilecektir. Harbiye 
mektebinin nakli münasebetiyle yapılacak büyük merasim için 
bir program hazırlanmıştır. Ankaraya nakledilecek olan harbiye 
talebeleri sabahleyin saat 9 da Taksim abidesine toplu bir şe· 
kilde giderek çelenk bırakacaklar ve istiklal marşını hep bir 
ağızdan söyliyeceklerdir. Harbiyeliler bundan sonra istiklal cad
desini takiben Karaköye gidecekler, oradan vapurla Haydarpa-
şaya geçeceklerdir. Burada saat on beşte kalkacak trenle An· 
karaya hareket edeceklerdir. 

Eski harbiye mektebi binası, ihtiyat z.abit mekt~bi olarak 
kullanılacaktır. 
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Fransız Fasında kıyam mı? 

Mekades'te askeri 
kıyam teşebbüsü olmuş 

Rit miicalıidl Ahdiilknim bazall 
Roma 23 ( Ö.R ) - " Oeuv

re " gazetesinde radikal sosya
list mebuslarından Gaston Mar
tin lspanyol Fasmdaki hadise· 
lerin Fransız Fasıoa da sirayet 
edebileceğini ve hatta şimdi
den sirayete başladığını delil
lerle gösteriyor. Bu muharrire 
göre Fransız Fasında ve bil
hassa Mekades'te birçok ask~ri 
kıyam teşebbüsleri olmuş ve 
tekerrür etmiştir. Bu kıyamlar 
sağ cenah partilerine mensub 
zabitler tarafından idare edil-

rece dövdü, o derece yumruk
ladı ki ancak yorulduktı.n sonra 
terketti ve hademeler, zavallı 
yeni Veziri, camie değil evıne 
g ötürdüler. 

Evine hurdahaş giren Meh
med paf8, yatağa abhr atılmaz, 
sırtındaki kürkü, elindeki asayı 
belindeki mübürü bohçalattmb 
şaşkınlıktan doğruca cami'e 
yolladı, haberini de beraber: 

- Aman beni affetsinler .. 
Ben Vezir olamam.. Ben ihti-
yarım, bir genci seçsinler. 

Camide dolu olan inkılapçı
lar, bu haberden şaşırdılar ve 
ikiyüz silahla neferi Mehmed 
paşamn saıayına gönderib, za
vallı ihtiyarı yakapaça camiye 
getirdiler. Ağbyarak olana bi-
teni anlatan Mehmed paşanın 
hikayesi galeyanı dehşetle ha-
rekete getirdi. 

Mehmed paşaya yalvardılar, 
yakard1lar, hatırını ahp, vezir
hk kisvesini vezitlik mührünü 
yine verdiler. 

Fakat şu dehşetli fetvayı da 
beraberinde verdiler : 

" Sultan lbrahim tahtından 
hal olunacak, yerine oğlu Meh· 
med geçecek, eski vezir Ah
med paşa tutulup katlo!unacak .. 

böJ•le geçmiş g iinle1i11i düşt7ml)'Or 

miştir. Hemen ordunun inzibat 
meclisine sevkedilmişlerdir • 

Paris, 19 (P.S) - Rif müca· 
hidi Abdülkerim ( Paris Soir ) 
muhabirine beyanatında Reün
yon adasından firarı hakkında 
çıkarılan şayiaları tekzib ede
rek dedi ki: 

- Ben firar etm~eceğime 
söz verdim. Ben hayatımı bana 
bağışlayanlara karşı silah kul
lanmıyacağıma söz verdim. Ne 
olursa olsun vaidlarıma sadık 
kalacağım.,, 

caiz mi? Caiz! Haydi harekete. 
Valide sultana haber saldı

lar: 
- V eliahd iken sultan olan 

Mehmed'i iyi muhafaza etsin .. 
Biz saraya dayanıyoruz .. 

. 
İleri geri haber saldılar: 
- Hareket saray kapılaraoa, 

Su1tan deli lbrahim tahttan in-
dirilecek, yerine oğlu Sultan 
Mehmed tahtta geçecek. 

Bu telaş arasında Mirahnr 
Muıtafa ağa çıka geldi: 

- Padişahı Alem, bu ce
maat dağılsın gayri diyor, me
ramları nedir, ifham etsinler, 
illlki on bin askerle onları 
dağıtırım diyor. 

Diye deli lbrahimin son de
liliğini açmca: Haykırmalar 

arasındo kaçan mirahur, doğ
ruca deli sultana koştu. 

- Aman padişahım, seni 
hal'ediyorlar, oğlunu satta
nata çıkarıyorlar, isyan büyük, 
çok büyük. 

Dedi. Deli padişah da bunu 
dinlerken sedirine kösülüp: 

- Amanın anber getirin .. 
Diye bayıldı ... 

- ı ncl kitabın •onu -
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Bitlere hayrandırlar 
Bir asi General : '' Biz yeni bir 
ispanya kurmak istiyoruz,, diyor 
Asi askerler Madride ve Katalonyaya karşı 

taarruza geçmek arzusuyla yanıb tutuşuyorlarmış 
Bertin 25 (A.A)-Sara· ,....,~ •. ,.,,,..,,,.,,,~~.-,~~··",,....,,,.,,..,...-,..-.---.o,--. Aynı mahafil Madrid

de diplomasi mümessille· gussedeki lspanyol Nas· 
yonalist kuvvetlerinin ku • 
mandanı general Ponte· 
masso de Zuniga Al~an 
istihbarat bürosunun bir 
muhabirine şu beyanatta 
bulunmuştur : 

Yeni ispanya meydana 
getirmek istiyoruz. Al· 
manya gözümüzün önünde 
misal olarak duruyor. B. 
Hitlere karşı hayranlığı· 

mız büyüb.tür. Bu harptan 
sonra Almanya ile dosta· 
ne mesai birliğinde bulu· 
nabileceğimizi ümid edi
yoruz. 

General bu beyanatına 

ilaveten şu sözleri söyle· 
miştir : 

Şimali ispanya Markisistler 
tarafından tabliye edildikten ve 
Madrid zaptolunduktan sonra 
sıra Katalonyaya gelecektir.As· 
kerlerimiz ve gönüUülerimiz ta· 
arruza geçmek arzusu ile yanıb 
tutuşuyorlar.Fakat kat'i taarruz 
umanı başkumandanlık tarafın
dan tesbit edilecektir. 

Londra 23 (A.A) - Salahi-

Asi Onıeral/eı Papaslar arasında 
yettar mahafil Uruguayın Mad
rid hükumeti ile diplomasi mü
nasebetlerini kesmeğe karar 
vermiş olmasının ne derece 
vahim olduğunu ehemmiyetle 
kaydetmektedirler. 

Bu mabafil, cenubi Amerika
nın diğer devletlerinin ve Uru
guayın tutmuş olduğu yolu tut
malarından endişe etmektedir. 

Titüleskonun bi 

rinin bulunmalarının ls
panyol radikallerini itidale 
sevketmekte olduğu, mü· 
messillerin lspanyol payi-
tahtından ayrılmaları ne
ticesinde şiddet hareket· 
!erinin tekrar başgöster· 
mesi muhtemel olduğu 
mütaleasını serdetmekle· 
dirler. 

Moskova, 23 (A.A) -
Pravda gazetesi lspanyol 
Markisistleri için toplanan 

iane hakkında yazdığı bir 
yazıda ispanyanın gözle
rini Sovyetler Birliğine 

çevirmiş olduğunu, lspan

yol proletaryasına yardım 
için olan harekete işti

rak etmek halk için bir vazife 
olduğunu bildiriyor. Gazeteler 
amele federasyon ve birlikle
rinin lspanyol Markisistlerine 
yardımda bulunmalarını istiyen 
karar suretlerini neşrediyorlar. 
Paris,23(A.A)·Marselline Ras· 

kua Matinezin ispanyanın Mos· 
kova büyük elçiliğine tayin edil
diği Madridden bildirilmektedir 

•• •• sozu 
Beni tabanca veya hançerle öldürmek 
rezalet olurdu. Zehirle öldürüyorlar. 

Bükreş, 23 (Yeni Asır) -
Sen Morits'ten bildirildiğine 

göre Titüleskonun sıhhi vazi· 
yetinde bugün cü:ı.'i bir salah 
eseri müşahede edilmiştir. Dok· 
torlar yeniden ümitlenmişlerdir. 

Titülesko bugün ilk defa 
olarak kahve içmiş ve bir mik· 
tar ekmekle tereyağı yemiştir. 
Yarın kendisine az miktarda 
meyva verilecektir. 

Saint Moritz, 23 (A.A) -
Dün neşredilen ve profesör 
Abrami ile profsör Ciuca ve 
Doktor Brustein, Doktor Rup· 
pannner tarafından imza edil· 
miş Lulunan sıhhat bülteninde 
şöyle deniliyor: 

Yapılan umumi muayeneler 
Titüleskonun başlangıcı geçen 
Temmuz ayının son günlerine 
tesadüf eden ve kendiliğinden 
birdenbire arazını gös~erir bir 
hastalığın neticesi olan Had 

Fakrüddemden muztarip oldu· 
ğunn beyana müsatiddir. Kan 
nakli neticesinde müşahede 
olunan kan caksiyonları hasta· 
nın lehinde ve onun henüz 
vebametini muhafaza eden sıh· 
bi vaziyetinde salah busulünü 
ümit ettirecek mahiyettedir. 

ZEHiRLENDi MI? 
Paris, 23 (A.A) - Soir ga· 

zetesinin hususi muhabiri Jules 
Sauervein Titüleskonun zehir· 
lenmiş olduğu iddiasında ısrar 
etmekte ve bunu isbat edecek 
ortada yirmi vesika bulundu
ğunu söylemektedir. 

Sauervein demiştir ki: 
- Titülesko her zaman dost 

bir bükümetin bana vermış 

olduğu maiumat sa yesin esinde 
neye mahküm olcuğumu bili
yorum. Beni zehirle öldürme
ğe mahkum etmişler. Ru:nan· 
yada son seneler ıarfında vu-
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Semth, henUz yeni tanıştığı yaran•az kızın bu ga
rib sözlerl karşısında çolt tuhaf bir vaziyette kal
mıştı. Adeta ona nasıl cı.vap vereceğini şaşırmıştı. 

