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• 1 ikinci kısım bugün başlıyor 1 
1 • ~atır~ıo~lu tafrikamızın birinci kısmı 
' bıttı. lkıncı kısım başlı başına bir eser-

D~v.am müddeti Türkiye için ıH~riç iç~n 
Senelik . . . . . . . , 1300 :!500 

AÜı ayhk, .... - . - 700 - -J.100 

dir. Bu tarihi tefrikamızın birinci kıs
mını takib etmemiş olan okurlarımız 
bunu takib etmekle hem başlı başına 
bir tarihi roman okumuş ve hem de 
birinci kısmı anlamış olacaklardır. _ / TELEFON : 2697 --· 

Fiyatı " s ,, _kuruştur. Cumhı,riycti-ıı Ve Cuııılrnriyet Eseritıin Bekçisi, Sabalıları Qıkar Siyas1. Gazetedir Yeni Asır matbaasında basılmıştır • 
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Yugoslav ·-Vahdeti 
Sarsılmlyacak ... 

Öııiiııı::dcki Pazar ıııiıııı, Yıı
f/Osla!'!JaıTa l1eleıliye iıılilıa

lıat 1 ı:anlı ı·. Slo !J(td iııorit; 
ka/Jiııesiııiıı doyaıuluıı ekse
riµı't zıal'lisiyle parlomeııto 

dı§ındcı kalem biı·le.~ik ııı ll

lıale/et pal'tileri, bu iıılilw· 
balın neticesiııe /Jiiyitk elu'm· 
nıiyet ·ceriyorlar Ril/ıasBa 

uzun m iicadelelerdeıı ıwııı·cı 

vazi11etiııi tası"i/ı etııwk ihti
yacıııı dııyaıı Dr. Jlaşekiıı 
Rırmt partisi. clalıa /Jiiyiik 
bfr alıikayla neticeyi belı'li · 
.1101·. Maşek t•e aı·kadas

ları Birle'1ik mıılıalefetle 
anlaşma teşeblıiisleriııin 

miisbet tıelieeı:;i olaııııyaca

!iıııı aııladıklcrı·ıııdaıı .Sn·p 
wıııııııı efkılrıııııı biiyı/k ek
seriyefiııi temsil cdeıı ,'itoya
dinoı•iç kabiııcsiyle ıızlaıııııayı 
lercih ediyorlar. 

Yugoslavyada iç politikanın 
ne suretle inkişaf ettiğini an
lıyabilmek için bu devletin ku
ruluşundan bugüne kadar de
vam eden mücadeleye bir göz 
gezdirmek lazımdır. 

Şurası muhakkaktır ki, bu 
mücadele sadece bir kanunu
esasi meselesi değildir. Parti
leri coşkun faalıyete sevkeden 
sebepler, daha geoiş, daha 
derindir. Kanunuesasinin yeni 
baştan yapılması veya tadili 
şeklinde ortaya atılan dava, 
Sırp - Hırvat - Slovenlerin hu
kuk bakımından müsavat is
tekierini ifade ediyor. Senger
Dıen - Trianon - Nöyi muahede
leriyle bugünkü vahdetini ka
lanan bu dost memleket şim
d_iye kadar iki kanunuesasi, ge
Çırmiştir: 

Birincisi: 1921 de toplanan 
Dıüessesan meclisinin kabül et
tiği kanunuesasidir ki "Vidov
dan,, adını taşımaktadır. 1929 
senesine kadar cereyan eden 
Vahim hadiseler, Yugoslavyanın 
bü ""k k yu urucusu ve kurtarıcısı 
olan müte>"effa Kral Aleksandra 
"~erini korumak mecburiyetini 
!Uklemişti. Enerjik kral, 5 
ık" ınci Kanun 1929 da neşret-
~ği emirname ile "Vidovdan,, 

anunuesasisini ilga etmeğe 
Dıecbur kalmıştı. 

Bugün mer'i olan kanunu
esasi, 1931 senesinde yine kral 
Aleksandr tarafından milletine 
Verilmiştir. 1921 ve 1931 anava-
sal · · · arı, ıdare sistemi bakımından, 
:Ynı ruha, merkeziyet sistemine 
h ayanmakta ise de birincisi da
ha demokratik doktrinlerden il· 
dam alıyordu. 1931 anayasası, 
~vletin vahdetini korumak az

Dııyle bu doktrinlerden bir kıs
Dııni feda etti. 
""Zira 1928de (Radıç-Pribiçeviç-
1 rumb' ) · t ıç koalısyonunun tahrik 
e ~ek istediği cereyandan bir 
~: kuya~ıklılı: dersleri alınmıştı. 

oalısyon, merkeziyet sis
- Sonu 2 111cı safııfede -

6;evke-.. :ıeı-tıs~ 

MUAHEDELER TA TBIK OLUNACAKTIR 
.......... ! ................................. . 

280 bin Türkün kötü bir akalliyet muamele
atlanarak ezilmesine imkin yoktur . • 

sıne 
hıtanbul ~4 (Yeni Asır IC'l~~".'!'l'l'~ll""l'l!llM ıçın lazımgelen vasıtalara mü-

muhcıblrinden )" - DUn racaatler yapacağı şüphesiz 
şehrimize gelen Suriye addediliyor. 
heyetine riyaset eden Roma 24 (Ö.R) - Cenevre-
HaşlmUI Elası, Antakya den alınan haberlere göre, Is-
ve 1 kenderun muhtari- kenderun ve Antakyamn An-
yetlrıln aynı salfihlyet- kara muahedesi mucibince haiz 
lerle Suriyeye geçece- olmaları İcab eden muhtariyet 
ğlnl söylemişti. Bu be- haklarını temin maksadiyle 
yanat fena bir tesir bı- Türkiye - Fransa arasında gö-
rakmıştır. rüşmeler devam edecektir. 

Şehrimizde çıkan ga<ıeteler Türk siyasi mahatlll 
bugünkü nüshalarında 280,000 ah1namelere dayanan 
lskenderun ve Antakya Türk'ü- bir hakkın tasdiki ve te-
nün akalliyet muamelesine kat- mini hususunda Fransa-
lanmalarına imkan olmadığını nın ltllafperverllk göste-
yazarak hararetli neşriyat ya- receğine kanidir. ismet · 
pıyorlar. Ağır vergiler ve fena lnönUnUn Londra seyaha-
bir idare altında ezilen kardeş- tinden dönUşte bu mese-
lerimizin muhtariyetlerine ka- leyl Pariste Fransız rl-
vuşmaları temenni edilmektedir caliyle kat'i bir hal sure. 

lskenderuıı ve Antakya tine bağlaması beklenl-
Türklerinin, haklarını müdafaa Pariste Fransız • Sıırire 111ııahedesi11in imzasına aid bir intiba yor. 
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IZMIRDE MUDAFAA DENEMESi YARDIR 
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Bu beyannameyi dikkatle okuyun .. 
iki defa yapılacak 

vazifeler var 
Gece ve gündüz olmak Üzere 

denemelerde Üzerinize düşen 

havaJ'a karşı korııw11a kursuna devam edet1 memurlar 
YILA YETiN BEY AN NAMESi re tarruzuna karşı müdafaa de- mından verilecek emirle kadife 

ı _ 25/9/936 Cuma günü nem esi yapılac~~tır. kalesinden bir top atılacak ve 
gündüz ve akşamı olmak üze- GUNDUZ DENEMESi topu müteakıp iki dakika siir-
re aşağıda izah edildiği gibi 2 - Tayyareler ufukda gö- mek üzere muayyen yerler-
lzmir şehrinde iki defa tayya- rünür görünmez vilayet maka- - Sonu dördii11cii salıijede -

Arsıulusal iz mir Fuarı 1 Kara~~~~~ .. ~.~.!.~.~.~~.ınde 

Başvekilimiz, hazırlıklar V ekıller 
için direktif veriyor g~!:0:~a 

Fuarın kapanışı münasebetile 
Fuar komitesi reisi doktor Beh- < tedkikat. yaptılar 
çet Uz tarafından sayın Baş-
bakan ismet lnönüne bir tel- Ordu, 24 ( A.A) - lktısad 
graf gönderilmişti. Bu telgrafa ve maliye vekilleri bu gece 
dün aşağıdaki cevab gelmiştir: Ege vapuru ile Ordu limanına 

Doktor Behçet Uz gelmişlerdir. Vilayet erkanı, 
Belediye Reisi maliyeciler, bankacılar ve tüc-

lzmir carlardan :nürekkeb büyük bir 
lzmir Fuarının kazandığı heyet kendilerini karşılamıştır. 

muvaffokıyeti tebrik ederim. Memleketin iktısadi, mali vazi· 
Gelecek Fuarın hazırlıklarına yetlerini uzun uzadıya soruş-
şimdiden başlamak ve süı 'dtle tıırdular. Vak tın müsaadcsizli-
kararlaştırılacak bir plan takib ğinden dışarı çıkamadılar. İki 
etmek lazımdır. saat limanda kaldıktan sonra 

Başvekil Giresona hareket ettiler. 
iSMET INÖNÜ Başvekil ismet i11orıiJ - Sonu 3 rıcii Sav/ada -

iz mir civarında 
MANEVRALAR YAPILACAKTIR 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Yakında İZMİR CıVARINDA GARNiZON 

manevralarının yapılacağı haber alınmıştır. 

Sirayet haberi doğru mu? 

, 

Mokus'ta Fransız zabit
leri ihtilal nıi çıkarmış? 

Bir Afrikalı 

Paris, 24 (A. 
A) - Övr ga
zetesi Mokues 
garnizoııunda1<i 

bazı Fransız 

zabitlerinin ih
tilalkarane ha
rekatı hakkın

da bazı haber
ler neşretmek
tedir. Bu ha
berlere göre bu 
zabitler Eylül 
ortasında şim
diki F raıısız re
jimi hakkında 

memnuniyetsiz
liklerini izhar 
etmişlerdir. 

Övr gazetesi 

• 
ıs yana 

Arap 
davet 

yerlileri 
etti 

bu hadıseden Fransız başkıımandam, cmrbi ataşemilıferlerle bir atada 
ispanya dahili harbının Fr~nsa 1 nini neşretmPktedir. Bu Afri· 
mıntakasında bazı tesırler kalı Cezair, Tunus ve Fas hal· 
11!~ndırmağa başladığı netice- kını otoritelere karşı ayaklan-
sını çıkarmaktadır. Gazete Is- 'ht'J•l .1_ d k 

1 k 
• maya ve ı ı a ı an e ere 

panyo as erı grubları tara-
fından kazanılan her zaf~rin yağma ve katliamda bulunma-

bazı Fransız mahafilinde ümitler 
uyandırdığını ilave etmektedir. 

Paris, 24 (A.A) - Leurne 
lndustrielle gazetesi şimali 
Afrika yerlilerinden birinin 
Arap lisaniyle Barselon radyo
sunda verdiği bir nutkun met-

-Liitfen çn•iıimz
,r///////////hr.7/////////Z:. 

Hükumetimiz 
Ecnebi devlet elçilerine 
Yeni Boğaılar rejimi hak

kında bir ek nota verdi 
... 3 üncil sa~·taınızdu -
J JM Wl-lCS~r////>/L7//.T/n 

• 



Yugoslav __ ......._....._. 

Vahdeti 
Sarsılmıyacak ... 

- Boşfaw/ı l ınd soy/ada -
teminin federal devlet siste· 
mine terki mevki etmesini isti
yor, fikrini şu suretle müdafaa 
ediyordu: 

" Yugoslav vahdetine dahil 
buluııan Sırp - Hırvat ve Slo
venlerden hiç biri, tarihen haiz 
bulundukları siyasi ve milli 
şahsiyetlerinden feragat etme
mişlerdir. Bir Yugoslav milleti 
yoktur. Bir Sırp - Hırvat • Slo
ven milleti vardır." 

Bu fikir o kadar büyük feda
karlıkla vücud bulan bir varlı
ğı~ zaafa uğramasını intaç ede
bilirdi. Yugoslavyanın mukad
deratından mesul olan devlet 
adamları, müteveffa Kral Alek
sandrın irşadiyle bu fikrin önü
ne geçtiler. işte 931 kanunuesa
sisi böyle bir zaruretten doğdu. 
O gündenberi fikirlı:r inkişaf 
etmiştir. Bir çok ~iyasi vekayi, 
beynelmilel vaziyettelii karar· 
sızlık ve nihayet Yugoslavya· 
nın vahdetini zaafa düşürmekte 
menfaatları olanların meydana 
çıkan projeleri muhalefet şef
lerinin fikirlerinde tadilat yap
mı~hr. Şimdi üçüncü bir kanu
nuesasi istiyenler yalnız Maşe
kin Hırvat partisidir. Maşek bu 
hususta birleşik muhalefet par
tileriyle anlaşmış değildir. Par
lamento dışındaki muhalifler: 

1 - Parlamentarizmin bütün 
genişliğiyle iadesini, 

2 - Sırp·Hırvat ve Sloven 
ekseriyetince kabul edilen 1931 
kanonuesasisinin yalnız bazı 

noktalarında tadilat yapılmasını 
istiyorlar. 