- Gelsene Semih ben va- halde .. 
rım, Nuşin. 

Yanında biri var galiba. 
- Hayır .. Yalnızım. 
- Görüyorum, saklamıya ne 

hacet. Görmesem bile .. Kendi 
kendinle görüşüyor değilsin 
ya .. 

Bu defa ikinci gölge cevap 
verdi: 

- Nuşin'le görüşenin kim 
olduğunu anlamıya ne hacet . 
Ben sizin konuşmanıza mani 
olacak değilim ya .. 

- Ama kimsiniz ? 
- Söylemiyeceğim işte .. 
- Nasıl söyltmezsin.. Her 

- Söylemezsem ne olurmuş? 
- Ne mi olurmuş, biç .. 
- .Şu halde kulunuzun adı 

Nec~a .. 
Nuşin am.:a zadesi Semihle 

en iyi arkadaşı Necla arasında 
karanlıkta cereyan eden bu 
garip muhavereye kahkahalarla 
gülüyordu . .Ş!mdi kahkaha sı· 
rası Necla ile birlikte Semihe 
de sirayet etmişti. Hep birlikte 
terasta oturmuşlardı. Nuşin 
s .. mihin zaif noktasını yaka
ladığı için ona mütemadiyen 
havai şeylerden bahsediyor ve 
bu sureti~ fena halde kızdırı· 

kua gelmiş olan siyasi cinayet
lerden sonra beni kurşunla ve· 
ya hançerle öldürmek büyük 
bir rezalet olacağından düş
manlarımın beni zehirle mahi
rane bir surette ôldürmek is
temeleri gayet tabiidir. Ölü
müm muhtel olan sıhhatıma 
hamledilecek ve bu suretle her 
şey örtbas edilmiş olacaktır, 
demeyi iliyad edinmiş idi. 

Sauervein Malaryanın yüksek 
mıntakaların saf havasına mu· 
kavemet edemiyeceğini ila • 
ve etmektedir. Hlbuki Titü
lesko'nun sıbhatı Saint Moritze 
ıteldiği gündenberi gittikçe 
bozulmaktadır. Rumen devlet 
adamının kanında milimetre 
mikabı başına beş milyon kır· 
mızı küreyvat yerine ancak bir 
milyon vardır. Ve Sauerveine 
göre kendisini kurtarmak im· 
kanı yoktur. 

yordu. Semih mubaverelerin 
uzayıp gitmesinden sıkılmıştı: 

- Galiba sabrımı suii,timal 
ederek bana arsızlık yaptırmak 
istiyorsun. Ondan haber yok 
mu, kendisi nerede, rahatsızlığı 
geçti mi? 

Nuşin sorma der gibi başını 
salladı. Coşan kahkahaları san• 
ki bir dakika içinde erimiş, 

kaybolmuştu. Şimdi onlar, iki· 
si de düşünceliydiler. Nuşin ar• 
kadaşı Nc:clayı amcazadesine 
daha yakından tanıtmıya lüzum 
görüyordu. 

- 1'1eclayı tanıyacaksın Se· 
mih, dedi' Necla Semihanın da 
en yakın arkadaşlarından .. 
Aşağı yukarı aranızdaki ala· 
kayı da tamamen biliyor gibi 
bir şey .. Uyle değil mi Necla .. 

- Şüphesiz öyle Semih bey .. 
Semihayı tanıyanlar, onun dil· 
!ere destan olan sevgilisini ta· 
nımak için bir çok şeyler feda 
ediyorlar. Benimkisi de bu ka
bilden oldu. Sizi tanımak için 
buraya kadar geldiğimi gizle· 
miyece,2im. 

lngilterenin Akdeniz filosu 
Şarki Akdenizde seyahate çıkıyor. lngiltere 

Maltayı terketmek niyetinde değildir. ________________________ ....;;;;... 
- Baştarafı 1 nci sayfada - karara bağlanmış değildir. Sarih olarak diye· 

kalelerin emniyetini temin etmek be.dibi bir za· bilirim ki, adanın umumi inkişafı ve mamuriyeti 
ruret olarak kabul edilir. Esasen bu kimseyi için Kıbrıs daha iyi bir limana muhtaçtır.,, 
tehdid etmek değildir. AKDENiZ iÇiN BiR TEŞKiLAT PLANI 

iT AL YANLARA CEVAP iyi haber alan mehafilde amirallık sivil Lor· 
" ltalyan gazeteleri makalelerinde Akdeniz- dunun beyanatı hiçbir hayret uyandırmamıştır. 

deki yeni siyasetimizi tasrih etmemizi ve bu Bahriye nazırının Akdenizde yaptığı teftiş seya• 
siyasetin gayesi ne olduğunu diğer Akdeniz hatine en büyük bir ehemmiyet . verilmektedir. 
devletlerine sarahaten bildirmemizi istemişler· Geçen Haziran ayından beri lngiliz hükümeti 
dir. Bunlara cevab veriyorum: Biz hiçbir suretle Akdeniz için bir teşkilat planı hazırlamıştır. 
yeni bir siyaset takib etmiyoruz. Bu havzada BU PLANIN GA YESI 
siyasetimiz daima ne idise yine odur. Bizi Ak deniz Al h 
de alakadar devletlerle dostane münasbet halinde 

ınan aberlere göre bu planın gayesi 

yaşatmağa ve diğer· taraftan münakale hatları· Akdeniz filosunun takviyesinden ziyade yani 
sevkülceyş üsleri tesis etmek ve mevcut olan

ınızın tam emniyetini temine matuftur. Bütün 
devletlerle ve bu meyanda ltalya ile samimi !arı takviye eylemektir. Bu maksadladır ki 
münasebat muhafaza edebileceğimizi ümid edi- am!rallık başsivil lordu seyahatinde Cebelüttarık, 
yoruz. Fakat bu ümid münakalelerimizin müm- Malta, Hayfa, Limasol ve Parmagosa'yı ziyaret 
kün olduğu kadar ıteniş emniyetini hazırlamak- etmiştir. 
tan bizi azade kılamaz. Nakliyat sahasında ITAL YANLARA GÖRE 
"Bizim için bir zarurettir,, Roma, 23 ( Ö.R ) - ltalyan matbuatı lngiliz 

HAVA KUVVETLERi bahriye nazırı Sir Samuel Hoare'un nutkunu 
Sonra hava kuvvr.tleıi meselesine dokunarak uzun uzadıya tefsir etmişti. Bu tefsirleri ele 

nazır şöyle devam etmiştir : alan bu sabahki lngiliz gazeteleri lngilterenin 
" Hava meselesi, belli ki vaziyete yeni bir hiçbir suretle Akdenizde Italyayı tehdit etme-

unsur sokmuştur. Bu unsur bizi siyasetimizi diğini kaydediyorlar. 
baştan aşağı değiştirmeğe mecbur edecek de- ltalyan matbuatının kanaatince Akdenizde 
recede vaziyeti değiştirmiş olmamakla beraber lngiliz bahri kudreti şu tedbirlerle takviye edi-
hisıl olan yeni şartlara uymağa ve bu denizde lecektir: 
azami hava kuvvetlerimizi kullanmağa bizi mec· ı - Bütün deniz hareket üslerinin ve bilhassa 
bur etmektedir. " bunların en mühimmi olan Malta üssünün yeni· 

KIBRISIN EHEMMiYETi den inşası, 
Sir Samuel Hoare nihayet Kıbrıs meselesini 2 _ Akdenizde deniz ve hava kuvvetlerinin 

ileri sürmüş ve sözüne şöyle nihayet vermiştir: artırılması, 
"Daima ıu histe idim ki bu adaya şimdiye 

kadar Jiyik olduğu ehemmiyetin yarısını bile 3 - Cebelüttarıkta hususi ehemmiyette yeni 
vnmedik. Kıbnsın askeri istikbali henüz bir bir üs teşkili .. 

SAMUEL HOARE'IN NUTKU 
Londra, 23 (A.A) - Akde

niz teftiş seyahatinden dönen 
Sir Samuel Hoare matbuata 
şu beyanatta bulunmuştur: 

lngiltere Maltayı bir istinad 
noktası olarak kullanmaktan 
hiçbir zaman vazgeçmiyecek· 
tir. Britanya hükümeti Akde
nizdeki kuvvetlerin müvazene· 
sini imparatorluğun müdafaa 
hatlarını emniyet altına alabil· 
mek için yeni duruma uydurmak 
arzusundadır. Kıbrıs adasının 
süel bakımdan istikbali de 
tedkik edilmektedir. Kıbrısta 
gelecekte inkişaf edecek bir 
modern liman yapmak icabe· 
decektir. 

Sir Samuel Hoare bundan 
sonra imparatorluk müdafaa 
hatlarının himayesi hakkındaki 
lngilız kararının hiçbir kimseye 
karşı tehdidi tazammun etme· 
diğini kaydetmiş ve demiştir ki: 

Zira ltalyan matbuatında in· 
gilterenin Akdeni:ı: siyasasına 

bir vüzuh vermesi ve diğer 

Akdeni7 devletlerine ve bu 
arada Fransa ile ltalyaya be
yanatta bulunm~sı lazımgele· 
ceği hakkında makaleler oku· 
yorum. Böyle bir beyanata lü
zum gösterilmesi mutlak bir sui· 
tefehhüm mevcut olduğunu İs· 
bat eder.Akdenizde yeni hiçbir 

- Teşekkür ederim iltifatı· 
nıza Necla hanım.. Fakat siz· 
deki bu küryözitenin manasını 

pek te anlıyamadığımı itiraf 
ederim. 

Genç kız biraz daha ciddi 
konuşuyordu ; 

- Önce şunu söyliyebilirim 
ki biz, yani Semihanın bütün 
arkadaşları onu yakın bir arka· 
daşlık alakasiyle severiz. Onu 
alakalandıran hislerin neler ol· 
doğunu anlamak, bilmek hoşu· 
muza gider. Semih, Nuşin gibi 
benim de sekiz senelik arka· 
daşım.. O, öyle havai idi ki 
bir gün gelib de bir erkeğin 
önünde eğileceğini ve: " Sizi 
seviyorum ,.diyeceğini katiyyen 
tahmin etmiyordum. Elbette ki 
Semihanın gururunu aşağılara 
indiren erkeği tanımak benim 
için bir merak vesilesi olacaktı. 

Yaramaz kız daima bizimle 
alay ederdi. Bir gün bir er
kekle sevişeceğini, nihayet o 
erkeğin önünde eğilerek zaif 
taraflarını ona ızöstereceğini 

• ••••••••••••••••• 
siyasamız yoktur. Siyual hattı 
hareketimiz değişmemiştir. Ya· 
kın bir gelecekte bütün Ak· 
deniz devletleriyle mümkün 
olan en iyi münasebetler temin 
edeceğimizi umuyoruz. Fakat 
bu arzu ve ümidimiz bize irti· 
bat hatlarımızı mümkün olduğu 
kadar emin bir surette temin 
ihtiyacımızdan kurtaramaz. Kıb· 
rısın süel bava hareketleri 
bakımından mühim olduğunu 
söyliyen Sir Samuel Hoare bu 
adanın Akdenizde mühim bir 
rol oynayacağını söylemiş, se
yabatının evvelemirde muhte· 
lif sınıf harb gemilerini teftiş 
ve zabit ve gemicilerle temasa 
ve sonra son 12 ay zarfındaki 

hadiselerden elde edilen tec· 
rübeden istifadeye matuf oldu· 
ğunu bildirmiş ve bu Son 
seyahatin kendisine Akdeniz 
müdafaasındaki zayıf noktaları 
tesbit ve müşahedeye ve bu 
hususta alıncak tedbirleri ta· 
yine imkan vermiş bulunduğunu 
ilave eylemiştir. 

Deniz bakam' sözlerinin so
nunda kanaatince lngiliz do· 
nanması bugün herzamankin· 
den daha kuvvetlidir, demiştir. 

CURNALE D'IT AL Y A'Y A 
GÖRE 

Roma, 23 (A.A) - Journale 
D'ltalia gazetesi Sir Samuel 

ümit etmiyordum. Mektebimi
zin mağrur Semihasının böyle 
işlere kalkıştığını haber alınca 
bila ihtiyar hepimiz alakalan· 
dık. Sizi, muvaffakıyetinizden 
dolayı tebrik ederim, doğrusu. 

Semih, henüz yeni tanıştığı 

yaramaz kızın bu garib sözleri 
karşısında çok tuhaf bir vazi· 
yette kalmıştı. Adeta ona nasıl 
cevap vereceğini şaşırmıştı: 

- Alakanıza teşekkür ede· 
rim, dedi. Fakat bu kombine· 
zon içinde tebrike layık olan 
yalnız ve yalnız, arkadaşınız 

Semiha hanımdır. Öyle değil 
mi Nuşin? 

- Öyledir Semih .. 
- Çünkü Semiha bana 

alakasını uzatırken gururun· 
dan en küçük birşey kayb
etmiş değildir. Semiha hiç 
kimseye benzemiyor. Kızlar 
arasında bambaşka bir mahlük .. 
Sevindiği, memnun olduğu, te· 
essür duyduğu dakikalar oka· 
dar anlaşılmıyor ki .. Ben hangi 
hareketimin onu memnun etti· 

Hoareun Londraya dönmesi 
münasebetile Ingilterenin Ak· 
deniz siyasası hakkında bir 
makale neşretmiştir. Gazete 
diyor ki: 

Kral Edvard doğu Akdeniz 
memleketlerini aynı zamanda 
ziyaret ederek sosyal bir faa
liyette bulunmuştur. lngiltere 
Akdenizde silahlanıyor. Ve 
zecri tedbirler siyasası ma
nevrasını tekrar ediyor. ltal
ya'da hiçbir kimse lngiltere
nin ne silahlarını ne de Akde
nizden geçen İmparatorluk yo· 
!unun ehemmiyetini inkar edi
yor. Fakat bu silahlanmanın 
hedefinden şüphe edilebilir. 
ltalya lngiliz hazırlıklarını sü
künetle ve fakat alakalı olarak 
takibediyor. Habeş anlaşmazlığı 
esnasındaki lngiliz siyasasını 
hatırında tutan ltalya lngiliz 
garezinin ne zaman geçeceğini 
ve lngilerenin spekülasyonu 
nerede başlıyacağını merak et· 
mektedir. 

•••••••••••••••••••••••• 
Bir profesör öldU 

Paris, 23 (A.A) - Enstitü 
azasından Colleje de France 
Şark dilleri mektebi profesör· 
!erinden Antione Meillet 71 
yaşında bugün vefat etmiştir. 

Çankırıda sarsıntı 

Çankırı, 22 (A.A) - Bu ge· 
ce yeniden iki sarsıntı olmuş• 
tur. Bunlarla 24 saatta duyulan 
sarsıntı altıyı bulmuştur. 

ğini şimdiye kadar anlamak 
fırsatını elde edemedim. Onun 
bir zaaf dakikası gelip çatıyor. 

O dakikada Semihayı görme· 
yin .. Ezilmiş gibi, hastalanmış 

gibi birşey.. En ufak bir sözü· 
nüz, onun gözlerinden birkaç 
damla yaş çalmıya kafi .. Fakat 
bu 7.aaf dakıkası geçtikten 
sonra .. 

O .. O çok tuhaf .. Bir sene· 
denberi kendisiyle görüştüğüın 
halde hiçbir hissini tahlile va· 
kıt bulamadım. Zaten onun te· 
lakkileri en geniş düşünen bir 
erkeği bile hayretler içinde 
bırakır. 

- Çok seviyorsunuz şu bal• 

de onu .. 
- Bilakis .. 
- Nasıl sevmiyor musunuz? 
- Şüphesiz hayır .. Onu sev· 

mediğim muhakkak .. Yalnız, 

hoşuma gidiyor. Aldatmasını 
bildiği için hoşuma gidiyor· 

- .">01111 ı·t1t -
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ff k • tzmlr slcfll ticaret me-

T b 1 ? Çocukların bir muva a ıyetı murluğundan: aarruz aş ıyor mu. "inanç Ortaklığı-Emil Mi-

K d ı •""" • d sir ve Hakkı Türegün ,, ticaret 

Yl.rmı· beş asi tayyaresi Madrid ana a genç ıgın en unvanile Izmir'de Gazibulva-

1 
rında Arpacızade hanında her 

üzerinde uçtu. Beyannameler attı. Jzmı·r gençlig""' ine se am.. türlü ticaret muameıeıeriıe uğ-
raşan işbu şirketin ticaret un-

Madrid şimalindeki bütün vanı ve şirket mukavelenam~si Londra, 23 (A.A) - Amele 
partisi geçen hafta Lavida'da 
idam edilmiş olan lspanyol 
amele fırkası şefi Joaguin Ma
rin'in hatırasını yada vesile 
olsun diye ispanyaya tam tec· 
hizatlı bir seyyar sıhhiye kam
yonu göndermeğe karar ver· 
miştir. Bu seyyar kamyona iki 
hastabakıcı ile iki eski muha· 
rib refakat edecektir, Kamyon 
önümüzdeki cumartesi günü 
gönderilecektir. 

Seville, 23 (A.A) - Magu· 
eda mevkii pazartesi sal1abı 
saat ondanberi Nasyooalistler 
tarafından tamamiyle işgal 
edilmiş bulunmaktadır. Marki
sistler birçok telefat vermiş

lerdir. Yaralıların ve verdikleri 
esirlerin mikdarı da çoktur. 

Bunların arasında bir yarbay 
ile orduya mensub birçok za· 
bitler de vardır. 

Magueda mevkii Madridin 
müdafaası noktai nazarından 

son derece ehemmiyetli ve 
Nasyonalistler tarafından zaptı 
büyük bir ehemmiyet teşkil 

etmektedir. 
Bilbao, 23 (A.A) - Bilbao 

nıntakasında general Mola 
içerisinde bir silah fabrikası 
bulunduğundan dolayı hükü
metçiler tarafından şiddetle 

müdafaa edilmekte olan Elbar 
mevkiini ele geçirmek üzere 
tekrar ileri harekata başla

mıştır. 

Madridden haber alındığına 
göre, Marksistler Nasyonalist
ler hesabına casusluk yapmakta 
olduğundan şüphelendikleri bir 
yarbayı idam etmişlerdir. 

Barselon, 23 (A.A) - Dün 
alınan haberlerde Companyse 
karşı başlamıt olan isyan 
hareketinin bütün Katalonyaya 
sirayet ettiği ve Companysin 
kaçmak arzusunda bulunduğu 
bildirilmektedir. 

lrundan vaki olan iş'arlara 

nazaran bu şehir ahalisi ara
sında müteaddit arbedeler vu
kua gelmiş olmasına binaen 
hududu kapamağa karar ver
mişlerdir. 

Valensiya, 23 (A.A)-Toruel 
cephesinde harbetmekte olan 
milisler asilerin haftalarca iaşe
lerini temine medar olacak 
olan bir sürü öküzü cüretka· 
rane bir el çabukluğu ile ele 
geçirmi~lerdir. 

Madrid, 23 (A.A) - 25 ih
tilalcı tayyarnsi Madrid üzerin
den uçarak halka payitahta 
pek yakında taarruz edileceğini 
bildiren beyannameler atmaları 
üzerine hükümet kuvvetleri yeni 
askere alınanlara mütemadiyen 
talimler yaptırmakta, Madridi 
~eviren bütün cephelerde si
perlerini takviye etmektedirler. 

B. Largo Caballere ile gene· 
ral Censionun talebi üzerine 
Barselona dün Madridden mü
temadiyen ve sür'atle silah ve 
nübimmet sevkedilmiştir. 

Askeri müşabidler Madrid 
nubarebesinin :kat'i olacağını 
beyan etmektedirler. 

Gazeteler bir lspanyol Ver
dun muharebesinden bahsedi
yorlar. A,iJer Tage vadisi yolu 
ile yani Napolyonun askerleri· 
nin 1808 senesinde takibetmiş 
oldukları ayni yoldan Madridi 
istila etmek maksadiyle Ta'a
vcr cephes:ndeki gayretlerini 
artırmaktadırlar. 

Hül.iimet Madrid şehrinin 
yiyeceksız kalmıyacağını çün
ki asilerin en ileri mevzi
lerine 40 kilemetre mesa· 
fede bulunan Valensiya Aran· 
juez demiryolu vasıtrsiyle er· 
zak celbi mümkün olacgını 
be a ktedir. 