Dr. Maşek İse üçüncü bir 
kanunuesasisinin yeni baştan 
tanzimini istiyor. Mamafih Hır
vat partisi muhalefetle anlaş
manın faydasızlığıoı anlamış 
bulunduğundan şimdi Stoyadi
noviç kabinesiyle bir uzlaşma 
zemini bulmağa ehemmiyet ver
miştir. Bunun i.;in de, her şey
den önce intihabatın hükümde 
tam bir ekseriyet temin etme
sini bekliyor. Hırvat partisinin 
şefleri devamlı bir anlaşmanın 
ancak Sı:p kamoyunun büyük 
ekseriyetine dayanan bir parti 
ile yapılabileceğini anlamış
lardır. 

Şevke1. :BJ.IjO;i.ıı 

iş kanunu 

Trende 
Bir ölüm vak'ası 

Evvelki gün saat yirmi birde 
Ödemişten gelen trende bir 
ö,üm hadisesi olmuştur. 

Mehmed kızı 326 doğumlu 
Bayındırlı Şerire trende ölü ola
rak bulunmuştur. Kendisi hasta 
bulunduğundan Ödemiş bele
diyesi tarafından tedavi için 
lzmire gönderilmekte idi. 

Ölümün şüpheli olub olmadı
ğının anlaşılması için ölü mem
leket hastanesine gönderil
miştir. 

Yanlışlık mı var? 
Vaktile Samsun havalisinde 

üç arkadaşı ile haydutluk yap
tığı iddia edilen Bayburdlu Ali 
namında biri şehrimizde yaka
lanmışbr. 

Sulhceza hakimliğine verilen 
Ali böyle bir suçun faili bu· 
lunmadığıoı söylemiş ve mah
kemece ikametgaha bağlana
rak serbest bırakılmıştır. 

Naki Cevad 
Ziraat Vekaleti bulaşık has

talıklar şubesi müdürü Naki 
Cevad Ankaradan şehrimize 

gelmiş ve lzmir havalisinde 
hayvan hastalığı mevcut olup 
olmadığıoı ve yapılan ruam 
mücadelesi hakkında tedkikler 
yapmıştır. ----· 

Danslı çay 
Belediye ve Fuar komitesi 

reisi Dr. Behçet Uz ile refika
ları taraflarından şehrimizdeki 

konsoloslarla refikaları şerefine 
yarıo saat on sekizde Kültür
park gazinosunda bir dansh 
çay verilecektir. 

Hayvan bakımı 
Hayvan cinsinin ıslahı ve ıyı 

bakımı hakkında vilayet köy 
bürcuunca yakıoda bir talimat· 
name bastırılacaktır. Köylüler, 
hayvan bakımı işlerinde bu 
talımatnameye göre hareket 
edeceklerdir. 

tedkikleri 

1 tep alimle • 
1 

Bu yıl kız ve erkek mualli mektep
lerinden mezun olanların tayin listesi 

Çifte tedrisat usulünün tatbikine başlandı. 
iyi randman alınacağı söyleniyor 

lzmir luz ve erkek muallim şaneye, Ekrem Çoruba, Hasan 
mekteplerinden bu yıl mezun Ali Erzuruma, Mustafa Karsa. 
olan gençlere ait tayin listesi 
çıkmıştır. Listeyi aynen yazı-
yor uz: 

KIZ MUALLiM 
MEKTEBiNDE 

Münevver Balıkesire, Bedia 
Giresona, Hikmet Samsona, 
Zekiye Balıkesire, Sabiha Tekir 
dağına, Emine Zongu!dağa, Fa
tiha lzmire, Fa•ma Balıkesire, 

Nezahat Havva, Sıdıka Aydın'a, 
Gülsüm Yo:ıgada, Rasime, Me
lahat lspartaya, Şükrüye Balı· 
kesire, Kadriye Gümü aneye, 
Hikmet Antalyaya, Kudsiye 
lspartaya, Şabende, Nazlı ZoL
guldağa, Kadriye Yozgada, 
Rebia Afyona, Nafia Tokada, 
Hayriye Burdura, Nimet Balı

kesire, Sakine Kastamonuya, 
Samiye Manisa ya, Lütfiye lz
mire, Fitnat Yozgada, Şükrüye 
Eskişebire, Emine Manisaya, 
Belkis Zonguldağa, Saadet ls
partaya, Hatice Zonguldağa, 

Zeliha Diyanbekire, Melahat, 
Fatma Zonguldağa, Remziye 
lzmire, Ayşe lspartaya, Halime 
6alıkesire, Huriye Gümüşha

neye. Nazike lspartaya, Sürey
ya Yozgada, Münife Denizliye, 
Zişan, Afet Samsuna, Eltaf 
Zonguldağa, Remziye Y oıgada, 
Feri ha Balıkesire, Şaziye İz
mire. 

ERKEK MUALLiM 
MEKTEB1NDE 

* • • 
Ilkmekteplere muallim vekili 

olarak tayin edilmek için kül
tür direktörlüii-üne vukubulan 
müracaatler pek çoktıır. Hatta 
talipler arasında Ticaret mek· 
tehi ile Liselerden mezun 
olanlar bile vardır. Kültür di
rektörlüğü Lise ve Ticaret 
mektebi mezunu olan gençlerin 
istikballerini korumak maksa· 
dile bunlardan bir kısmını Gazi 
terbiye enstitüsüne girmeğe ve 
orada tahsillerine devam el· 
meğe ikna etmiştir. Bir kısmı 
da bu teklifi kabul etmemiş· 
!erdir. Muallim vekili tayin 
edilecek olanlar geçen sene 
yine bu vazifede bulunmuş 

olup ta movaffakıyetleri görül· 
müş olanlardır. 

Bnnlar ihtiyacı karşıladıktan 
sonra yeni müracaat edenler
den de bir kısmı alınacaktır. 

Vilayet bütçesi henüz tasdik 
edilip gelmemiş o~duğu için 
tek muallimi bulunan köy mek· 
teblerinden muallimi askere 
gidenlerin yerlerine muallim 
vekili tayin edilecek, iki üç 
muallimli köy mekteblerinde 
bu gibi mnallimlerin boş kalan 
sıoıflarındaki dersler günde 
on sekiz saat çalışmak 

suretile diğer muallimler tara
fından idare edilecektir. 

Bu suretle bütçede mühim 
tasarrufun da mümkün olacağı 
tahmin edilmektedir. 

ilk ve orta mekteblerde çifte 

• 

tedrisat usulünün tatbiki sebe· 
biyle alınacak randman mese
lesi muhtelif mütalealara yol 
açmaktadır. Fakat kültürcüle
rin kanaatlerine göre 70-80 
mevcutlu bir sınıfta alınacak 

bir randman, çifte tedrisat uso
lünde kırk mevcutlu sınıfta alı
nacak randmana oisbeıle yük· 
s~k olacaktır. Muallim bu su· 
ret:e daha az talebe karşısında 
bunlarla daha fazla meşgul 

olabilecek ve talebelerin istifa
deleri de çoğalacaktır. Bu su
retle ayni zamanda tedris vası· 
talanndan da talebenin daha 
fazla İ•tifadesi temin o:unacak
tır. 

Yann 26 Ağustos dil bayra
mıdır. Şehrimiz Halkevinde 
tezahürat yapılacaktır. Bütün 
münevverler bu bayrama işti

rak edeceklerdir. Dil bayramı 
için bir program hazırlanmıştır. 
Program şudur: 

1 - Türk dili inkılabı hak
kında öğretmen Mitat bir söy
lev verecektir. 

2 - Türk dili inkılabı hak· 
kında Hüseyin Avni Ozan bir 
şiir okuyacaktır. 

3 - Erkek öğretmen okulu 
mezunlanndan Raif Alhok bir 
şiir okuyacaktır. 

4 - Bir saat kadar süre
cek olan söylev ve şiirlerden 

sonra Ankara ve lstanbul rad
yo:arı tarafından verifen söy
levler dinlenecektir. 

Gösterilen gün ve saatte bü
tün y:ırddaşlar bu tören için 
davetlidirler. 

Üzüm pıyasası sağlamdır 

işçilere ve iş verenlere 
terettüb eden vazifeler 

lbrabim bmire, Şadan Mani
saya, Cıhad Ağrıya, Tevfik iz
mire, Mustafa Niğdeye, Muzaf
fer Denizliye, Halil Kütabyaya, 

Hasan Aydına, Hakkı Muğlaya, 
Mehmed Erzuruma, Ömer Es
kişehire, Şaban lzmire, Mürsel 
Antalyaya, Hasan Aydına, 

Neşet Karsa, Şem'i Manisaya, 
Mehmed Azmi Boluya, Müslim 
lzmire, Nihad Karsa, Meh
med Emin !çele, Selaheddin 
Malatyaya, Kemal Çoruha, 
Emin lspartaya, lbrahim Kon
yaya, Alaeddin Kütahyaya, 
1-layreddin Karsa, Faik Kocae
liye, Halil Bursaya, Ali Nıhad 
lzmirt:, Mustafa Urfaya, Cihad 
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Hamburg' da piyasanın 
yükselmesi muhtemel .. 
incir mahsulü üzerinde büyük mua
meleler olmuştur - Fiatler ne halde? 

lktısat vekaleti iş bürosu 
şefi Enis Behiç şehrimizde ted
kiklerine devam etmektedir. 
Şimdiye kadar yapılan temaslilr 
iş vericiler ve işçilerle olmuş
tur. iş vericilerle yapılan ko
nuşmalarda kendilerine anlatıl
mıştır ki yeni kanon işçiye bir 
çok vazifeler uzattığı gibi ~ve
ricileri de ayni şekilde bazı 
medeni vazifelerle karşı karşı
ya bırakmaktadır. 

iş kanonunun şamil manası 
nerede toplanıyor. iş vericilere 
ne gibi vazifeler terettüb et
mektedir. Bir sene çalıştırılan 
ameleye karşı alınacak mesu
liyet ve vazifeler hangileridir. 
Ameleoin ,.igorta işleri nasıl 
yapılacaktır. Grev işleri, tatili 
faaliyet nasıl karşılanacaktır. 

Kanunda tasrih edilen bütün 
esaslar iş vericilere anlatılmış 
ve haftada beş buçuk gün he-
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ya davet etmektedir. 

Fransız hükümetinin ne şe
kilde tertip edilmiş olduğu hak
londa ma:ümat ~ahibi olup ol· 
madığı ma!üm değildir. Fakat 
Madrid hükümeti anarşist teş
kilat üzerinde nüfuz sahibi ol
madığı herkesçe malümdur 

sabiyle 48 saat çalıştırılacakları 
izah edilmiştir. 937 yılı hazira· 
nında mer'iyete girecek olan 
bu kanunun hangi müesseselere 
şimil olduğu hakkında da uzun 
uzadıya görüşmeler yapılmıştır. 

işçilerle yapı!an görüşmeler de 
büyük bir samimiyet havası 
içinde geçmiştir. lş dairesi şefi 
Enis Behiç iş hayatının nasıl 
tanzim edileceğini anlatırken 
ameleye terettüb eden vazife
ler hakkında da izahat vermiş
tir. 
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Berlin Türk Ticaret odası, 
12 Eylül haftası içinde uzum 
ve incir piyasası hakkında ha
zırladığı bir raporu aliikada•
lara göndermiştir. Bu rapora 
göre lzmirde ve Egenin muh
telif yerlerinde yağan son yağ
murlar yüzündı:n gerek üzüm 
ve gerek incir piyasa!arında 

yükselmeler kaydedilın"ştir. Ra· 
porda şu r.ıalümat verilmekte· 
dir: 

KURU ÜZÜM 
Hamburg kuru üzüm piyasa· 

sı bu hafta içinde yeniden 

önemli nisbetle kuvvetleşmiş· 
tir. Haber verildiğine göre bu 
hafta gerek Harnburg'da mev
cut 1935 mahsulü partiler, ge
rekse yeni urun üzerrnden 
önemli sayılacak işler yapılmış· 
1 ı r. 

Piyasanın bu suretle inkişafı 
üzerine fiz.tlerde dahi yeniden 
ban yükselmeler kaydol~nmuş• 
tur. Bu arada söz gelimi 9 nu
maralı üzümler için 100 kilo 

ı ha ına cif Hamburg 17.50 lira
ya kadar fiat istendiği yazıl· 
maktadır. Buna karşı - tabii 
ihracatçıların satışa istekli bu· 
lunmalan şartile - bi.fiil işlrrin 

9 numaralı üzümler için 16.50 
lira üzerinden yapıldığı da 
ilave olunmaktadır. Dikkate 
değer ki, hmir piyasasının 
dahi pt:k kuvvetli bulunduğu 

son telgraflardan anlaşılmak
tadır. 

ihracatçılarımız tarafından 
yapılan tekliflerde 1936 mah· 
sulü için 100 kilo başına cif 
Hamburg islenen fiatleri aşa

ğıda gösteriyoruz: 
Nu. 7 15.00, Nu. 8 16.00, 

Nu. 9 17.50, Nu. 10 20.00, 
Nu. 1 l 22.50 Türk lirasıdır. 

1935 mahsulünden kalma İs· 

toklara gelince, bunların fiati 
yeni ürün fiatlerinden 100 kilo 
başına cif Hamburg orta he
sap bir lira kadar ehven bu
lunmaktadır. 

Rakip ürünlerden Yunan 
Kandiya üziimlerinin fiatleri 
ise aşağıda gösterildiği gibi 
bulunmuştur: 

1936 Kandiya üzümleri; tip 
1 58,00, tip 2 52,00, tip 3 
46,00, tip 4 42,00 Alman mar· 
kıdır. 

iNCiR 
incir piyasası bu hafta biraz 

daha kuvvetlenmiş ve bazı tip· 

7////E./'L"////7/Z//Z/7!'T,lr/J'I! 

IJorsa 1-lab~rleri ~ 

llızlim 

Çu. Alıcı Fiat 
aşağı 

1577 Alyoli bi. 8 75 
'176 A R Üzümcü 9 
713 J Tııranto M 5 75 
501 Ü Kurumu 10 50 
428 M J Taranto 13 
427 lnh sar ida. 6 
327 Ş R,zn H 8 50 
306 H Alyoti 8 
301 P Pacı 8 25 
276 M B Koo. 8 
240 K Kazım 8 75 
214 S Süleymano 9 50 
178,5 J Kohohen 7 50 
J.77 D Arditi 11 50 
171 M Arditi 9 
161 Beşikçi Z bi. 9 
159 Şerif Remzi 11 75 

80 T Debas 7 50 
74 Y ı Ta'at ıı 50 
63 Çolak O N 12 50 
62 B Alazraki 10 
49 Albayrak 9 
42 Vitel Şü. 12 50 
39 H Alanyalı 13 
37 S Gonıel 12 50 
17 F Abdullah 13 
12 O Egli 12 

18 tor. Şınlak 23 
57 A Muhtar 9 

4 Koo ittıbadı 15 50 
7468,5 Y ı:kiın 

144297 Eski yekün 
ısı 765,S Umumi yekiıcı 

incir 

yukarı 

18 50 
15 
14 25 
15 25 
18 50 

7 25 
15 
16 
13 
15 50 
12 50 
15 75 
15 
15 
12 50 
13 75 
75 
10 50 
17 
15 50 
16 50 
13 53 
13 25 
13 25 
12 50 
13 25 
12 
23 
15 
15 50 

Çu. Alıcı Fiat 
aşağı yukarı 

964 Ş Riza Halef 7 50 15 
725 B Alazraki 9 625 9 87S 
243 Albayrak 9 9 
125 M .J Taraııto 8 14 

96 F Pakers 10 50 14 50 
96 B Franko 7 25 10 75 
90 Ş Z Galip 10 10 25 
65 F Z lzzi 8 50 12 
29 C Alanyalı 7 25 7 25 
28 S Süleymanoll 11 
27 A Papağno 10 75 17 75 
46 S Gomel 9 10 25 
23 Ş Remzi 11 59 11 50 
16 K Kazım 11 50 11 50 

2573 Yekun 
87025 Eski yekun 
89598 Umumi yekün 

Zahire 
Çu Cınsi Fi at 

aşağı 

1807 Buğday 4 S75 
59 Kumdarı 4 375 

104200ki. Pamuk 44 50 
786 ke. palam. 370 

KaracJeniz 
vapuru gitti 

yı..karı 

s s7S 
4 37S 

46 
480 

Fuar münasebetiyle 25 gün 
evvel limanımıza gelerek sey· 
yar ote vazifesi gören deniı 
yolları işletme idares'nin Kara· 
deniz vapuru dün lstanbu!daP 
fuara iştirak için gelen eks· 
pozanlarla birçok yolcuları ha· 
mil 0

1arak lstanbula hareket 
etmiştir. 

lstanbul şehir opereti artist· 
leri de bu vapurla lstanbul~ 

dönmüşlerdir. Sirkte ayni va· 
purla lstanbula gitmiştir. Ar· 
tistlere vilayet ve belediye 
namına bukeller verilmiştir. 

•••••••••••• 
E.srarcı 

Alipaşa meydanında Girit 0i 
Ali oğlu Hasarı esrar satarken 
yakaLrnı;cağını anlamış ve b:r 
gram esrarı duvar dibine ata· 
rak l<açmış ise de bilahare ya• 
kalanmışlır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
!erin fiatlerinde yeniden hafif 
yükselmeler kaydolunmuştur 

Bu arada sözgelimi kilosu 68· 
70 tanelik Ektrissima Genuirıa 
incirler için 100 kilo başına cif 
Hamburg geçen hafta 9,50 lira 
yerine bu hafta 10 liraya ka' 
dar fiat is!enmiştir. Ancak id· 
halatçıların bu fiati ödemiye 
şimdılik pek o kadar yana,ına' 
dık!arı yazılıyorsa da fiatlerı!I 

düşece-ği de hemen biç belı' 
lenmemektedir. 
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Vekiller 
Ordu ve 
Giresonda 
tedkikat yaptılar 

- Baştara/ı 1 nci Salıi/ede -

Gireson, 24 (A.A) - lktısad 
ve Maliye vekilleri Ege vapuru 
ıle şehrimi ze geldi ler. Törenle 
karşılandılar. Vekiller belediye 
parkında verilen çay ziyafe· 
tinde bulunduktan sonra bal· 
kevine gelmişler, orada toplu 
olarak bulunan tüccarlarla has
bıhalde bulunmuşlardır. Mem· 
leketin ticari ve iktısadi ve 
bilhassa fındık mahsulünün 
durumu hakkında ticaret odası 
reisinin verdiği izahatı din e· 
ınişlerdir. 

Müteakıben borsayı gezen 
vekiller borsada müstahsilin 
fındık satış tarzını ve fındık 
tiplerini tedkik ettikden sonra 
ayni vapurla şehrimizden ay· 
rılmışlardır. 

Meksika istiklali 
Ankara, 24 (A.A) - Mek

sika istiklalinin yıldönümü mü· 
nasebetile Meksika Cumur 
reisile Atatürk arasında kar· 
şılıklı tebrik ve teşekkür tel· 
grafları teati edilmiştir. 

Çankırı'da 
zelzeleler 

Çankırı, 24 ( A.A ) - iki 
gündenberi şehrimiz bavali
sinde fasıla ile müteaddid sar· 
sıntılar duyulmuştur. 

BEL ÇIK ADA 
Brüksel, 24 (Ö.R) - Başve· 

ldl Van Zeland yeni bir siyasi 
parti teşkili niyetinde olduğu 

haberini tek:ı:ib ederek parti
lerin fevkinde kalmak istedi
ğini bildirıniştir. 

Bir mütalea 
Londra, 24 ( Ö.R ) - Daily 

Ekspres gazetesi Cenevrede 
verilen kararda Litvinof ile 
1914 senesinde Belçikanın uğ· 
radığı akıbete düşmek istemi
yen küçük devletlerin en mü
him bir rol oynadıklarını kay· 
dedi yor. 

Mısır başvekili Berlinde 
Berlin, 24 ( A.A ) - Mısır 

elçiliği, başbakan Nabas paşa 
ile finans bakaı:ı Makram paşa 
ve maiyetlerinin resmi olmıyan 
Üç günlük bir ikamet için 
Cuma akşamı Berline gelecek
lerini bildirmiştir. 

200 tayyare 
Bu masal tekzib edildi 
Moskova, 24 (A.A) - Ecnebi 

gazeteleri 200 Sovyet tayyare· 
sinin Barselona getirildiğini ve 
70,000 Rus tüfeğinin Madride 
geldiği hakkında Alman faşist 
ı{aır:etesi Voelkiscber Beobach· 
ter tarafından neşredilen bir 
haberi nakletmektedirler. Tas 
Ajansı hiçbir esasa istinat et· 
ıniyen bu menfi haberi yalan· 
lamağa salahiyettardır. 

MACARLAR 
Komünizm aleyhinde 

• Roma, 24 (Ö.R) - Otuzbin 
azası olan Macar talebe cemi
reti Komünist aleyhtarı bir 

arar sureti kabul ederek "in
san fikrinin tezlili,. mahiyetin
~~ olan komünizme karşı bü
:un dünya gençliğine bir bitap
a bulunmuştur 
~ . 

YENIASnf' 
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Son Telgraf_ Haberleri f Şanghayda 
Halk bir Çin - Japon 
harbi başlanııt gibi 
paniğe tutuldu Yarının genç sübayları 

Dün Taksim abidesine çelenk koy
l dolar ve Ankaraya hareket ettile.r 

lstanbul 24 (Yeni Asır) - Harbiyenin Anka· 
raya nakli üzerine genç Harbiyeliler bu sabah 
saat dokuzda Taksim abidesine giderek mera· 
simle çelenk koymuşıardır. Abidenin önünde 
söylenen hararetli nutuklardan sonra genç Har· 
biyeliler caddelerden geçerken halk tarafından 
alkışlarla karşılandılar. 

Türk ordusunun yarınki sübayları Sirkeciden 
vapurla Haydarpaşaya geçerek Selimiyede as· 

keri kıt' alanınız tarafından karşılandılar. Har· 
biyeli gençler akşam üzeri, trenle Ankaraya ha· 

reket etmişlerdir. Orada da merasimle karşıla
nacaklardır. 

Hükômetlere· nota verdik 
Boğazlarda tatbik edeceğimiz rejinıi 

alakalı devletlere bildirdik 
Bu notada memnu m!ntaka!ar gösterilmekte, yapılacak 

ziyaretlerin nerelerden olacağı da gösterilmektedir 
Ankara 24 (A.A) - 5 Ağus- I gölüne kadar iıı:;tidat eden 

tos 1936 tarihli notasına ek hattın dahil cenubi Mar• 
olarak Hariciye vekaleti tara- maradaki Marmara Paşa li-
fından Ankaradaki ecnebi se- manı Ekinlik Avsar ve ci-
faretbanelerine Boğazlar umumi varındaki küçük adalar guru-
tabiri altında ifade edilen Ça- bu ile Bozca ve lmroz adaları 
nakkale boğazı, Marmara de- ve küçük Tavşan adaları gru-
nizi ve Karadeniz boğazında bu Karadeniz boğazı, Anadolu 
tatbik edilecek yeni ahkam mıntakasında Servi burnu şi-
hakkında aşağıdaki mütemmim malinden yani ga:r. tanklarının 

münferid veya müçtemi bir 
halde ziyaretlerin icrası için İcab 
edenyolun ve iskelenin elyevm 
kullanılmakta olduğu gibi Sed
dülbahir mezarlıkları için Sed
dülbahir, iskelesi Anafarta ve 
Arıburnu mezarlıkları için Kilya 
iskelesi ve Gelibolu iskelesi 
ile bu iskelelerden meurlıklara 
giden yollardır. 

lngiltere 
Silah1anıiıa progra· 
mını tehir etmiyecek 

Roma 24 ( Ö.R ) - lngiliz 
muhafazakar partisinin konfe
ransında bahriye nazırı Sir Sa
muel Hoare Büyük Britanyanın 
teslibatı hakkında mühim bir 
nutuk söyliyecektir. 

Londra 23 ( A.A ) - Gaze· 
teler Cenevre vaziyeti hakkın· 
da uzun tahliller yapmakta ve 
yazılarında bedbinlik göster· 
mektedirler. ( Daily Telgraf) 
Fransız ve lngiliz hükümetleri
nin bir ltalyan heyetinin işti

rakini kolaylaştırmağa çalış

tıklarını ve bu iştiraki yeni Lo
karno ittifakları aktedilmesinin 
başlıca şartlarından biri olarak 
telakki ettiklerini yazmaktadır. 
Fakat Habeş heyeti Cenevre
de kaldığı müddetçe ltalyanla
rın bir kenara çekilmesi ve va
ziyetin hiçbir şekilde inkişaf 

edememesi muhtemeldir. 
INGIL TERENiN SiLAH 

PROGRAMI 
Morning Postun kanaatine 

göre, lngilterenin silahlanma 
programı hiçbir şekilde teab· 
hüre uğramamalıdır. lngiliz si

yasası bir sulh siyasasıdır. Fa
kat milli müdafaa hususunda 
ihmalkar davranıldığı takdirde 
bu siyasayı tatbik etmek im
kansızdır. 

Roma, 24 (Ö R) - B. Mus
solini Japon sefirini kabul et
miş ve kendisiyle samimi bir 
muhaverede bulunmuştur. Di
ğer taraftan başbakan Alman 
~efirini de ka b :.ıl etmiş ve bu 
mülakat da uzun ve samimi ol
muşt ur. 