1 · - Baştarafı 1 ınd say/ada - haline gelmişti. Türkiye, uzak-
dag' larda hükümet kuvvet erı- ticaret kanununun hükümlerine bir çalışmaları sonunda hazıria- lığı dolayısiyle ilk defa olarak 
nin mevzileri pek sağlam göre, sicilin 1852 numarasına nan bu albüm Kanadada çok Kanadaya bir albüm gönde-
olup şimdiden bu yüksek beyenilmiş ve takdir edilmiştir. rerek iki memleket gençliği kayıt ve tescil edildiği ilan 
mıntakalarda kışlama hazırlık· olunur. 

Kanadanın Toronto şehrinde arasında samimi kültür müna· 
!arına başlal'lı'mıştır. çıkan ( Pbevimanend Empire ) sebetleriuin başlamasına önayak l : Mukavele 

Burgos, 23 (A.A) - Royter Izmir Sicili Ticaret 
gazetesi mezkür albüm hak- o '.muştur. Gönderilen albüm 

Aı·ansindan: f" b' ı · y Memurluğu resmi kında çok mülte ıt ır ıs an cidden güzel bir eserdir. eni 
Magueda mevkiinin asiler b d mührü ve F. Tenik 

kullanarak uzun ir le kik Türkiyenin büyük ilerlemesini 
tarafından alınmış olduğu res· yazısı yazmıştır.Ayrıca Kanada takib edenler tarafından bile 
men bildirilmektedir. k 

Kızılhaçı gençlik teş ilatı di- takdirle karşılanmıştır 
Seville 23 ( A.A ) - Gene· rektörü imzasiyle Türkiye Kı- iki memleket gençli~i arasın-

ral Molanın Bilbaoya dozru 
zılay gençlik teşkilatına bir daki kardeşlik hislerini takvi-ilerlemekte olan kuvvetleri Zu-
teşekkür m~ktubu gelmiştir. yeye yarayan bu eserin her 

marraga Ekspeitia Azcoitia ka- Sureti Buca ortamektebine sayfası başka bir renkte ter· 
sahalarını ve demiryo'una ha- gönderilen bu mektupta deni- sim edilmiş ve ahenkli gölge-
kim o'au bütün Orio vadisini liyor ki : ler vurulmuştur. Türk ricalinin 
işgal etmiş'erdir. " lngiliz Kolombyası garp ve Türkiyenin meşhur şehirle-

lrun ile San Sebastien ara- t k rı·nı'n resimleri de cidden güzel-okulu şubesi, Buca or ame • 
sında şimend ifer münakkalatı f d dı·r. Tarı·h tabiiden resme ka· tebi talebeleri tara ın an gön-
tekrar başlamı5tır. Huesca mın· lb · ·· b'" k dar en ku'"çük noktalar bile derilen değerli a iımu uyü 
takasında hükümetçilerden beş bir zevk ve teşekkürle kabul unutulmıyarak hepsine albümde 
yüz milis ö'dürülmüştur. Ma- ettiğini bildirir. Bu albümü ha- yer verilmiştir. En iyi teşek-
jork adasından hareket etmiş zırlıyan gençlere teşekkürleri- kürlerimizi kabul b1Jyurunuz.,, 
ve Biza adasında karaya çık- mizin iblağını rica ederiz. Kızılay Ankara gençlik teş-
mış olan asiler bu adaya ta· Muhtelif memleketlerin okul kilatı da Buca orta okulu direk· 
mamiyle hakim bulunmakta- öğrenicileri arasında albüm törlüğüne ve öğrencilerine bir 
dırlar. takdimi öteden beri bir adet ' teşekkür mektubu göndermiştir. 

Madrid, 23 (A.A)Hiikümetin 
vedi tayyaresi Oviedoyu bom- M 11· • l • lllfl&GV.//: ı.G z l' 
bardıman etmiş asiler:n bir ua ım tayın erı Borsa Haberleri 
bataryasını tahrib eylemiş ve Izmir Kız muallim mektebi 
valinin saravıncla yan'(ın çıkar· tabiive öğretmenliğine Karşıya- DUn Borsada 
mıştır. Hükümet kuvvetleri ka Ortamektebi fen billl'isi • Yaptlan Satışlar 
Aragon cephesinde onbeş ki- biyoloji muallimi Edibe, Karşı· ~ 
lometre ilerlemişlerdir. Asiler yaka Orta mektebi Almanca UzUm 
Talavera cephesinde şiddetli muallimi Kadir Izmir Erkek Çu. Alıcı 
bir taarruz icra etmişlerse de lisesi Almanca muallimlij!ine, 

Fiat 

püskürtülmüşlerdir. Kız lisesi tarih muallimi Hay-
Paris, 23 (A.A) _ Ceneral dar Erkek lisesi tarih muallim-

Frankonun umumi kararsrahı- fiğine, Buca Ortamektebi ln-
nın gece yarısı bildirdii\'ine gilizce muallimi M. Ali Erkek 
aöre, Nasyonalist kuvvetlerin lisesi Ingilizce muallimliğine, 
" Izmir Kız muallim mektebi fel-Talevera cephesindeki ilerile-
yişleri Toledo yakininde bulu- sefe muallimi Nezahet Kız lisesi 

felsefe muallimliğine, Erkek nan Torrinonun :ı:aptı ile neti-
celenmi ştir. lisesi Türkçe muallimi Nahid 

Nafiz Buca Ortamektebi Türk· Markisitlerin zayiatının çok 
mühim olduğu ve Nasyonalist· çe muallimliğine, Kız lisesi 
!erin birçok esir aldıklan söy- felsefe muallimi Neşvet Fatih 
lenmektedir. Ortamektebi Türkçe muallim· 

liğine,AnkaraKız lisesi edebiyat 
Guipuzcada Nasyonalistlerin mmıllimi Ahter lzmir Kız lisesi 

Vergarayı işgal ettiklesi söy- ed biyat muallimliğine tayin 
lenmektedir. Andoluzav cep· 

ed :m şlerdir. besinde iki kızıl tayyarenin 
Nasyonalist avcı tayyareleri At koşuları 
tarafından düşürüldüğü haber 
verilmektedir. Yarış ve ıslah encümeninin 

Paris, 23 (A.A) _ Lerida- sonbahar at yarışlarına bu haf· 
ta devam edilecektir. dan bildirildiğine, göre, As-

keri ihtilale iştirak etmekle Dün toplanan koşu heyeti 
suçlu bu!unan muhafız kıtala· bu hafta koşulara iştirak ede-
rına mensup bir albay ile bir cek saf kan lngiliz atlarına 
kumandan divanıharp tarafın- mahsus handikaplarını şöyle 

tesbit etmiştir : 
dan mahküm edilerek kurşuna Saf kan lngiliz atlarına mah· 
dizilmişlerdir. sus dördüncü koşuda Bekyar 

Şehir sakinlerinden 10 kişi 62 kilo, Barç 59 kilo, Kazlıa· 
de kurşuna dizilmiştir. dalya 56, Tomru 55 ve Önsar 

Paris, 23 ( A.A) - Madrid 48 kilo. 
bakanlar heyeti halkçı mahke- Saf kan Arap atlarına mah· 
menin eski bakanlardan Salo- sus beşinci koşuda Necip 60 
zer A!ouso hakkında verdıği kilo ve Mes'ut 45 kilo ile ko· 
idam cezasını tasvib etmiştir. şacaklardır. 

Hükümün bugün infaz edilmesi Kardeş 
muhtemeldir. katili 

Bakanlar bundan başka Mad· 
rid hükümetinin memlekete 
hitaben neşrettiği beyanname· 
nin metnini de tasdik etmişler· 
dir. 

Paris, 23 (A.A) - Jour ga
zetesi Kazablanka muhabirinin 
haber verdiğine göre, F astaki 
lspanyol mıntakasının başku

mandanı general Argos Fransa 
Fas otoriteleri tarafından ko
nulan ticaret becay;şi memnu
iyetine bir mukabele olmak 
üzere Fastab.i Fransız-Ispanyol 
hududunun tamamiyle kapan
masını emretmiştir. 

Barse'.on, 23 (A.A) - Al· 
bay SaLdine Huescadaki ihti· 
15.Jciler garnizonunun nevmida
ne bir huruç hareketi icrasına 
teşebbüs etmiş olduğunu bil· 
dirmiştir. Asilerin maksadı hükü
metçilerin hudud:ınu kesmekti. 
Fakat bu huruç hareketi püs
kürtülmüş ve asiler tayyareler 
tarafından bombardıman edil· 
mi tir. 

Seferihisar kazasında kar· 
deşi Mustafa'yı öldüren Hüse
yin oğlu Ali, Şehrimiz ağır 

ceza mahkemesinde muhakeme 
edilmek üzere lzmir bapisba· 
nesine getirilmiştir. Cinayet 
~öyle olmuştur: 

Mustafa, koyunlarını kardeşi, 
Ali'nin mısır tarlasına sokmuş
tu. Hayvanların birkaç kuruşluk 
yaptığı zararı gören Ali kızmış, 
Mustafa'yı sopa ile dövdüğü 
gibi tabancasını çekerek yara
lamak suretile öldürmüştür. 

Ali'nin muhakemesine yakın
da şehrimiz ağırceza mahke· 
mesinde başlanacaktır. 