Paris, 24 ( Ö.R ) - Saman
ları tutuşturmak istidadında 

olan bir hadise Çinlilerle Ja· 
ponlar arasında çıkm: ştır. Şan

gbay mahalleler inden birinde 
meçhul şahıslar tarafından bir 
Japon bahriye devrıyesi üzerine 
1 O el silah atılmıştır. Bir ge
mici ölmüş, ikisi yaralanmıştır. 
Japonlar hemen karaya asker 
çıkarmışlardır. Bunlar süngü 
tak vaziyetinde hadisenin Yuku 
bulduğu mahalleyi işgal etmiş
lerdir. Ahali yeni bir Çin - Ja
pon harbinin başladığını zan
nederek paniğe kapılmıştır. 
Suikasttan mesut sayılan bir 
Çinli tevkif edilmiştir. Bu ha
dise Tokyo'da büyük bir he· 
yecan uyandırmıştır. 

AVUSTURYA 
Vatanperverler cephesi 

Roma, 24 (Ö.R) - Avustur· 
ya "Vatanperverler cephesi,, 
reislerinin Romayı ziyaret ede
cekleri bildiriliyor. Faşist par· 
tisi vatanpı-rverler cephesine 
bir telgraf çekerek mümessil· 
!erinin ltalyaya hoş gelmiş 

olacaklarını ve Faşist partisinin 
misafiri olarak orada kalacak
larını bildirmiştir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• izahatı havi yeni bir nota tevdi bulunduğu yerin hemen şimal 
edilmiştir. kenarından Karakulak şimali 

KLAVUZ iSTASYONLARI Ali Babadır köyü dahil Kara-
Sovyetlerin askeri zaferi 

5 ağustos 1936 tarihli ta· burun dahil hattının garbi Ru-
mimde kılavuzluk işleri için 4 meli mıntakasında yeni mahal-
kılavuzluk istasyonunun yani lenin hemen şimal kenarından 
Çanakkale boğazında Morto Zekeriya köyü Kısırkaya hat· 
ve Gelibolu, Karadeniz bo- tıdır. ( Bu hatlar dahildir. ) 
ğazında Büyükliman ve Hay· Çanakkale ve Gelibolu ka-

Alman ordusu 1938 yılı sonbaharına 
kadar bütün hazırlığını tamamlıyacaL 

darpaşa istasyonlarının ihdas sahalarındaki sahil sıhhiye teş· 
edıleceği bildirilmişti. kilatına bağlı tahaffuzhanelerin 

Bu hususta yanlış anlaşma- kendi husu i iskelesi ve bu 
!ara mahal bırakılmamak üzere tahaffuzhanelere giden yol ve 
ihdası takarrür etmiş olan mez· Anadolu kavağında Manastır 
kür dört istasyonun henüz ifa yi ağzındaki sahil sıhhiye teşkila-
vazifeye başlamamış oldukla- tına bağlı tahaffuzhanenin ken· 
rını bildirmek faydadan hali di hususi iskelesi ve yolu mem-
değildir. Mezkür dört istasyon nuiyetten müstesnadırlar. Ve 
ihdas olununcıya kadar bo· memnu mıntaka ahkamına tabi 
ğazlarda çoktanberi mevcut değildirler. 
olup hali faaliyette bulunan Çanakkale, Gelibolu, ve ada-
kılavuz istasyonları eskiden ol- !ardaki kasabalar gibi belediye 
duğu gibi ihtiyari kılavuzluk hududları dahilinde evlerin bu· 
için aşağıdaki kılavuzluk istas· lunduğ mahaller memnu mm· 
yonlarına müracaat edebilirler. taka haricinde kalacak ve ora· 

daki ecnebilerin kanun daire· Akdenizden Çanakkale bo· 
ğazına girmek için Çanakkale sinde ikamet ve icrayı san'a· 
kı'lavuz istasyonu, Karadeniz- tına müsaade edilecektir. 
den Karadeniz boğazına gir- TROVA YOLU 
mek için Tellitabya Rumeli Çanakkale Trova harabeleri 
Kavak kılavuzu, Marmaradan için ziyaret imkanını temin ede-
Karadenize geçmek için lstan· cek yol bugünkü Çanakkale 
bul limanı. Sarıcali Trovay oludur. Ziyaret-

BOGAZLAR MEMNU ler gündüzün ve bu yoldan 
MINTKASI temin edilecektir. 

MEZARLIKLAR 

Moskova, 24 (A.A)-- Mos
kova süel dairesinde halk ko-
m . ·!eri meclisi başkanı Mo
lotof ile Mareşal Voroşi!of, 
Cuhacevski ve Eg"orof önünde 
yapılan süel talimler esnasında 
2200 paraşütçü mefruz düşman 
hattı üzerine bir hava ınışı 
yapmışlardır. Bu inişi paraşüt

çülerin inişi ve düşman geri
sinde müessir harekat inkişa
fını takviye için tayyarelerle 
420 kilometre mesafeden nak-
!edilmiş olan 2000 askerin inişi 
takibetmiştir. 

Paris 24 ( Ö.R ) - " Paris 
Soir ,, ın istibbarına göre as· 
keri mütabassıslar Alman si
lahlanması hakkında yeni ma· 
lümat almışlardır. Buna göre, 
General Blomberg oyununu aç· 
mak için 1938 sonbaharına ka
dar yeni bir mühlete lüzum 
görmektedir. Bu müddet zar
fında ordu tamamen techiz edi· 
lecek, ihtiyatlı talim görecek ve 
hala noksan bulunan 10 - 15 
bin kadar yeni zabit yetiştiri-

Mezarlıklara giren memur· lecektir. Böylece 1938 sonba-
ların girebilmesi ve gerekse barında Almanya askeri hazır· 

-~·-
TA YY fl~RE Sineması 

Çanakkale boğazı, Anadolu
da Karabiga kasabası garbın

daki Karaburundan eski gayri 
askeri mıntaka hududundan 

başlıyarak eski hududu takibe
den ve Bayramiçin 14 kilometre 
şimali garbisindeki Çeltik sır· 
tından sonra Ezine Şarkı ve 
Ayvalık garbı üzerinden Sivrice 
burnuna kadar uzanan hattın 
garbi (Bu hat dahildir) Rumeli 
mıntakasında Şarköyün beş 

kilometre garbından Evrese 
şimalinden yerlisi cenubundan 
lbrice burnu garbından Tuzla 

TELEFON 3151 

Bu hafta senenin en büyük filmi ve sinema aleminin 
en yüksek san'atkarları bir arada 

1 - ilahlar Eğleniyor 
Hanry Grat - Armand Bernard - Jeane Boitel 

tarafından temsil edilen fevkalade kahkahalı büyük komedi 

Niifenberg ma11ev1alat11ıda : Hit/er, Hess ı •r asku i şe//er Rf(İı.' 
resm111i seytediyor/ar 

lıklarını tamamile bitirmiş ola- rupa memleketlerindeki faaliyet . 
caktır. karşısında bu taraftan gelen 

Gazete, Avrupa için son tehlükeyi izale için kardeş me· 
derece mühim olan silahsızlan· deniyetlerin muhafızı olan 111il-
ma meselesini mes'ud bir bal Jetlerin bu ta:ıyikı ortadan kal· 
suretine ulaştırmak üzere Eden dırmak için birlikte çare ara-
ve Delbos tarafından sarfedilen 
gayretleri kaydetmektedir. 

" Paris • Midi " gazetesi de 
şunları yazıyor : Milletler hür
riyetlerini feda ettikleri zaman 
silah sanayii ilerliyor. Alman
yada ortaya çıkan ekonomik 

mesele şudur : 2 milyon işsize 
mi, iki milyon askere mi malik 
olmak müreccahtır? Alman si
lahlanması işsizliğin çocuğudur. 
Fakat ekseriya devlet miğferli 
ve silahlı bir dilenciye benzer. 
Çok teblükeli olan da budur. 

malan lazımdır. Sulhu ancak 
hu suretle korumak mümkün· 
dür. 

"Kolmische Zeitung,, ise şu
nu yazıyor: Almanyanın silah-

!anma hızını azaltacağı şayiaları 
doğru değildir. Alman silahları 
Alman müdafaasının zaruret
lerine uymağa mecburdur. ln

giltere silahlanma meselesinde 
deniz aşm malikanelerinin Ya· 
ziyetini gözönünde tuttuğu gibi 
Almanyanın tedafüi silahlan-

ması da merkezi vaziyetini Ye 
şark hududlarında muhtelif 
noktada tehdide maruz bulu-

Prangaları ve Karayılgıları yaratan 2 - KIRMIZI ÇiÇEK 

Berlin 24 (Ö.R)- "Politische 
und diplomahicbe Karres pru· 
denz., gazetesi lngiliz bahriye 
nazırının nutku münasebetiyle 
şunları yazıyor : 

nan hududlarının emniyetini 
gözönünde bulundurmağa mec· 
burdur. POLMUNi 

Bu sene de 

DOKTOR 
Yaşatmıştır . . •••. 

SOKRATı 

lzmirde ilk defa bugün LALE sinemasında 
ilave olara!< : ŞARLBOYER LiL YOM ve Miki 

Fransız ihtilalikebirine ait çok heyecanlı, çok nefis 
tarihi bir film 

Ayrıca : Paramont Dünya Havadisleri filmi 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

SEANS SAA TLARI 
Hergün 3 - 6,30 • 10 da Kırmızı Çiçek 4,30 ve 8 de 

ilahlar Eğleniyor. Cumartesi ve Pazar günleri saat 1 de 
ilahlar E~leniyor filmi ile başlar. • 

Akdeniz meselesi Avrupa 
siyasetinde, bilhassa lngiliz· 
ltalyan nıünasebetleri üzerinde 
birinci derecede iıir rol oyna· 
maktadır. Ve Avrupanın umu
mi emniyeti için son derece 
mühimdir. ispanya ahvali
nin inkisafı ve bolşevizmin Av-

Amele gönderdiler 
Milano, 24 (A.H) - Toaca

no vapuru şinıali ltalya Yila
yetlerine mensup 620 ameleyi 
hamilen Cenoadan şarki Afri· 
kaya hareket etmiştir. 
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• 
Dört Ispanyol • • 

gemısı 

Fransa'dan Madrid hesabına 
60 bin tüfenk yüklemeğe hazırmış 

ispanya! sularında dolaşan Fransız kruvazöıleıindett biti 
Londra, 23 (Ö.R) - Fransız de demirli bulunan dört Ispan- bu'unır.adıfıı halde onu başka 

büyük elçiliği lspanyol ır.ınta- yol gemisi Madrid hükfıınetine bir istıkamet takıbetmiye mec-
kası boyunca uzanan hududu gönderilen 60.000 tüfenk ve 2 bur etmişlerd.r. 
müdafaa etmek üzere 30,000 milyon kurşunu yüklemıye ha- Bombardımana maruz ka!-
Senagalli askerin Kasablanka zır bu!unmaktad.rlar. mak İsi emiyen Fransız gemisi-
yakınına sevkedilmiş olduğu JOUR'UN BiR HABER! nin kaptanı Melillaya doğru 
hakkında Tancadan gelen ve Paris, 23 ( A.A ) - Jour yo'.una devam etmekten vaz-
b r logiliz gazetesi tarafından gazetesinin bir haberine göre, geçerekCebelüttarıka mütevec-
neşredilen haberin lamamiyle 14 ey:ulde P. 1. M. Vıngthint cih~n hareket etmiştir. Bu ha-
asılsız olduğunu söylemiştir. adlı Franqn: gemisi Melilla ya- dıseyi nefretle mevı.ııu bah~e-

60 BiN TÜFENK MI kininde Alcana Gabiene adlı den Jour gazetesi Fransız oto· 
GÖNDERiLiYOR? Markisist torpido tarafından ritesinin bu kadar mühim bir 

Paris, 23 (A.A) - Paristeki durdurulmuştur. lspanyol balı- hadiseyi halka bildirmemiş 
solcenah lspanyol mahafilinin riyelileri Fransız gemisini zorla olmalarından dolayı hayret et-
kanaatine göre, Nazarie önün· aramışlar, gemide hiçbir •ilah mektedir. 
~·································································································································· BUGUN TAYYARE TAARRUZUNA KARŞI 

IZMIRDE MUDAFAA DENEMESi YARDIR 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bu beyannameyi dikkatle okuyun .. 
Gece ve gündüz olmak üzere iki defa yapılacak 

denemelerde Üzerinize düşen vazifeler var 
- Baştara/ı 1 inct sayfada -

den kısa kısa ve devamlı 
çanlar ve devriye düdükleri, 
fabrika ve vapur düdükleri, 
otomobil korneleri çalınarak 
halk haberdar edilecektir. 

Tehlikenin ve denemenin 
bittiği ayni şekilde atılacak 
topla, iki dakika sürmek üzere 
uzun uzun devamlı olarak çalı· 

nacak düdüklerle bildirilecek
tir. 

3 - Halk haberdar olunca 
yollardan ve meydanlardan çe
kilerek ikinci düdük ve çan 
işaretlerine kadar kapalı yer

lere sığınacak, vapurlar şimen• 
dıferler hariç bütün vasıtalar 

yolların kenarına çekilerek du· 
racaktır. 

Deneme esnasında iskele ve 
istasyonlara gelen vapur ve 
ş:mendifer yolcuları iskele ve 
istasyon binaları dışına çıkmı
yacak, deneme sonuna kadar 
oldukları yerde kalacaklardır. 

Kapalı yerlerde çalışan amele 
işlerini bozmadan çalışmaya 
devam edecek ve inzıbat me
murlariyle diğer bil'umom me-

murlar vazifelerine devam ede
ceklerdir. 

4 - Bu sırada şehirde umu
mi intizam bozulmıyacak ve 
paniğe asla meydan vermeden 
herkes bir yere sığınacaktır. 

GECE DENEMESi 
5 - Gece denemesi de gün

düz denemesi gibi olacak ve 
başladığı, bittiği ayni tekilde 
bilı!irilecektir. 

6 - Bu deneme esnasında 
sokaklarda ışıklar sönecek ve 
otomobil tramvay araba ve 
trenlerin ışıkları maskelenecek
tir. 

Evler ışık sızdırmayacak su· 
rette perdelenecek veya ışıkları 
söndüreceklerdir. 

7 - Sokaklardaki ışıklar da 
sönecektir. 

8 - Bu denemen·n başlan

gıcı ve bitimi gündüzdeki gibi 
olacaktır. 

UVıUMI MADDELER 
9 - Denemeler sırasında 

her semtin Kızılay, imdat ku
rumları vazifeleri başında bu· 
lunacak ve bu sııret'e icabında 

"'9 .................. ._. ............................... ~ 

KANLI ELMAS 
................ ._._ ....... ..,mm............. 
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Gamı mi? Buralardan gemi falan geçmez. 
Yalnız bir tek ümidimiz var. 

O da yatın tzmzımlle mahvolmuş olmamasıdır 

- Ah.. Eğer Cava da ol
saydı!. 

Bu sırada bir ayak sesi duy· 
du. Başını çevirdi, gelen Blak 
idi. Elinde bir hindistan cev!zi 
vardı. 

- Iç'.n ~unu Mister Kalagaıı. 
;ok faydası dokunur. 

Hele biraz da yirseniz çok 
.yi olur. 

Kalagan Blakın uzattığı ce· 
ıizi aldı. Bir iki yudumda için· 
dekini boşalttı. 

- Nereden buldun bunu, 
Blak? 

- Adanın öbür tarafında 
dolu, rüzgardan dökülmüşler. 

- Blak, acaba neredeyiz 
tabm:n edersin? 

Blak bir kahkaha attı ; 
- Allah bilir 1 Dün fırtına 

ba,lamadan evvel Ceramdan 
iki yüz mil mesııfede idik. Fa
kat •imdi bilmem hangi ce· 
hennemin bucağınd11yız. Fakat 
herhalde hedefimizden çok 
uzakta değiliz. 

- Nerede o!ursak atalım 
buradan kurtulmak için hiç 
olmazsa bir geminin geçmesini 
bekliyeceğiz. 

- Gemi mi? Buralardan 
gerni falan geçmez, yalnız bir 
tek ümidimiz var. O da yatın 

hizmete hazırlıkları tecrübe 
edılecektir. 

10 - Elektrik ve hava gaz
larının söndürülmesi için bele· 
diyece tertibat alınacaktır. 

11 - Denemenin iyi biı su
rette yapılması polis, jan
darma, belediye zabıtası O.O. 
sekizinci işletme ve lıman iş
i ri idaresi tarı.fından temin 
ve takip edilecektir. 

Aile reisleri, han, apartman, 
t'caretbane, fabrika sahib veya 
müdirleri yukarıdaki maddeler 
hükümlerinin tamamen tatbi
kinden mes'uldürler. 

Bu maddelere aykırı giden
ler olursa beş liradan yirmi 
beş liraya kadar para cezası 
ile idareten cezalandırı!acak
lardır. 

12 - Memurların aykırı ha
reketleri takibi istilzam ede
cektir. 

lzmir llbaylığı 
•••••••••••••••••••••••• 

Azana istifa etmiş 
Sevil, 24 (Ö.R)- l\ladridde 

Cumurreisi Azananın ist;fa et· 
tiği ve yerine Martinez Bario
nun geçtiği söyleniyor. 

tamamile mahvolmamış olma
sıdır. 

- Acaba Cavanın kurtul· 
muş olması varid midir?. 

- Bana kalırsa Cavaya 
bundan daha korkunç ve teh
lükeli badireler vız gelir. Yüz 
binde bir kur!u!ma ihtimali bu· 
lunan bir tehlükeden Cava yı· 
lan gibi sıyrılıp çıkar. ln~aallah 
bunda da öyle olmuştur. 

B!ak kumsala doğru ilerledi. 
Bir iki dakika sonr:ı iki elinde 
iki kocaman Yumurta ile koşa
rak ge!di. 

- Kaplumbağa yurnurtaları 
buldum. Artık açlıktan korku· 
muz yok demektir. Ağaçlar da 
Maymunlarla dolu. Mükemmel 
rosto yaparız. 

Blak on dakika İçinde epiy 
me} va, yumurta ve Hindistan 
cevizi toplamıştı. Neş'eli bir 
babab kahvealtısı y::ptılar. Ye
mekten sonra Blak adayı do
laşmağa çıktı Aradan yarım 
saat kadar geçti Blak hali 
avdet etmemişti. Derken bir 
çığ!ık isidildL 

Bilbao 'da vaziyet feci 
Asiler T oledoyu almağa çalışıyor 
hükômetçiler taarruza hazırlanıyor 

Malagada rehineler kurşuna dizildi 
Paris, 24 (ÖR) - ispanya

dan ge en te!graf!ara göre 
asiler C;ladrid ve Toledo'yu 
ellerine geçirmek iç"n faali· 
yellerini artırmışlardır. Cenub 
ve cenubu garbi cephesi hiçbir 
tebeddü'e uğramamıştır. Bütün 
bu ccbheyi z.>yaret eden Ajans 
HavaQ mııhabırinin lıa aati 
budur. Bu mıntakada hükumet 
kuvvetleri bir taarruz hazırlı-

yorlar. Bataryalar iki cebhe 
arasındaki köyleri bombardı· 
mıtn etmektedirler. Asilerin bir 
mengenenin iki ağzı arasına 

a 1ınacash ümid ediliyor. Cumu· 
riyetçiler yeni mevzilerinde 
mevkilerini tahkim ettikten 
sonra ikinci bir harekete gi
ripıek niyetindedirler. 

Bilbao, 24 (A.A) - Askeri 
müşahidler ihtilalci kuvvetlerin 
dün Bilbaonun şarkında elde 
etmiş oldukları muvaffakıyetler 

do!ayısiy:e bu şehrin vaziyeti· 
nin ümidsiz olduğunu beyan 
etmektedirler. 

Bu m!işabidler Bilbao müda· 
filerinin silah ve mühimmatları 
olmadığını milislerin ekserisinde 
silah olarak ancak biret bıçak 
bulunduğun ı.çünkü ihtilalcilerin 
bunlara ait silah yüklil kam
yonları ele geçirmiş bulunduk
larını ve lımanın ihtilalcilerin 
elindeki donanma tarafından 

abloka edilmiş bulunduğunu 

ilave eylemektedirler. 

Havas ajansı muhabiri asi 
donanmanın Markisistlere aid 
bir gemiyi zapt ve diğerini de 
batırmış olduğunu bildirmekte
dir. Diğer taraftan asilerin 
elinde bulunan gemilerin içinde 
750,000 fişenk bulunmakta o!an 
bir denizaltıyı zaptetmiş olduk
ları da haber verilmekte ise de 
bu haber teyid edilmemiştir. 

Bilbaoda yiyecek ve içecek 
fıkdanı şiddetle hissedilmek
tedir. 

Madrid 23 ( A.A) - Jabra 
Ajansının Oviedodan öğrendi
ğine göre, mevki kumandanı 

Nora taş gibi dondu kaldı. 
Çığlığı duymuştu. Müdbiş fır
tınadan güç bela kurtulduktan 
ve daha onun tesirinden 
kendilerini alamadan yeDi 
bir felaket mi başgösterecekti. 
Kendini toplıyarak hemen kar· 
deşinin yanına koştu. 

- Duydun mu? Ne idi o 
Andi? 

- Bilmem. Ya Blak bir şey 
buldu veya bir tehlükeye ma
ru:ı: kaldı. Nora cevap verme
di. Korku do!u gözlerile gemi
cinin uzaklaşmış o!duj?u istika· 
mete doğru baktı. O haykırış
tan sonra başka hiçbir ses veya 
gürültü işidilmemişti. 

- And:, Blakın başına mu
hakkak ki bir felaket geldi. 

- Öyle gibi, koluma gir 
Nora yavaş yavaş yürüyelim 
bakalım ne olcb? 

Usulca yerinden kalktı. Na
ranın yardımiyle dinlenerek 
Blakın gittiği istikamete doğru 
yürümeğe başladılar. 

- B;Jmedl -

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
albay Ararıda hükumetin kadın büsbütün bıral.tıkları anlaşıl· 
ve çocukların muhasara altında mı~tır. Nasyonalistlerin devamlı 
bulunan yerlerden çıkarılmala- bombardımanları karşısında hü· 
rı hakkındaki teklifini reddet- kuınet torpidoları tayfa!arı ka· 
miştir. Albay kaçmak istiyen- rakol vazifes ni yapmaktan im-· 
lere ateş etmekle mükel- tina etmektedirler. 
lef hu9usi müfrezeler teşkil et- Burgos, 24 ( A.A ) - Milli· 
miştir. yetperverler tarafından işgal 

Arandanın komünistler tara· edilmiş olan Zurnaya şehri hü· 
fından hapsedildiğine dair asi- kumetçilerin genel karargahı 
ler tarafından şayi olan haber idi. San Sebastiene 37 kilo-

7otedodan bir manzaıa 
münasebetiyle, söylendiğine gö- metre mesafedt olan bu mü-
re, lngiliz sıhhat heytti şefi him sevkülceyş noktasının İşgali 
Lord Cburcbilin Aranda tara- Bilbao şimendiferlerini şimal 
fından kabul edilmesi bu ha- ispanyası şimendiferlerine bağ-
berin yalan oldug" unu iıbata lıyan bir demiryolu ihdasına 

imkan vermektedir. 
kafidir. 

Nasyonalistler Arrona ve 
Londra, 23 (A.A) - Teims 

Sestona bölgesini de işgal et· 
gazetesinin Cebelüttarık'tan mi~lerdir. Bu işgaller Bilbao 
haber aldığıııa göre, Malaga-
daki markisistler Nas •onalist· yolu üzerinde mümkün görü• 
lerin bava hücumlarına bir uıu- nen son ciddi müdafaa noktası 

olarak telakki edilmekte olan 
kabele olmak üzere rehineler- Dev~nın da işgalini mümkün 
den yüzden fazlasını kurşuna kılacaktır. 
dizmişl erdir. Vitedriadan kalkan bir kol 

Ispanyol harp gemilerinin Puetro de Alakan ve Salinas 
Melilla önleril'de ve Ceuta de Lenizi işgal etmiştir. Düş-
cenubu şarkisinde kontrolü manın zayiatı mühimdir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Cenevre hadiselerindeki vaziyet 

Fransız politikasına ağır 
bir darbe • 

ımış 
• 

Liberte gazetesi, Sovyetlere çatıyor 
Paris 24 ( A.A ) - Akşam ı 

gazeteleri Cenevre hlldiseleri
nin doğurduğu vaziyetin Fran
sız politikasına ağır bir darbe 
teşkil ettiğini ve Sovyet Rus
yanın da bu darbenin vurulma
sına iştirak ettiğini yazmakta
dır !ar. 

Liberte gazetesi diyor ki: 
Sovyeller beş devlet konfe

ransının toplanmasına mani ol· 
mak için ortalığı karıştırmak 
maksadını takibetmektedirler. 

Journal Des Debat'nın ka
naatine göre Sovyet Rusya 
Avrupada karışıklığın idame~i 
ve yeni yeni ihtilaflar ve müş
küller başgöstermesi için elin· 
den geldiği kadar çalışmakta
dır. 

Temps gaıetesi dünya efkar4 
umumiyesinin ltalyanın Milletler 

cemiyetinden muhtemel bir ay· 
rılışı karşısında kat'iyyen la· 

kayd kalmaması lazımgeldiğini 
kaydederek diyor ki : 

ltalyanın Cenevrede hazır 

bulunmayışı beşltr konferansı-

nın taplanması hazırlıklarını 

güçleştirmektedir. Bu vaziyetin 

Italyanın konferansa iştirakini 
büsbütün imkansız bırakılma· 

ıından da korkulabilir. Emni-
yetleri yeni ve geniş bir an· 
laşmağa bağlı olan milletler 
Cenevrede yapılan hataların 

kendilerine neye mal olacağını 
o zaman anlamış olacaklardır. 