•••••••••••••••••••••••• 

TASHiH 
Gazetemizin 23 - Eylül - 936 

tarihli 9353 sa yılı nüshasının 
sekizinci sahifesinin birinci 
sutununda neşredilen Birinci 
icra memurluğunun ilanında 
7 inci satırda 1es'udiye Ma· 
hallesinin yazılacak yerde 
Mahmudiye mahallesi yazıldı
- odan tashih olunur. 

aşağı yukan 
1271 Jiro ve Şü. 8 20 
739 inhisar ida. 6 8 625 
501 M J Taranto 8 75 18 50 
477 T Debas 5 50 12 50 
368,5 H Alyoti 7 50 14 50 
347 AR Üzümcü 8 75 11 625 
241 S Siileymano 9 17 
234 P Paci 6 25 7 75 
231 K Kazım 9 14 
208 Ü Kurumu 11 50 19 
166 M B Koo. 8 50 16 50 
145 Beşikçi Z bi. 8 625 13 50 
143 B Alazraki 13 18 50 
132 D Arditi 10 50 14 
1'27 M ve H Cem. 8 25 11 25 
112,5 H Güneş 9 12 50 

89 Y I Talat 12 14 
88 F Z Abdul. 14 25 15 
66 J Taranto M 10 11 75 
59 Ş Riı:a H 8 875 12 75 
57 S Emin 9 25 11 75 
50 H Alanyalı 9 50 13 25 
36 Vitel 12 14 50 
36 MAliM 15 17 50 
34 Albayrak 9 75 9 75 
25 Ş Remzi 13 75 13 75 
11 Kaptan Ali 14 50 14 50 

3,5 Ş Z Galip 16 16 
5997,5 Yekün 

138297 Eski yekün 
144294,5 Umumi yekün 

incir 
Çu. Alıcı Fiat 

aşağı yukarı 
562 T ile T 1 Şir. 7 14 
297 H Şeşbeş 7 50 11 
169 B Franko 6 9 
150 D Arditi 7 375 9 50 
100 Benmajor 9 50 9 50 

95 B Alazraki 9 375 9 375 
74 Alyoti bi. 7 25 12 75 
67 F Pakers 7 9 625 
66 Ş Riza H 7 25 12 
49 A Papagno 7 75 9 25 
26 lzzi ve Ali 7 25 11 25 
19 S ~üleymano 7 50 15 
14 K Kazım 8 8 
11 A Muhtar 8 25 8 25 

1699 Yekün 
85326 Eski yekun 
Ş702S Umumi yekun 

Zahire 
Çu Cinsi Fi at 

aşağı yukarı 
385 Buğday 6 50 7 125 

1359 Bakla 4 875 4 875 
117 Burçak 4 4375 4 4375 

9 Mercimek 6 75 6 75 
422 Kumdan 3 50 5 
50 Susam 14 14 

357 bal ye pamuk42 50 45 25 
289 ken palamut 380 480 

imzası 

Bugün bin dokuz yüz otuz 
altı yılı Eylü ayının y:rmi birinci 
günüdür. 

Türkiye Cumurluğu yasalarına 
dayanan ve örneği tasdikli aşa
ğıdaki mühür ve imzasını kulla
nan lzmir ikinci Noteri Mehmet 
Emin Erener, Bahçeliler banın· 
daki dairemde ve işimin başın
da iken saat onbir buçukta 
yanıma gelen, adı ve sanı Iz
mirde birinci Aziziyede Gün
doğdu sokağında 25 numarada 
eturan Bekir oğlu Celal ve 
lzmirde Kızılçulluda Ödemiş 
caddesinde 19 numarada otu
ran Osman Nuri. 

Adlı şahitlerle belli 
mirde Karşıyakada 

F ahrettin caddesinde 

olan Iz
General 
144 nu-

maralı evde oturan ve burasını 
kanuni ikametgah gösteren Ali 
Hortaçsu ve yine Karşıyakada 
General Fabrettin caddesinde 
234 sayılı evde sakin ve 
burasının ikametgahı kanuni 
ittihaz ettiğini söyliyen Hak· 
kı Türegün ve birinci kor· 
donda 230 sayılı evde sakin 
ve burasını kanuni ikametgah 
bildiren Emil Misir baştan aşa
ğı tarafımdan yazılmak üzere 
anlatacakları gibi bir mukavele 
ve beyanname yapmaklığımı 
istediler. Yasanın aradığı gibi 
kendilerini ve şahitlerini ergin 
ve olgun gördüm. isteklerinin 
ne olduğunu .~ordum. 

Benim ve şahitlerin yanında 
söz aldılar ve dediler ki ; 

Mevad ve şeraiti atiye dai
resinde akdi mukavele eyledik 
şöyle ki : 

M. 1 - Akitler Ali Hortaçsu 
ve Hakkı Türegün ve Emil 
Misir aralarında bu daireden 
resen tanzim kılınmış olan bin 
dokuz yüz otuz beş mayısının 
yirmi bir tarihli ve 4751 umu· 
mi ve 6-51 hususi numaralı 

mukavelename ile beyinlerinde 
kurdukları "inanç ortaklığı Ali 
HORT AÇSU, E:VllL MiS R ve 
HAKKI TÜREGÜN,, unvanlı 
şirketi bugünden itibaren fes
hetmiş ve ortaklardan Ali 
Hortaçsu işbu şirkette bulunan 
sermayesiyle temettüünü tama· 
men alarak işbu şirketten ay· 

rılmış ve bu muamelatı şirkete 
müteallik her türlü hususattan 

ortaklarının zimmetlerini ibra 
ve haklarını iskat ettiğini söy
lemiştir. 

M. 2 - Diğer akitler Emil 
Misir ve Hakkı Türegün ortak
ları Ali Hortaçsu da şirke

tin bir güna hakkı ve metalibi 
olmadığından onlar da bilmu· 
kabele beyinlerinde sabıkan 

cereyan etmiş olen bilcüm'e 
muamelatı şirketten dolayı 

mumaileyh Ali Hortaçsunun 
zimmetni ıbra ve şirketi mün
fesihanın bilcümle alac.ak ve 
matlüp arının ara:arında işbu 

mukavelename ile tesi3 ettik
leri yeni şirkete devrini kabul 
etmişlerdir. 

M. 3 - Bugünden it;baren 
şirketlerinin unvanı "iNANÇ 
ORTAKLIGI EMiL MISIR ve 
HAKKI TÜREGÜN,, dür. 

M. 4 - İşbu yeni Şirket bin 
dokuz yüz otuz altı yılı Eylü
lün yirmi birinci günü tanzim 
kılınmıştır. Ve bin dokuz yüz 
kırk yılı Mayıs yirmi birine ka-

Diş tabibi 
Muayenehanesini 2 inci 

Heyler So. Hamam karşısın

da 37 No. ya nakletmiştir. 

Telefon: 3774 
1-26 (1924) 

C/7 /,'T////7///7/,///'////J'///AJ 

•• 
Oğretmenlerin 
Nazarı dikkatine 
Yavuz kitap evi sahibi 

Fahri Kitapcı bu sene Dev-
let matbaası kitaplarının da 
satış hakkını almıştır. 

Vukubulacak s ı pariş 1 eri 
en müsaid şartlarla ve son 
siiratle göndermeğe amade
dir.ilk, orta ve Lise kitap
larının yegane deposudur. 

Adres: Yavuz kitap evi 
No. 56 Kemeraltı 

S7 9-15 (1889) 

Doktor operatör 

Ceva~ Alpsoy 
Merkez hastanesi 

Operatörü 
Hastalarını hergün saat 3 

ten 6 ya kadar Ikınci Beyler 
sokak şerbetçi karşısı No. 81 
de kabul eder. 
Telefon muayenehane 3315 

Telefon evi 3203 ·------9• dar devam edecektir. 
M. 5 - Şeriklerin adı ve 

sanı bu mukavelenin akitleri 
gösteren hanesinde yazılmış ol
duğu gibi işbu şirkete dahil 
başka bir şirket de yoktur. 

M. 6 - Şirketin ticaret mer
ke1i: lzmir şehridir. 

M. 7 - Şirketin nevi kol
lektiftir. Ve unvanı şirket yu· 
karıdaki maddede zikredildiği 
gibi İnanç Ortaklıi\'ı Emil Misir 
ve Hakkı Türegündür ve mua
melatına merkez olarak lzmir
de Gazi bulvarında Arpacı za
de hanında 16 numaralı tica· 
rethaneyi tutmuştur. 

M. 8 - Bilcümle muamelatı 
şirketten dolayı şer1kler tek 
başına o!arak imzaya izinli o • 
doklarından yalnız birisinin ko
yacağı imza şirkf'ti ilzama ka
fidir. 

M. 9 - Şirketin mevzuu: 
Her nevi ticari muamelelerle 
iştigaldir. 

M. lG - Şirketin sermaye~i: 

1 O,OCO Türk lirası olup bu 

para yarı yarıya olmak üzere 
şerikler tarafından müştereken 
vazedilmiştir. 

M. 11 - Şerikler basıl ola
cak kar ve zararda mütesaviyen 
m!işterekdirler. 

Taraflar başka. bir diyecek
leri olmadığını beyan ve ikrar 
etmeleriyle bu mukavelename 
re'sen tanzim ve bazırun mu

vacehesinde açıkça okuna ak 
münderecat ve maımunuı un 
talep ve ikrarı vakıa muta' a· 
katı tasdik olunduktô\n so ıra 
ziri hepimiz tarafından n:. za 
ve tahtim kılındı. 

Genel sayı: 9920 
Özel sayı: 8 - 121 
Bu mukavele suretinin c'ai· 

rede saklı 9920 Genel sayılı 
aslına mutabakatı tasdik lıı

lındı. Bin dokuz y3z oluı: aıtı 

yılı Ey:ül aymın yirmı bırınci 

Pazaıte:;inl günü. 
21 Ey:ül 1936 

T. C. lzmir ikinci Not eri 
Mührü resmisi v" M. Ernio 

Erener imzası 

532 (1927) 



eanlle • 
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Sevincin bir ifadesidir. 
GOzel ve sıhhi dişler her insanı ziyada· 
sile memnun eder. 
GOzellik ve sıhhatınızı muhafaza etmek 
lslerseniz siz de emsalsız olan 

"PERLODENT" 
dl• macununu kullanınız Bundan elde 
edece!jlniz mükemmel neticeden çok mem· 
nun olacaksınız -
--~ vw~4-k- -'P~- oli4 • .,,, ... ..._ot .... "'2::)""< 
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TURAN Fabrikaları mamulatıdır. Aynı zamanda Turan 
tuvalet sabunlarını, traş sabunu ve kremi ile güzellik krem
lerini kullanınız. Her yerde satılmaktadır. Yalnız toptan sa
tışlar için lzmirde Salihağa hanında umum acentelik Nefi 
Naci ve j. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

Posla Kul. 224 Telefon 3465 

Tire şarbaylığından : 
45 lira maktu ücretli urayıınız müstakil ölçüler ve ayar me

murluğu münhaldir. Belediye memur ve müstahdemleri nizamna
mesinin 2 ve ölçüler nizamnamesinin 46 ıncı maddelerinde yazılı 
evsaf ve ehliyeti haiz isteklilerin gerekli vesikalpriyle birlikte 
30-9-936 günlemecine kadar urayımıza müracaatları lüzumu ilan 
olunur. 22-24 439 (1946) 

Devlet demiryollarından: 
Aşağıdaki gayri menkuller 7 · 10 - 936 Çarşamba günü saat 

15 de lzınir Alsancak 8 inci işletme komisyonunda açık artırma 
usulile ve ayrı ayrı kiraya verilecektir. isteklilerin gayri men· 
kuller hizasında yazılan miktarda muvakkat temin• t vermeleri 
ve işe girmeğe mani kanuni bir halleri olmadığına dair beyan
nameler ve aranılan vesikalarile muayyen vakıtta komisyona 
müracaat etmeleri lazımdır. Şartnameler Alsancakta komisyon
dan, Torbalı ve Karapınar istasyonlarında istasyon yazıhane

lerinden parasız alınır. 