Hava tehlükt:sini bilenler 
Ankara, 24 ( A.A ) - Hava tehlükesini bilen üyeler listesi: 
13449 B. hacı Osman Gönenden 20, 13450 Hasan 25, 

13451 llyas hacıoğlu 20, 13452 izzet Ardabandan 40, 13453 
Hurşit 40, 13454 Rasim 60, 13455 Ziya 60, 13456 Zulkifil 40, 
13457 Mağrib 50, 13458 Rıza Ovacık 40, 13459 Muzi! Lif 50, 
13460 Muhlis Yusufoğlu 40, 13461 Bayram Vanlı 20. 

Kaçakçılık davaları 
Kaçakçılık davalarını gör

meğe ~alabiyetli Asliyeceza ha
kimi Atıf 300 lira ücretle ls
tanbul ihtisas hakimliğine ve 
Balıkesir mülga ihtisas müd
deiumumisi Abdullah Lütfi 45 
lira asli maaşla lzmir kaçakçılık 
dava'arını görmek üzere sala
hiyetli hakimliğe tayin edil· 
mişlerdir. -·-u,akta bir gazete 
Uşak 23 (A.A)- Şehrimizde 

bir matbaa kurulması kararlaş
tırılmıştır. Bu suretle şehrin 
mühim ihtiyaçlarından birisi 
önlenmiş olduğu gibi onbeş 
günde bir çıkmak üzere bir 
ı;ı:azete çıkarılması da faydalı 

iyi bir haber 
Ti tülesko iyileşiyor 
Saint Moritz, 24 ( Ö.R ) -

Titülesko'nun sıhhi vaziyetinde 
salah devam ediyor. Hasta 
tegaddi edebilmiştir. Neşredi· 
len doktor raporuna göre ka• 
nın salahiyeti devam etmekte: 
umumi vaziyeti memnuniyet• 
mucib görülmektedir. BükreŞ' 
ten bildirildiğine göre, bütün 
Romen milleti hastalığın saf· 
balarını dikkatle takib etme!<· 
tedir. • 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
görülmüştür. Halkevi ve diğer 
ilgili gençler bu iş üzerinde 
uii'raşmaktadırlar. 
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Takımımızın tertib şekii hatalıdır 
Halbuki Lütfi müdafaayr. 

Bn vaziyet karşısında ltalya muvakkaten Cenevre. 
üzerinden elini kaldırarak inzivaya çekildi 

Leningrad, 24 (Radyo, Yeni 
Asır) - Dün sabah buraya 
gelen ve büyük merasimle kar· 
şılanan Türk sporcu!ariyle ilk 
temas bugün futbol ile yapıldı. 
Yarın saat 10 da iskrim ve 
gece 20 de güreş miisab:ıka

alınarak yerine pekala Hakkı 
oynatılabilirdi. Böyle yapılmadı 
ve esasen gol yapmak kabili
yeti mefkud mühacim hattımız 
zayıf bir defanse istinad etti .. 
rilerek takımda insicam, ahenk 
ve gol yapmak kabiliyeti büs
bütün yok edildi. Bunun için· Bir gazete Avrupa siyasetinin 

olduğunu yazıyor ve 
ziyade ltalyaya ihtiyacı 

Roma, 24 ( Ö.R ) - siyasi ,..,........-:~~rı ~~~9~~~~%~)1'~ 
mebafilde bildirildiğine göre 
Cenevrede verilen karar İtal· 
yanın tavruhareketini değiştir
memiştir. Bu karar üzerine 
ltalya artık Milletler cemiyeti
nin şimdiki devresine delege 
göndermiyecektir. Diğer cihet
ten Avrupa devletleriyle iş 
beraberliğini Hebeş meselesi• 
nin kat'i olarak tasfiyesine 
bağlı tutmuş olan ltalyanm 
hazırlanmakta olan konferans· 
lara, Cenevre kadrosu haricin
de kalsalar bile, alakadar ol
mıyacağı hissi mevcuttur. 

ASAMBLEDE 

Cenevre, 24 (Ö.R) - Mil
letler cemiyeti salahiyetleri 
tedkik komisyonu tarafından 

Habeş delegasyonunun sala· 
biyeti hakkında verilen mühim 
karar asambleye Yunan dele
gesi Politis vasıtasile bildiril
miştir. Komisyon raporunda şu 
yeni neticeye varmıştır: 

1 - Habeş delegasyonunun 
salahiyetnamesinin muteberHği 
hakkında Labey divanından 
istişari rey istenmesinden fe
ragat; 

2 - Salahiyeti hakkmdaki 
şüpheden istifade suretile Ha
beş delegasyonunun muvakka
ten asambleye kabulü. 

Avusturya, Macaristan ve 
ArnavudJuk murahhasları mü· 

dahale ederek bu teklif üze
rinde işari rey yapılmasını is· 
mişlerdir. Bunun neticesinde 
rapor 6 istinkaf ve 4 muhalif 
re'ye karşı 39 reyle kabul 
edilmiştir. 

Kuvvetli bir ekseriyetle ve· 
rilen bu kararın ehemmiyetini 
kayde lüzum yoktur. Mm,.akka
ten bile olsa Habe~ delegas
yonunu sinesine kabul etmekle 
asamble filen Italyan delegas· 
yonunu hariç bırakmıştır. 

Bununla beraber Politisin ra· 
poru bir uzlaşmaya kapıyı ka-
pamaktadır. Lahay divanına mü
racaatın terkedilmesine sebeb 
şudur ki divan tarafından veri· 
lecek hükmün Habeşistanın dai
rni olarak asambleye kabulünü 
zaruri kılması tehlükesi vardı. 

Yazan : Tok Dil 

-- Katırcı Oğlu --
- ikinci kısım -

Güneş; gök'ün tam ortasına 
i'elrniş, tepeden aşağı cihanı 
aydınlatırken saçtığı hararet 
kırlarda sıcak dalgaları yapt· 
Yordu. 

''K d anadsız" köyünün hangi 
•nıından bakılırsa ekin tar

lalarının üstünde ; billurun 
ttnksiıliği gibi renksiz bir 
~lev dalgası evlek, evlek 
8Ynıyor, dalgalanayor, sanki 

r~nksiz alevlerin dili havayı 
•sıtab. buhar ederek nefeslere 

Habeş delegasyonunu muvak
katen kabul etmekle, komisyon 
bu şüphenin ileride Habeşis· 
tandaki ltalyan fethine müsait 
bir şekilde izalesi mümkün 
olacağı ümidini bırakmışhr. 

LONDRA MEMNUN 
Londra 24 (Ô.R) - Habeş 

dele~asyonunun Milletler cemi
yeti asamblesinin bu devresine 
iştirake devam edeceği hakkın
da Cenevreden gelen haber 
siyasi mahafilde memnuniyetle 
karşılanmıştır. Bununla beraber 
bu kararın neticesi gizlt"nmi• 
yor : ltalyanın Avrupa işlerine 
iştirakten imtinaı uzayacak ve 
çok muhtemeldir ki Lokarno 
devlt>tleri konferansı ümid 
edilen tarihte toplanamıya

cakbr. Londrada, devamı bey• 
nelmilel anlaşma için zararlı 
olan bir vaziyetin gerginliğini 
azaltmak üzere Roma hükQ-
metinin bir jest yapması tercih 
ediliyordu. 

Roma 24 (Ô.R)- Sir Samu· 
el Hoare'un beyanatı gazeteler· 
de ehemmiyetle tefsir edilmek
tedir. "Tribuna,, gazetesi son 
bir tecrübe yapmış olan lta!ya
nın lngiliz nazırmm nutkundaki 
yeni delillere kapılamıyacağmı 
yazıyor. 

HAKKIN MANASI 
VAR MI iMiŞ? 

Paris, 24 (Ö.R) - " lnfor· 
mation ,. gazetesi şu iki esaslı 
suali soruyor: ltalyanın Millet· 
ler Cemiyeti konsey ve asam
blesinde bulunuşu, Avrupa 
sulhunun organızasyonu ıçın, 

Tefrika No: 1 

darlık, vücuda ter veriyordu. 
" Kanad!lız 11 köyünün çift

çileri; hasılatlannı harman et· 
mitler, bu ııcak dalgası albnda 
ökü:ılerin tahammül etmediğini 
anlayınca kağnıların gölgele-
rine çekilib herbiri bir tarafta 
saman tozu ortasına ozanı uza
mvermişlerdi. 

Köy muhtarının odasında, 
kırmızılı kilimler serilmiş yaz· 
lığının üstüne uzanmış bir efe, 
sağına, soluna belindeki çak
makh tabancalan, kamaları, 

hancerleri fırlatmıs. basınm 

CENEVREDEN BiR OÔRÜNÜŞ 
Habeşistanın huzurundan daha 
faydalı mıdır, değil midir? 
Avrupanın bugünkü vaziyetin· 
de, ideoloji fedakirlıgı baha· 
sına bile o!sa, teblükeli bir 
tesadüfün önüne geçmek üzere 
sebatlı gayretler sarfetmek 
muvafık değil midir? 

lngiliz ve Fransız htikO.met
leri birinici mütalaada idiler. 
Seri bir hal çaresine varmak 
üzere mütereddit devletleri 
sürükleyecek müvazi bir gay· 
ret sarfına karar vermişlerdi. 

Hak parestişkarlığı şüphesiz 
iyi bir şeydir. Fakat bu işde 
mevzuu babsolan hak değHdir. 
Hak, buıusi şahıslar arasında 
nizam kurmağa matuf bir in· 
san ibdaıdır. Hak, ihtilafları 
vahimleştirmez, halleder. Bu· 
nun ıçm, infazı çareleri 
te'min edilmiş bir kanun 
tatbik eyler • Halbuki Ct:· 
nevre hakimlerinin el:nde 
ne böyle bir kanun, ne onu 
tatbik edecek çare vardır. 

" lntransigeant ,, gazetesine 
göre bu meseleyi hal için mü· 
levassıt bir çare aranıyor. Ya· 
ni yakında bir karar verilmiş 
o1acaktır. Asamblenin bazı 
mes'uliyetleri yüklenmekte te
reddüd etmesi mümkündür. 
Her halde hem Negüs, hem 
Roma tarafmdan kabul edile· 
bi?ecek bir şekil bulmak ge
rektir, 

Londra, 24 (A.A) - Habeş 
murahhaslarının asambleye ka· 
bulü hakkında Cenevrede ve
rilen karar burada hayretle 
karşılanmıştır. Filhakika efkarı 

altına aldığı saman dolu yas
dığm ilerisine tüfengini bırak
mış uyumağa çalışıyordu. 

Yazlık göJgelikti. Y aıhğın 
altından gelen koyun kokuları, 
serin havaya karışıyor, tıanki, 
içine, memenin teri ve tüyü 
karışmış bjr ~üt kokosu ile cı

ğerlere doluyordu. 

Efenin yor~unluğu ha'inden 
belli idi. Sakına döndü. ayak
larını büktü, fakat yüzüne bir 
sinek musallat olmuşt•ı. Efe 
yüzündeki sineği yorgun bir el 
sallavı•ıl• .ko~du, sinek döndü. 

umumiye Habeşlerin asamble
den çıkarılmasını bekliyordu. 
Ve birçok gazeteler bu karar 
yüzünden Lokarno konfersnsı· 
nın toplanması şanslarının azal
masından korkmaktadır. 

Muhalefet gazeteleri meıkür 
karar1 hararetle alkışlarken 
Daily Telgraf İtalya Milletler 
cemiy<:tinden çekildiği takdirde 
Avrupanan teskini işinin yeni 
yeni müşkülatla karşılaşacağını 
yazmakta ve ltalyan teşriki 
mesaisinin zaruri olduğunu kay· 
dederek büyük devletlerin me-
saisine yeni engelJer çıkaran 
mezkur karara teessüf etmek· 
tedir. 

Times gazetesi de keza ltal· 
yanın Milletler cemiyetinden 
ve Lokarno konferansından 
uzak duracağını yazarak vazi· 
yetin karıştı~ını yazıyor. 

Morning Post gazete~i Fran
sa ve lnS(ilterenin arzularına 
muhalif o'an bu kararın Sov· 
yetler birliğinin eseri olduğunu 
çünkü Moskovanm ltalyan teş· 
riki mesaisine muarız bulundu
ğunu yazmaktadır. 

Daily M qiJ gazetesi de bu 
kararı Milletler cemiyetinin şe· 
refsiz mevcudiyeti müddetince 
yaptığı budalalıkların en büyü· 
ğü olarak tavsif etmektedir. 

Nihayet gazeteler ltalya-
nın Milletler cemiyetinden der
hal çekileceğine dair bir takım 
şayialar kaydeyJemektedirler. 

Yeni lsveç kabinesi 
Stokbolm, 24 (A.A) - Kral 

yeni hükumetin teşkilini sosyal 
demokrat Jideri Hansona ver
miş ve Hanson da bu vazifeyi 
kabul etmişliı·. 

dolaştı, yine yüzüne yapıştı. 
B!r daha elini salladı, soluna 

döndü, sinek havada dönerek 
bu sefer göz kapağına kondu. 
Efe hiddetle yine kışaladı. Si
nek İnat etmişti, Efe koğ:ı1la
dıkça havaya kalkıyor, dönü-
yor, dolaşıyor, yine yiizünün 
bir tarafına konuyordu. Efe 
belki yarım saat bu inat si
nekle bir, bir tarafına bir öle 
tarafına dönerek mücadele etti. 

Uykusu buram buram tüten 
Efe gittikçe kızmağa, gittikçe 
de uykusunu unutmağa başladı. 
uğlenin bu sıcak vaktinde 
karnını doyurmuş, rahatına atı· 
lan efe nihayet uykuyu tama
men terketti, sineği avlamağa 
koyuldu. 

Yathğı yerden elJeriyle ha
vada şaplaklar atıyor, bir türlü 
yakalıyamıyordu. Sinek bir ara
lık Efenin sağ suratına kon
muştu. Efe elini yavaş yavaş 
yanağına yaklaştırıb, Sineğin 

konduğu yere dehşetli bir to· 
kat attı. Attı amma, yanakla
rından da ateş c;ıktı: 

ları yapılacaktır. 
Leningrad stadyomu yüz bin 

kişi kadar tehmin edilen bir 
kalabalık ile dolmuştu. Sahada 
hiç boş yer kalmadığİ gibi 
dışarıda bekliyenler de çoktu. 
Denebilir ki Leningrad slad
yomu bu kadar kalabalığı he
nüz görmemiştir. 

Maç Len'ngrad mubteliti ile 
yapılmıştır. Lningrad'h!ar muh
telit yapmakla isabet etmişler 
ve kuvvetli bir takım çı

karmışlardı. 
Türk Halkevi takımı saat 

16,30 da alkışlar arasmda sa
haya çıktı. Bayrak me-rasimi 
yapıldı ve nutuklar söylendi. 

Nihayet maç 16.42 de baş
ladı. Talumımız şöyle çıkmıştı: 

Necdet, Fadıl, Faruk, ibra· 
him, Lutfi, Reşad, Danyal, 
Fikret, Hüsnü, Said, Niyazi. 
Görüldüğü gibi Türk takı· 

mında merkez muhacim yok
auıluğu kendisini hissettirmek
te ve müdafi olarak giden 
Hüsnü bilmecburiye bu mev· 
kide oynatılmaktadır. Hüsnü· 
nün müdafaadan alınması ve 
diğer en iyi müdafümiz Lütfü
nün merkez muavin yerine oy
natılması ile Fadıl ve Faruk 
gibi nisbeten ikinci derecede 
bir müdafaa hattı ile ç1kmış 

bulunuyoruz. 

dir ki Leningradlılarıp tek 
golüne bile mukabele edemedik 
ve 1-0 rnağltib olduk. Oyunun 
cereyan tarzı lcısaca şöyledir: 

İlk hücumu biz yaptık. Ya~ 
rıda kesilen bu hücumdan 
sonrn bir Sovyet akınında ka
lecimiz güzel bir kurtarış yaptı. 
Bu sırada Leningrad'hlar bir 
serbest vuruştan istifade ede· 
mediler. Bir müddet O} un kar· 
şıhkh hücumlarla geçti ve niha· 
yet 24 ncü daki~ada Lenin
grad'hlar ilk ve son gali· 
biyet goHerini yaptılar. Fa· 
l<at Sovyetlerin teblükeli 
akınları devre: sonuna ka
dar kesilmedi. Yalnız son 
dakikalarda 18 çizgisinin he
men dışarısında lehimize veri
len cezadan istifade edeme· 
yince devre 1 - O aleyhimize 
bitti. 

iKiNCi DEVRE 
ikinci devreye 17,40 da baş· 

landı. Takımımızda ufak bir 
tadilat yapılmıştı. Fakat bu da 
vaziyeti kurtaramadı. Ekseriya 
nisbi bir hakimiyetimiz görül
mekle beraber yulrarı"a ~ay· 
dığımız esbab yüzünden bera
berliği olsun temine muvaffak 
olamadık ve oyun O· 1 netice 
değişmeden mağlübiyetimizle 