1 - Alsancakta birinci kordonda 582 kapı ve 57 harita nu
maralı depo bir senelik kiraya verilecektir. Bir senelik kira 
bedeli 60 lira muvakkat teminatı 450 kuruştur. 

2 - Torbalı istasyonu yanında ve Ödemiş şubesile esas hat 
arasındaki müselleste 20 dönüm üzüm bağı ile 40 dönüm tarla ve 
bir kulübe üç senelik kiraya verilecektir. Muhammen kira bedeli 
700 lira ve muvakkat teminat 5250 kuruştur. 

3 - Karapınar istasyonunda istasyon Platformundaki kahve· 
hane üç senelik kiraya verilecektir. Muhammen kira bedeli 90 
lira muvakkat teminat 675 kuruştur. 

24-26 523 (1925) 
Aşağıda mikdar, cins ve evsaf ve eb'adı yazılı malzeme satın 

alınacaktır. 2-10-936 Cuma günü saat 16 da lzmir - Alsancakta 
8 inci işletme binasında açık eksiltmeye konulacaktır. Muham
men bedel 85370 kuruştur. Bu malzemeyi satacaklar 6403 kuruş 
muvakkat teminat vermeleri ve aranılan vesikalarla işe girmeğe 
kanuni manileri bulunmadığına dair beyannamelerle muayyen 
vakıtta komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu malzemenin ihale tarihinden azami on ;ı-ün içersinde işlet
memize teslimi şarttır. 

45 tane tevzi tablosu mermeri 300X 400 MiM 
400X500 M/M 2 ., tevzi tablosu mermeri 

5 ., tek kutuplu şalter 
715 Klg. bakır çıplak tel 

1790 Metr. bakır izole tel 
15 tane Peşe! borusu 

Bir tavzih 
Gazeteniz n 22·9-1936 tarih 

ve (9352)sayılı nüshasının ikinci 
sayfasında ve üçiincü sütununda 
-Mezuniyet şah&detnamesi ver· 
mişler· başlığı altındaki yazıda: 

"Burgaz başmualliıni diye gös
terilen Ismail Felhinin, Burgaz 
baş öğretmen i olmayıp Şirince· 
nin eski baş öğretmeni olduğu 
ve Burgaz okulunda böyle bir 
had sımin cereyan etmed ı ğini., 
tavzih etmenizi saygılarımla 
dilerim. 

Kuşadası Burgaz köy okulu 
baş öğretmeni 

25 Amp. 
10 M/M2 
1,5 M/M2 
26 M/M 435 (1935) 

lzmir ikinci icra memurlu
ğundan: 

B r borcun temin için haciz 
edilen otel eşyası ile otomobil 

ala! ve edevatı ve lastik ve 
benzin ve sair bir çok eşya 
28-9-936 tarihinde saat 14 de 

küçük Salepçi oğlu hanı içinde 
satılacaktır. 

Mahcuz % 75 ini bulmazsa 
ikinci artırması 29-9-936 da 

a.yoı gün ve aynı saatta ve 
aynı mahalde icra edılecektir. 

istekli olanlar o gün ve saat
larda mahallinde icra münadi
siyle 

YENi A8lR 

En fayda!ı hediye şüphesiz 

G R i Pi N dir 

Çünkü 
şifa 

her ağrıyı keserek 
ve neş' e getirir 

" Radyolin ,, müesseselerinin maruf kimyagerleri tarafından 

harikalı bir tertible hazırlanan müstahzardır. Menşe ve sebebi 

ne olursa olsun bütün ağrılarla soğukalgılığından mütevellid 

rahatsızlıkları süratle geçirir, hastalığı şifaya, ıstırabı neş'eye 

çevirir. 

OTEL 1 
•11111111111111 

Bu her iki otelin müsteciri 
Türkiyenin en eski otelcisi 

BAY OME'R LUTFIDiR 
111111111111111 

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

Otellerinde misafir kalanlar, 
kendi evlerindeki rahatı l>u· 
)urlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten 
fiatlar müthiş ucuzdur. 

5 
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dayanarak lzmire yaraşacak şekilde genişletilmiştir. 
Ahmet Etiman Kitap Evi : Kültür Bakanlığının okul ki-

tapları ile niğe t bütün ki- lapların lzmir deposudur. 

1 
Ahmet Etiman Kitap Evinde : Zengin kırtasiye çeşitleri de 

okul kitapları gibi iskontolu fiatlarla satılmaktadır. Kitaplar 
tamamen gelmiştir. Siparişler sür'atle gönderi lir. 

lzmir Hükumet Caddesi No. 58 - 60 Telefon: 2535 '·· _, 

No. 9388 

z 
o 
s 
1 1 

< 
Q 

---~ 

No. 38380 üç pilli 

Markalı bu fenerler beş ve yedi pillidir. Beş pillisi beş 
yüz, yedi pillisi yedi yüz metre uzaklığı gösterir. Ayarlıdır. 
Ziyayı dağıtır, toplar. Ziyasından her göz kamaşır. Onun 
için polislere, bekçilere, avcılara, bağcılara tavsiye ederiz. 

Umum depoları; lzmirde Suluhan civarı No. 28-9 Hüsnü 
Öz Ödemişli. lstanbulda: Tahtakalede Jak Dekalo ve Şsı. 

RADYOLIN 
Sıhhatinizin bekçisidir 

unutmayınız ki 
Ağız bütün 
mikroplara 

açıl- bir 
kapıdır 

Ft.A.. ı >-Y-C>L.I~ 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

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

defa dişlerinizi Radyolin ile fırçalamağı kat'iyyen 
ihmal etmeyiniz. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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TAZE TEMiZ UCUZ 
llAÇ 

HAMDİ NÜZflET 
Sıhhat Eczanesi 

BAŞ DURAK 
BUyük Salebçioğlu hanı karşısında 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

-
Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, haz!msızlığa karşı en iyi ve 

şifalı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

SE I~Aifl 
Mevsimin 

pis ve kor
kunç nezle
sinden sizi 
korur. 

l\f. DEPO 

S. Ferit 
• 
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F ratelli Sperco 
Vapur Acentası 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
SiS HERCULES vapuru ey

lülün 29 una doğru limanımıza 

gelip yirmi dört eylüle kadar 

Anver.s - Rotterdam Amster
dam Bremen ve Hamburg li
manlan için yük alacakbr. 

CERES vapuru 29 eylüle 

doğru beklenmekte olup yü

künü tahliye ettikten sonra 

Burgas, Varna ve Köstence 
limanları için yük alacakbr. 

HERMES vapuru 30 eylülde 
gelip beş birinci teşrine 

kadar Anvers - Rotterdam -
Amsterdam - Bremen ve Ham

burg limanları için yük tahmil 
edecektir. 

SATURNUS vapuru 11 bi
rinci teşrinde gelip 14 birinci 
teşrine kadar Amsterdam ve 
Hamburg için yükleyecektir. 

SVENSKA ORIENT Lınıen 
HEMLEND motörü yirmi 

dokuz eylülden beş birinci 
teşrine kadar Rotterdam, 

Hamburg, Dantzig, Gdynia, 
Copenhagen, Götheborg ve 

lskandiyavya limanlarına yük 
kabul edecektir. 

V ASLAND motörü 13 birinci 
teşrine doğru limanımıza gele

rek 17 birinci teşrine kadar 
Rotterdam, Hamburg, Dant

zig, Gdynia, Kopenhagen 
Goteburg - Stokholm, Oslo ve 

lskandinavya limanları için yük 
kabul edecektir. 

VIKINGLAND motörü 30 
birinci teşrinde gelip 5 ikinci 

teşrine kadar Rotterdam,Ham

burg, Baltık ve Skandinavya 
limanları için yükliyecektir. 

Servici maritime Roumain 
ALBA JUL YA vapuru 25 

eylülde gelerek Pire, Malta, 
Marsilya limanları için yük 

alacakbr. 

N V. 
W. F. H. Van Der 

Zt>e & Co. 
DEUTCHE LEV ANTE LINIE 

G. m. b. H. 
ANGORA vapuru 21 eylül

de gelip Hamburg, Bremen ve 
Anversten yük çıkarmıştır. 

TINOS vapuru 25 eylülde 
bekleniyor. 29 eylüle kadar 
Rotterdam, Hamburg ve Bre
men için yük alacaktır. 

KYPHISSIA vapuru 6 birinci 
teşrinde bekleniyor. 10 birinci 
teşrine Anvers, Rotterdam, 
Hamburg ve Bremen için yük
alacaktır. 

GERA Motoru 15 birinci 
teşrinde beklenmekte olun 20 
birinci teşrine kadar Anvers, 
Rotterdam. Hamburg, Bremen 
limanları için yük alacaktır. 
ATHEN motoru 26 birinci 
teşrinde beklenmekte olup 3 
son tesrine kadar Anvers, 
Rotterdam, Hamburg, Bremen 
limanları için yük alacaktır. 

American Eı:port Liues 
Nevyork 

EXAMINER vapuru 26 ey
lülde doğru N evyorka hareket 
edecektir. 

EXMOOR vapuru 17 ilk teş
rinde bekleniyor. Nevyork ve 
Boston İçin yük alacakbr. 

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

Pire Aktarması Seri Seferler 
EXOCHORDA vapuru 9 ilk 

teşrinde Pireden Boston ve 
Nevyorke hareket edecektir. 

EXCALIBUR vapuru 23 ilk 
teşrinde Pireden Boston ve 
Nevyorka hareket edecektir. 

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

•• eza •• 
Den Norske Middelbavslinje 

BANDEROS vapuru Halen 
limanımızda olup Havre, Diep
pe, Dünkerk ve Norveç liman
larına yük alacı.ktır. 

ARSIULUSAL lZMiR FU
ARINI GöR1\1EYE GELEN 
YUllrrDAŞLARA SAYGI 
BORCUMUZU öDEMEK 
lÇiN Telefon 3882 

• 

Bir Aylık Tenzilat 
l:ımir tecim ve endüstri odası pavyonunda köşemi:ı.i, 
Balcılar içindeki magazamızı ziyaret ediniz. 

TELEFON: 3ae2 
/ . • • . ' . ~. .-.. t . -Daima sabit daima tabii 

""/• 
Juvantin saç boyaları 

INGILIZ KANZUK eczanesi laboratuarlarında hazırlanan Ju
vantin saç boyaları muzır ve zehirli maddelerden tamamen ari 
olup saçlara tabii renklerini bahşeder. 

Juvantın saç boyalarını kumral ve siyah olarak iki tabii renk 
üzerine tertip edilmiştir. Gayet tabii ve sabit olarak lemin edi· 
len renk yıkanmak, terlemek batta denize girmek suretiyle de 
çıkmaz. En ciddi ve emniyetli markadır. SUÇEA VA vapuru 20 birinci 

teşrinde beklenmekte olup 21 
birinci teşrinde Pire, Malta ve 

Marsilyaya müteveccihen hare
ket edecektir. 

BOSPHORUS motörü 22 ilk 
teşrinde bekleniyor. Le Havre 
Dünkerk, Dieppe, Anvers Di
rekt ve Norveç limanlarına yük 
alacaktır. 

Eczanleerde ve ıtr •at mağazalarında arayınız. 

ı--------.ö.-----------------~ HÜSEYiN Kft. YIN 
ZEGLUGA POLSKA 

kumpanyası 

SARMACJA motörü 28 ey

lülde gelip 1 birinci teşrine 

kadar doğru Anvers ve Gdynia 

limanlarına yükliyecektir. 

Daha Fazla tafsilat için ikinci 

kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRA TELLi 

SPERCO vapur acentalığına 
müracaat edilmesi rica olunur. 
Navlunl<ırdaki ve hareket ta
rihlerindeki d.:ğişikliklerden 
acenta mesuliyet kabul etmez:. 

Telefon: 2004-2005-2663 

Doktor 

Kemal Sakir 

• 

SARAÇOGLU 
Memleket hastanesi 

Dahiliye Mütehauısı 

1 
Muayenehane: ikinci Bey

er sokağı 65. Tel. 3956 
Evi : K3prü 'apur iskelesi 

Berat apartımanı No. 6 
Ev, Telefon No. 2545 

-Gui-nekunn 
MİT AT OREL ·~ 

' ' Adres - Beyler Numan ~ 
zade sokağı Ahenk mat· ~ 

Armement H.Schuldt Hambcrg 
DUBURG vapuru halen li· 

manımızda olup Rotterdam ve 
Hamburg limanlarına yük alıyor 

--•MI~® ta 

Khedivial Mail Line 
ABOUKIR vapuru 30 eylül 

öğleden hareket edecektir.Port 
Sait, Hayfa, Beyrut ve isken• 
deriye için yükliyecektir. 

S. A. Royale Hongroise de Na
vigation Danuuienne· Maritime 

Buda pesi 
DUNA vapuru 22 eylülde 

Belgrad. • Novi•ad, Buc'a?este, 
Bratislava, Vienne, Linz liman
ları için yük alacaktır. 

SZEGED motoru 13 ilk teş
rinde bekleniyor. Belgrad, No- ı 
visad, Budapeşte, Bratislava, 
Uiyana ve Linz için yükliye
cektir. 

Johnston Varen Line Ltd 
Liverpul 

KENMORE vapuru 27 ey
lülde Burgaz, Varna, Kkstence 

Sulina, Galaç ve Braila liman· 
!arına hareket edecektir! 
~ 

Service Maritime Roumain 
Bükreş 

DUROSTOR vapuru 30 ey
lülde bekleniyor. Köslence, Su
lina, Galatz ve Galatz aktar
ması olarak Belgrat, Novisad, 
Budapeşte, Bratislava, Viyana 
ve Linz için yük alacaktır. 

baası yanında. • 
Numara: 23 

Telefon : 3434 
V,czL (229} 

// /' /."/./ LJr:LZ/CZ'1"?'ZrzrL.zz:a, 

Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 1 
hakkında hiç bir taahhüde gi· 
rişilmez. 

N. V. W. F. Hanri Van Der ı 
"' Zee & Co. 

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

Mobilve evi ŞEKERCiLER No.26 
LÜKS -VE SAGLAM 

Yemek ve yatak odaları takımları sipariş üzerine kabul edilir ____________________, 

Olivier Ve Şü. 
LIMITET 

Vapur Acentası 
BİRİNCi KORDON REES 

BiNASI TEL. 2443 
TRENTINO vapuru 9 eylüle 

kadar Londra ve Hull için yük 
alacaktır. 

FHlLOMEL vapuru 19 ey· 
lôle kadar Londra, Leith ve 
Nev~astele yük alacaktır. 

POLO vapuru 8 ey:ülde 
beklenmt-ktt> olup Londra ve 
Anversien yük çıkaracaktır. 

DIDO vapuru 29 eylüle ka
dar Londra ve Hull içın yük 
alacaktır. 

LESBIAN vapuru 9 teşrini
evvele kadar Londra ve Hull 
için yük alacaktır. 

MARONIAN vapuru 19 teş
rinievvele kadar Londra ve Hull 
için yük alacaktı. 

Liverpool hattı 
1 FLAMINIAN vapuru 10 ey! lüle kadar Liverpool ve Glas
ı gov için yük alacaktır. 
! MARDINIAN vapuru 17 ey-

i lülde L' verpool ve Svanse adan 
gelip yük çıkaracak ve ayni 
zamanda 23 eylüle kadar Bel· , 
Bütün Dünyanın 
tanımış olduğu 

VİTLER 

Paris fakültesinden diplomalı 
Diş tabipleri 

l\f uzalfer Eroğul 
Keınal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan baş!ıyarak 

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

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 

r_V//////////////ZZ/://.//Z!I 

Hususi muallim 
ikmale kalan ilk ve orta 

mektep talebeleri süratle im
tihana hazırlanır. Şekerci Ali 
Galip ticarethanesi yanında 
Mehmed Ali tuvalet salonuna 
(Z.M) rumuzile müracaatları. 
f'/////////, : ///////.//////.1111 

fast, Liverpool ve Glasgov için 
yük alacaktır. 

Bristol Hattı 
TORFINJARL 20 eylüle ka

dar Bristol için üük alacaktır. 
NOT : Vürut tarihleri, va

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

Marka her boy Lüks ve ucuz 

bisikletleri ZÜNDAP marka 
motosiklet petromaks lüks fe

ner lambaları sıhhi Apostel 
ağızlığı her çeşit gramofon 

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

No. 156 Balcılar 

Sağlam kefaletle 
taksitle verilir. 

Fenni 

NECİB SADIK 
DAMLAPINAR 

1-26 

Gözliikcülük 

ECZANESi 

HİLAL ECZANESİ1 

HER NEVİ FENNi GÖZLÜK 

Altın, nikel, yal elektroviz, selloloit has baga her türlü çer

çevelerle pantoskopik, silindirlik, siferik, iki mihraklı, uzaktan 
veya yakından her türlü gözlükler, tayyare ve şoför gözlüklcrile 
güneş ve toz gözlükleri, ile bütün opkatmin bütün icabalı. Göz 

hekimleri için muayene kutuları, aliıt ve edevat deposu 
TOPTAN ve PERAKENDE 

I L A N 
lzmir Yün mensucatı Türk anonim şirketinin Halkapınar· 

daki kumaş fabrikası mamulatından olan mevsimlik ve kışlık 
zarif kumaşlarla, battaniye, şal ve yün .çorapları, bu kerre 
yeni açılan birinci kordonda Cumhuriyet meydanı civarında 
186 numaradaki (ŞARK HALI TÜRK ANONiM ŞiRKETi) 
mazasında satılmaktadır. Mezkür fabrikanın metanet ve 
zarı;fet itibarile herkesçe nıalüm olan mamulatını muhterem 
müşterilerimıze bir defa daha taysiyeyi bir vazife biliri7. 

Toptan salış yeri : Birinci kordon No 186 
Şark halı Türk anonim şirketi 

Perakende satış yeri : Yeni manifaturacılarda Mimar 
Kemalett:n caddesi Sağırzade biraderll!r 

Kuzu oglu çarşıgı Asım Riza ve biraderleri 
Yeni rnanifaturacılarda Mimar Kemalettin caddesi 

Yünlü mallar pazarı F. Kandemiroi!'lu 

• 
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Milletler Cemiyetinin paravanı arkasında 

En vahim bir münakaşa gizlenmektedir 
Küçük devleOerin endişeleri pek tabiidir 

CEMiYET iki başlı bir ÇIKMAZ KARŞISINDADIR. Lahay divanı kararını verinceye kadar 
tlabeş delegasyonunun vaziyeti ne olacaktır? ASSAMBLE buna KARAR VERECEKTiR 

Cenevre, 23 (Hususi) - Ha
beş delegasyonunun vaziyeti 
hakkında Milletler Cemiyeti 
asamblesi busrün aleni ve umu• 
mi bir celsesinde karar ver· 
meğe davet edilmiştir. Dün, 
Yunan delegesi Politisin riya
setinde bir hukukçular komi
tesi meseleyi tedkik etmek ve 
nlihiyetnameleri tedkik ko
misyonuna bir rapor vermek 
vazifesine memur edilmişti. 
Bunu müteakib komisyon da 
asambleye raporunu verecekti. 

1 - Laha ydaimi adalet di
vanının istitari reyini taleb için 
kullanılacak formülü tayin et
mek, 

2 - Divan kararını verin
ceye kadar geçecek müddet 
zarfında Habeı delegasyonu
nun vaziyetinin ne olacağını 
tesbit eylemek. 

Komite i!könce birinci nokta 
ile meşgul olmuştur. lstişari 
rey talebi için divana yapıla
cak m6racaat bir Habeş dev
letinin mevcut olup olmadığını 
kaydetmiyecek ve bu nokta 
11.erinde bir m6talea da ara
mıyacakbr. Sadece Haile Se
Ja.iye tanfmdan tavzif edilen 
laerhangi bir delegasyonun 
beynelmilel m6nakaşalara ve 
meseli asamble müzakerelerine 
iftirike salihiyetleri olup ol
madıfı sorulacakbr. 

HAK VE FILIY AT 

divana gönderilecektir. 
ikinci noktaya, yani Habeş 

delegasyonunun divan hükmü
ne kadar vaziyete gelince, bu 
hususla karar vermeğe konse
yin mi, yoksa asamblenin mi 
davet edileceği henüz bil nmi
yor, zira cemiyetin bu iki ku
rumu da bu noktada ayni de
recede salahiyetdardır. 

Komisyon, komitenin raporu-

nevrede milletler cemiyeti 17 cl 
asamblesinin karşılaşbğı müş
kül vaziyet gazetelerin dikka
tini tutmakta devam ı:diyor. 
Neg6s tarafındarı Habeş dele
gasyonunun hukuki vaziyeti 
hakkında Lihay divanından ia
tişari rey istenmesi talebi ka
bul edilmiştir. 

" PETIT P ARISIEN " diyor
ki : " Habeş ihtilafı hukuki ve 

Cenevıeye giden Neraşi 

nu tedkikden sonra cemiyet ahliki planda Cenevrede tek• 
nizamnamesinin befinci mad- r•r yeni bir tekilde ortaya çık• 
desinin dördüncü fıkrasının bu mıştır. Milletler cemiyeti para-
meseleye kabili tatbik olduğu- vanası arkasında en vahim bir 
nu bildirmiştir. Şimdi bu mad- münakaşa gizlenmektedir. Kn-
deyi tefsir ederek Habeş dele- çük devletlerin endişesi tabii-
gasyonunu, Lahay divanının is- dir. Bunlar, kendi zararlarına 
tişari reyi gelinceye kadar, ce- bir emsal hasıl olmasından ve 
miyetten uzak tutmak veya bükümraniyet haklarının her 
müzakerelere kabul etmek hangi bir tecavüze baylece 
asambleye ait olacaktır. açık kalmasından korkmakta-

GAZETELERiN dırlar. Cenevrede ltalyanın itila 
MÜTALAALARI fgirizlik göstermiyeceği ümit 

Paris 23 ( Hususi ) - Ce- edilmektedir. Uysalbk g6ster-

Yenide1ı Onevn u/luınu kartulan lfabeşislan 
meli için B. MUSSOUNININ rek mesel~yi haUe çalışmışbr. 
zekivetine dayamlmaktadır... Bu karar hukuki olarak ma-
ltalyanın mevkii Cenevrededir kuldur. Fakat esas m6şkilit, 
ve bu devlet mümessillerinin yani Lahey divanı h6kmünü 
yerlerine gelmelerini temin için verinceye kadar Habeş dele-

h k 
gaayonunun cemiyet m6zake-

er es uhdesine düşen feda- relerinde hazır bulunma11 me-
kirlığı yapmalıdır." ıelesi ortada durmaktadır. 

"KOTIDIEN,. gazetesine g6- TEZADLI VAZIYET 
re Milletler cemiyeti bugOn iÇiNDE TEK ATU 
geçmiş hatalarının cezasını Milletler cemiyeti iki başlı 
&demektedir. Tedkik komis- bir çıkmaz karşısındadır. ltalya 
yonu, Habeş delegasyonunun ve Almanyadan mahrum bir 
vaziyetini tayin için Lahey di- cemiyet Avrupanın en endişe 
vanına müracaate karar vere- verici bir mıntakasında zaafa 

M11ssoli11i 

nğramış olur. Diğer taraftan 
esas prensiplerinin tatbikinden 
cemiyetin feragatı onun manevi 
otoritesini kırar. Çünkü Millet
ler c:emiyetinin vazifesi arsıulu
sal kanuna riayeti temin et
mektir. Bu tezadh vaziyet için
de elde bir tek atu vardır: 
Geçmif hatalar nasıl olursa ol
sun tashih edilmelidir. Zira en 
mühim iş Avrupa sulhunun 
muhafazasıdır. 

"JOURNEE INDUSTRIEL
LE,, gazetesine göre herşey 
Habeş işinin tekrar ortaya fır• 
lamasından içtiuab mnmkün 
olamıyacağını göstermektedir • . 
Avenol meselenin hukuki saf
hada halli için Romaya zama
nında teklifler yapmıştır. Diğer 
taraftan, Milletler cemiyetinde 
faik bir otorite sahibi olan 
lngiltere bu davanın ortadan 
kalkmasını istediğini gizleme
miftir. Fakat asamble celH8i 
açılınca Habeş delegasyonu 
sadece eski görüşlerini muha
faza etmiş ve ltalya da geçmif 
vaziyetinde ısrar eylemiştir. 
Fakat herşeyden evvel ltalya· 
nın ve Almanyanın cemiyette 
yer alması lazımdır. Ç6nkll 
muhatablar haı.ır bulunmadıkça 
herhangi bir müzakereye im• 
kan olamaz. 

Bu formlll ortaya hem bir 
hak meselesi, hem bir filiyat 
meselesi koymaktadır. lstişari 
rey talebile birlikte Negüs ta
rafından delegelerine verilen 
;timadnameler gibi vesaik de ............................................................................................................................................................................................................................................................................ 

T oledo yolları cumhuriyetçilerde Renanya tepeleri tahkim edildi 

Hitler Ren'de 70 
bir orduyu teftjş 

bin kişilik 
edecektir 

Asiler Madride 39 kilon1etre 
iddia ediyorlar yaklaştıklarını 

AUSTEN CHAMBERLAIN diyor ki: " ALMANYA askeri ge;ld resimleri Belçika kabinesi lepanyaya yapllan gizil elllh ihracata ile meşgul oldu. 
içinde yatamaktadır. ITALYA aCırh§ını hangi tarafa atacağını DOŞUNOYOR Belçlkada gizil bir elllh fabrlkaeı ile bir depo bulundu .• 

mıntakasındaki askeri işgale Madrid, 23 (Ö.R) - Harbi-
tam bir fekil verilmesi yakında ye nezaretinin bir tebligine gö-
tahakkuk etmiş l>ulunacaktır. re iki bölük hükümet askeri, 
Alman hükümeti bu hususta albay Mandega kumandasında 
evvelce de hiçbir teblig ve San Pedro mıntakaaında isi-
beyanatta bu!unmıyacak ve mu· )erin bir hücumunu saatlarca 
taJ veçhile dünyayı yeni bir süren bir muharebeden ıonra 
emri vaki karşısında bulundura- defetmiştir. Bu muharebede 
caktır. millicilerden 200 kişi telef ol· 

Paris, 23 (Özel) - "Eksel- muıtur. Hükümet kuvvetlerinin 
sior" gazetesi "Avrupa nereye zayıatı yalnız 7 neferdir. 
gidiyor?" Serlevhasile Sir Aus- Toledo'da hükümet kuvvet-
ten Chamberlain'in bir maka- leri asilere karşı mühim bir 
lesini neşrediyor. · Eski lngiliz 
hariciye nazırı bunda ctiyor ki: müfreze ile harekete girişmitler 

"Avrupada üç memlekette dir. Son haberlere gire Mase-
harp bütün düşüncelerin mer- ga yolu,.. yalnız şiddetli bom-
kezini teşkil etmektedir. Bu bardıman hasebile hiçbir taraf 
memleketlerde her istihbar ve k . b İspanradan Fransa••a kaçan kq/ilekr 

as erinın barınamadığı ir kı- yoıunun bildirdiğine gire Mad- 11 lS 616 ve 80 yaralı bırak-
ibbar kaynag· r, matbuat, radyo, sım müstesna olmak üzere • rid üzerine ileriliyen millici mıştır. 
tiyatro ve sinema sıkı bir kon- tamamile hükümet kuvvetleri- M k 22 A) So 
trola tabidir. Hüktimetin işine nin elindedir. kuvvetler şimdi hükümet mer- R oı ova, k (A.cl k- k Vfel 

1 • h dü lii · t kezinden ancak 39 kilometre uıya ınesle i sen i a onıe-
Piyade motörü geçmişçir ge mıyen er r neşrıya Paris, ~ (Ö.R) - Sevil rad-

Berlln. 23 (ô.R) - Burada bolı'k (temıı"lı') bı"r mahiyette menedilmekte ve insanlann mesafede bulunuyorlar. Mak- yinin verdiği izahata göre, cwn• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
siyasi mahafilde deveran eden kalmadığını isbat edecektir. önüne yalnız hükümetin ver- leri içinde yaşamaktadır. Italya yedayı geçdikten sonra iıi kuv- huriyet ispanyanın kadın ve 
bir rivayete gire, yapılmakta Bu ordunun Ren mın!akasına mek istediği ders çıkarıl- kendi ağırlığını Avrupa m6va- vetler ıimal istikametinde ileri çocuklarına yardım etmek için 
olan bOylk Alman manevra- nakli hemen yapılacaktır. Yine maktadır. Bu üç memlekette zenesinde hangi tarafa ataca- hareketine devam etmişlerdir. Sovyet kadınları tarafından 
lannın sonunda B. Hitler 70,000 Berlinde s6ylendig"ine göre es- siyasi kararlar en bliyiik bir ıı..91 dlif6nüyor. Avrupanın şar- Barselon, 22 (A.A)- Hues- toplanan ianat 20 eylüle kadar 

sür'atle verilir. Zira hllkiim ve g• L:.:ı:k bir ordayu Ren mınta- ki gayri askeri mıntakada tah- landa da endife ve korku umu- cada bulunan Nasyonaliıt gar- yedi milyon rub'eyi bulmııştaf. 
....... ıalihiyet bir diktat&rlln e6nde- ıs l&ld b11nda teftit ederek bu su- kimat işi allr'atle ilerlemiştir. dir ve bir tek edamın ıı61.ll midir. Fakat henlb bunlardan nizonunda bir çıkış hareketine Neva vap.uru ile ey e 
Mile 86tlD R llf& tepeleri talııkPn Jram oimaktathr. Jrat'I Wr netice çakanuk u- t11eblıGI edilmipe de ajır za- gönderilen eşya iıte bu iMr 
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