bitti. 
~~~~--............... ------~---

Suriye heyeti gitti ------.. ·--------
Antakya - lsken<lerun ve Suriye 
idaresi hakkında yeni beyanat .. 

lstanbul 24 (Yeni Asır-Tele
fonla) - Şehrimizde bulunan 
Suriye heyeti bugün Toros 
ekspresiyle hareket etmişlerdir. 

Pariste Fransız - Suriye mü
zakerf'lerine iştirak eden Naim 
Antiki beyanatında şunları 
söylemiştir: 

- Bugünkü lslanbul gaze
telerinde lskenderun ve An· 
takya meselesi hakkındaki be
yanahmızın usi tefebhüme uğ
radığını esefte gördüm. Ortada 
kat'ileşmiş birşey yoktur. Su
riyede iki aya kadar intihabat 
yapılacak ve ondan sonra 
Fransız-Suriye anlaşması yeni 
meclis tarafından tasdik olu
narak yeni idarenin tatbikine 

- Hayy anasmı.. Oofff! 
Diye bir kalkındı, fakat to

kata ahb, oofl Derken kalktığı 
sarada şakrak bir kahkaha, 
Efenin uykusunu büsbütün boz· 
duğundan başka öfkelendir
di de .. 
Doğrulduğu sedirden kahka

hayı atanı görünce, kinayeli 
bir gülüşle: 

- UJen! Kahpe Katırcıoğfo, 
Beni maskara mı ediyorsun? 
Bak şuna helel Eşeğin mi sün· 
net oldu, ne gülüyorsun böyle! 

Gülen Kahrcıoğlu idi. Ka
sıklarını tutarak; bir daha kah
kaha saldı: 

Kah kabl kah! Dur .. A
man! Bayı!dım.. Kah kah kah! 
UJen Akyakalt oğlu, kah kah 
kah! 
Başka bir şey bulamadan da 

Sinekle mi kavga ediyorsun! 
Ne o şamar! 

Katırcıoğlu kahkahanın ara
sında sendeliyerek kendisini 
Akyakalıoğlunun yanına atlı. 

Efenin dizine bir şamar indirdi. 
Katırcıotlu bili giililyordu. 
K•bkaha Akvakahya da 11ira-

başlanacaktır. 
Naim Antiki;-gazetecilerio 

Fransa - ~iye arasında akte
dilen lskenderun - Antakya 
muahedesi hakkında ruulümat 
vermesi hususundaki taleblerine 
karşı da: 

- Onu bilmiyoruz. Esasen 
bizim hiçbir şeyden haberimiz 
yoktur. Fransızlar evvelce iste
dikleri gibi hareket ediyorlar, 
kanun ve nizamlar çıkar1yor· 
lardı. 

Fransa - Surye muahedesi ve 
Antakya - Iskenderon mesele· 
si yukarıda da söylediğim gibi 
muahedeııin yeni meclis tara-
fından tasdikinden sonra led
kik edilecektir. 

' yet etli. Bir hayli gülüştüler. 

Gülüşmeleri tavsadıktan son· 
ra görUşmeğe başhyan iki Efe 
birbirlerine sokulmuşlar, fısıl· 
daşıyorlardı. Katırcıoğlu: 

- Evet diyordu. gelen mek
tub bizi lstanbula çağırıyor. 
Akyakahoğlu sordu: 
- Peki sen! Bu müftüye 

inanıyor musun? Sakın kancık
lık yapma!m. 

- Yoook, obizim ahbaptır, 
babadan tanışırız, 

- Böyle dime Kahrcı ! Ora
ya gidenler huyunu değitti-
riyor, inan olmaz, ama yine 
sen bilirsin ya ! Biraz dütiin
meli. Kabrcıofılu birdenbire 
sordu : 

- Haydaroğlu nerede? 
- Eğer bizim kahkahamız-

dan uyanmadiyse, yanımızdaki 
damda yatıyor, yorgunluğunu 
alıyor. 

- Hadi ~idelim yanına? 
Kalkhlar. Akyak<\lı. Katırcı· 

nm elinden tutarak bir dam 
atlattı. 

- Sonu ıaı -
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Zevksiz haberler ge di Negüs teşekkür ediyor 
Japonların Nankinde öldürülmesi bir Felaketzede Habeş milleti, asamble-

harb vesilesi telakki edilebilir nin verdiği karardan memnun olmuş .. 
Japonyanın Nankin büyük elçisi Çin hükumetine "Liberte 

" bir protesto notası vermiştir 
--

gazetesi, 
tuzağına 

büyük devletlerin, 
düştüklerini yazıyor. 

küçüklerin 
• 

Tokyo, 24 (A.A) - Hongkiu mahallesi teca· 
vüzü hakkındaki haber gazeteler tarafından 
husu•i tabılarla neşredilmiştir. Siyasal mahfiller 
bu yeni suikastten sonra Japon hükümetinin 
pek mühim neticeler verebilecek tedbirler al
maya mecbur olacai!ından korkuyorlar. 

Cenevre, 24 (Ö.R) - Negüs r::-:;:~~~:.J.i~~J 
beyelmilel matbuat mümessil
lerine beyanatında Habeşistana 
adalet gösteren asamblenin 
kararından dolayı derin min
netdarlığını bildirerek demiş· 

Şanghayda bulunan Japon kuvvetlerine karşı 
açıktan açığa bir tahrik mahiyetinde telakki 
edilen bu yeni hadise genel infiali mucib ol· 
maktadır. 

Tokyo, 24 (A.A) - Deniz bakaoı Çin· 
Japon gerginliğinin artmasından dolayı manev· 
ralara iştirakten vazgeçmiştir. Çin suları filosu 
yeni hadiseler vukubulduğu takdirde müdafaaya 
hazır bir hale konulmuştur. Vaziyet çok vahim 
telakki edilmektedir. 

Şanghay, 24 (A.A) - Japonların öldürüldüğü 
ve yaralandığı haberi burada şiddetli bir 
heyecan hasıl etmiştir. Beynelmilel koloni ida
resi Rus gönüllülerinden ve hususi polisten mü
rekkeb bir müfrezeyi seferber etmiştir. 

Sokaklardan Japon zırhlı otomobilleri geç· 
mektedir. Bunlar Japonların sakin olduğu bütün 
Honko bölgesi etrafındaki müdafaa mevzilerini 
işgal etmişlerdir. Yarın yeni Japon bahriyelile
rinin gelmesi bekleniyor. 

Şanghay, 24 (A.A)- Japonyanın Nankin bü
yük elçisi yapılacak olan müzakereleri gecik· 
tirdiği takdirde Nankinden ayrılacağını Çin 
hükümetine bildirmiştir. 

Japon elçisi Çin hükümetinin Japon aleyhtarı 
propagandadan tamamiyle mes'ul olduğunu bil· 
dirmiş ve Çin hükümetini samimiyetsizlikle 

• 
ı 

' 

itham etmiştir. Bir Japon lıaıb gemisı 

ı • 

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

tir ki: 
- Felakette olan Habeş mil

leti namına, bu neticeye çalı· 
şanlara teşekkür ederim. Ha· 
beş delegasyonunun talebi, 
kuvvetle elde edilen arazinin 
tasdik edilmemesi prensibine 
dayanarak haklı idi. 

Paris 24 (Ö.R) - " Petite 
Girarde ., gazetesi Cenevrede 
Negüs tarafından kazanılan 
zaferin sayılmaz neticeleri ola· 
cağını, silahsızlanma teklifleri· 
nin, beşler konferansının suya 
düşeceğini ve hatta artık Mil
letler cemiyetinin bile mevcud 
olmadığını yazıyor. 

"Liberte,, gazetesi de Cenev
rede büyük devletlerin küçük 
devletler tarafından kurulan 
tuzağa düştüklerini ve artık 
esir olduklarını iddia ediyor. 

" Petit Provençal ., milletler 
cemiyetinin büyük bir mes'uli
yet yüklendiği mütaleasındadır. 
Bunun neticesi olarak silahsız· 
lanma ve Lokarno konferans· 
!arı suya düşmekte, ltalya Al
manyaya yanaşmaktadır. Hal· 
buki Avrupa milletleri cemi-

halli lfa/Jeş 11111/efi adına ko~aıı Nes:iis 
yelten bunu beklemezlerdi. tutmakla beraber, Milletlerce· 

" Nouvelliste de Lyon ,, hu· miyeti azası kalmak niyetinde 
kukçuların kollektif emniyet imiş. 
nazariyesini fütuhatı tasdik işi " Paris Soir ., da ltalya ile 
ile telif gibi imkansız bir iş Avrupa memleketleri arasında 
karşısında bulunduklarını mü· biricik temas vasıtasının Mil-
şahede ediyor. 

Paris, 24 (Ö.R) _ "lnfor· !etler Cemiyeti olduğunu ya· 
zıyor. 

mation., gazetesi Romadan ge- E " clairour de l'Est ., gaze• len haberlere göre, Habeş mu· 
rahhasları asamblede bulun· tesi Cenevrede Avrupa sulhu· 
makta devam ederlerse, ita!- nun tehlükede olduğunu, uz· 
yanın 48 saate kadar Milletler laşmak için bir harekete lüzum 
cemiyetinden çekileceğini haber hissedildiğini, Fransanın gös• 
veriyor. Diğer bazı haberlere terdiği dirayete diğerlerinin de 
göre ise ltalya, şimdilik dele· imtisali Iazımgeldiğini yazmak· 
gasyonunu Cenevreden uzak tadır. Asiler bozguna uğradı 

Alkazarın son kulesi de milis 
topçusunun ateşiyle yıkılmıştır 

Asilerin haberleri tekzib edildi 

Dün komisyonlar çalıştı 

Konsey azalıklarının 
artması tenkid edildi 

Leipzig 
Krovazöriinün Dan-' 
zig ziyaretindeki 

hadiseler 
Lizbon, 24 (A.A) - Cenub

da bulunan lspanyol ordusu 
kumandanı dün beş Markisist 
uçağının düşürüldüğünü bildir
mektedir. 

Paris, 24 (A.A) - Madrid 
halk cephesi liderleri Fra:ısaya 
geçmişlerdir. Bundan başka 

Barselonda Kampanie hükü
metine karşı kıyam hareketi 
teyid edilmektedir. Keza Leri
ada garnizonunun isyan ettiği 
ve Hueska bölgeMindeki mil
liyetperver kuvvetlere iltihak 
etmek istediği de teyid edili
yor. 

Kadiks radyosu cumur baş
ilanı Azananın milliyetperver
lere teslim olmak istediğini ve 
fakat Large Kaballeronun Mad
rid hükümetinin mücadeleye 
dev11m edecek kuvvet ve va
sıtalara malik olduğunu ileri 
aürerek buna karşı koyduğunu 
bildirmektedir. 

Hendaye 24 ( A.A ) - Yi
yecek yüklü olarak Stander 
limanına girmek istiyen Mar· 
lıisistlere mensub bir karge lı· 
man medhalinde torpile çarpa 
rak batmıştır. Tayfadan hiçbir 
kimse kurtarılamamıştır. 

Paris, 24 (A.A) - Alkazar'ın 
son kulesi de hükümet kıtaatı· 
nııı ateşi 

Mahsurlar 
altında yıkılmıştır. 

hala mukavemet 
etmektedirler. 

Tanger, 24 ( A. A ) - Bir 
Fransız gemısi dün sabah bir 
lspanyol tayyaresinin enkazına 
tesadüf etmiştir. Bu enkazın 
üzerinde bulunan ve dalgalarla 
mü~adele eden iki adam ge· 
miye alınmıştır. Bunlar Fran· 
saya götürülecektir. 

Madrid, 24 (Ö.R) - Troya 
garnizonunun isyan ettiği ve 
Hueska' da asilerle birleşmek 

bil ile mühim harp malzemesi 
bırakmışlardır. 

Asi zırhlı otomobil taburun· 
dan birçok askerler hükümet 
tarafına katılmaktadır. Tayya
rel"'r Hueskoyu bombardıman 
etmişlerdir. 

Ovyedoda mahsur olan asi· 
!erin muhasara cenberini yar· 
dıkları doğru değildir. 

Paris 24 ( Ö . R ) - Kata· 
lonya matbuat bürosu Burgos 
ve Sevil radyoları tarafından 
beynelmilel umumi efkarı şa· 
şırtmak ve asilerin bezi· 
metile biteceği muhakkak 
olan mücadeleyi onların lehin
de göstermek üzere çıkarılan 
yalan haberleri, ezcümle bü-

811rıros m11vakkaf lııikıimet teısı kümetçiler arasında bazı mın· 

Onte1al Kala11ellas takalarda isyan çıktığı, Kata· 
niyetinde olduğu hakkında lonyada reis Kampanie karşı 
Burgos radyosunun verdiği ha· ihtilal başgösterdiği, Madridde 
ber doğru değildir. hükümet mahafili arasında an· 

Madrid, 24 ( Ö.R ) - Ata· laşamamazlık olduğu, bir çok 

Cenevre, 24 (Ö.R) - Sala
hiyetleri tedkik komisyonu ve 
asamble tarafından verilen mü· 
him karardan sonra Cenevre· 
de faaliyet yatışmıştır. Asamble 
bürosunu teşkil ile meşgul ol
muştur. Umumi siyasi müzakere 
yarın açılacaktır. Fransa hari· 
ciye nazırı Yuan Delbos'un 
nutku ehemmiyetle bekleniyor. 
B. Delbos Fransanın harici si· 
yasetini izah edecek ve onu 
Eden'in nutku takib eyliye· 
cektir. 

Cenevre, 24 (Ö.R) - Asam· 
ble tarafından teşkil edilen 
komisyonlar bu sabah içtima 
etmişlerdir. Birinci hukuk ve 
teşkilatı esasiye komisyonu, 
hususi bir komisyon tarafından 
ıslahı teklif edilmiş olan kon· 
seyin teşkilile meşgul olmuştur. 

1933 de tesis edilen ve Por· 
tekiz tarafından işgal edilen 

14 üncü konsey azalığı ile 
Uzak şark devletlerinden biri 
fiilen Habeş menfaatine kurul· 
ması düşünülen 15 inci azalık 
müzakere edilmiştir. 

Sabahki celsede Norveç de· 
!egesi cenubi Amerika devlet· 
!erine bazı azalıklar tahsisini 
tenkid etmiş ve azalıkların bu 
suretle artırılmasiyle konseyin 
de asamblenin kopyesi haline 
girdiğini söylemiştır. Şili ve 
Arjantin murahhasları bilakis 
bu reformu müdafaa etmiş· 
!erdir. 

Komisyon aynı zamanda Mil· 
Jetler cemiyetinin muhtelif ısla· 
hatile meşgul olacaktı. Fakat 
Cemiyet bürosu meselenin he· 
nüz olgunlaşmadığı fikrinde 
olduğundan bu ıslahat gelecek 
asambleye bırakıldı. Zira zaman 
pakt maddeleri üzerinde müna· 
kaşaya müsaid bulunmamak
tadır. 

gon cephesinde hükumetçilere mühim silah fabrikaları olan 
taarruz eden asiler hezimete Astoryada şehrinin zaptedildiği G eneral Mola'ya suikast 
uğramışlar, dört zırhlı otomo- haberlerini tekzib etmektedir. 

·sp~;~~ı;;· .. L~~i~g;~dd·~: Hükiimetçiler, T a j vadi-
Istasyonda Sovy~-t heyetleri tarafın- sindeki barajları açtılar 

dan hararetle karşılandılar Paris, 24 < ô.R > - Figaro 1 
gazetesinin istihbarına göre asi 

MOSKOV A 24 ( Ö.R ) - Türk spor heyeti dün akşam Le- general Molaya karşı bir ec· 
ningrada hareket etmiştir. Türk misafirler Leningradda 24/9 nebi tarafından neticesiz ka· 
tarihinde Leningradın Sıklistla bisiklet kulübü ile yüz kilometre lan bir suikast yapılmıştır. 
üzerinde koşacaklar ve Leniogradın Dinamo ve Karsnaia Zaria Paris, 24 (Ö.R) _ Burgos-
takımlarından müteşekkil bir muhtelit takımiyle bir futbol maçı tan bildirildiğine göre general 
yapacaklardır. 25 Ey!ülde güreş ve iskrim müsabakaları yapı· Mola hükümeti, ispanyanın 
lacaktır. birbirine benzemez unsurlarını 

Leningrad 24 ( A.A) - Türk spor heyeti Leningrad istas· bir arada tutmağa muktedir 
yonunda Leningrad Sovyet ikincı başkanı lvanov dış işleri ko· biricik kuvvet olan ordunun 
miserliği mümessili Vinstein, spor kurumları mümessili ve gaze· elinde kalmalıdır. 
teciler tarafından selamlanmışlardır. Havas Ajansının istihbarına 

Gar binası Türk ve Sovyet bayraklarile süslenmişti. Bando göre müdafaaımilliye Juntu 
her iki memleket milli marşlarını çalmıştır. Sovyet sporcular adını taşıyan asi muvakkat 

lardan müteşekkildir. Bu mu· 
vak kat hüküm et, ıs yanın 

muvaffakıyeti halinde İspan
ya hükümetine verilecek şeklin 
modeli zannedilmektedir. 

Paris, 24 ( Ö.R ) - Havas 
Ajansının Madrid'den istihba· 
rına göre hükiımetçiler Taj 
vadisinde barajları açmışlar 

ve 10 milyon mikabı suyu 
asilerin mühim harb malze
mesi topladıkları bir mıntaka· 
ya dökmüşlerdir. Bu tuğyanın 
neticesi hakkında henüz malü· 

Türk hevetine buketler vermişlerdir. hükumeti münhasıran albay· mat yoktur. 

Cenevre, 24 (A.A) - Millet· 
cemiyeti genel sekreterliği 
Leipzig Alman kruvazörünün 
Danziği ziyareti esnasında çı· 

kan hadi3enin halli için Lehis
tanla Almanya arasında yapılan 
müzakerelere dair Polonya dış 
bakanlığının bir raporunu 
neşretmektedir. Raporda her 
iki hükümetin esaslı noktalar· 
da mutabık bulundukları ve 24 
Temmuzda Berlinde bu bapta 
birer nota teati edildiği kay· 
dedilmektedir. 

Polonya hükümeti mezkur 
notaların teatisini ve bu ra· 
poru Polonyanın Danzigde nor· 
mal vaziyeti idame için sar· 
fettiği gayretin Milletler ce· 
miyeti azası tarafından bir de· 
!il olarak karşılanacağı ümidini 
izhar eylemektedir. 

Meraklı bir tören 
Habeşın Paris sefiri 
italyaya dehalet etti 

Paris, 24 (Ö.R) - Dün ita!· 
ya sefaretinde meraklı bir tö· 
ren olmuş, Habeşistanın Paris 
sefiri Valde Marian ltalya kralı 
ve Habeşistan imparatoruna 
dehalet etmiştir. Merasimden 
sonra Marian gazetelere şu 
tebligde bulunmuştur: Valde 
Marian 19 eylül tarihinden iti· 
baren vazifesinden istifa etti• 
ğini Habeş tebaasına bildiri!· 
miştir. 

Gore üzerine Grazyanl 
yUrUyormuş 

Roma 24 (Ö.R) - Yağmur 
mevsimi sonunda general Graı• 
yani kuvvetleri tarafından giri• 
şilen temizleme hareketi nor• 
mal şekilde devam ediyor. Bit 
temizleme fırituı şimdi Gore 
üzerine ilerlemektedir. 
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AşK MACERALARI! ~üreş müsabakaları var 

PARDAYANLARIN ALTI 1Demırsporlu ~ençler pa-
lzinir Muhasebei .hususiye 
lüğiinden: 

müdür-

Bedeli sabıkı 

VAZAN: MIŞEL ZEVAKO 1 •• •• k 1 k +ıwn - _ ...... ::.·4s- - zar gunu arşı aşaca lar 
L. K. 
30 

8 

Yeri 
Kançeşmede Emreıde 
Narhderede eski 

Cinsi 
12 dönüm tarla 8 ağaçzeytin 

2,5 dönüm bağ · 
y ekdiğerine ilanı aşk ettiği garib bir tasav~ur ve tabiat id~. r""" ~ 'Ç ~ • ~ - - ~ - • ._ <·x·• 

gündenberi bunfar pekaz gö· Framıova do Monmoransı, f: . . ..,, ,. ~:.-0 · ~- .·. · 1 4 dönüm tarla mezarlık mevkiinde 
Narhderede Altındağ 3 

rüşebilmişlerdi. vatand~~la~ı~ı takdir ve tazim ' .··.,_' 
Her ikisi de başlarının üs· etmedıgı ıçıo onlardan bilmu· · .. · 

tünde kopacak şiddetli fırtına- kabele hir h issi takdir ve ihti- ··''ı 

mevkiinde 48 ağaç zeytin 
ldarei hususiye akaratından olup yukarıda yer ve cinsi yazılı 

akarat 3 sene müddetle kiraya verilmek üzere 15 gün müddetle 
açık artırmaya çıkarı lmıştır. isteklilerin şeraiti öğrenmek üzere 
hergün Muhasebei hususiye müdüriyeti varidat kalemine ve pey 
sürmek istiyenlerin de iha 'e günü o 'an 5 - 10 - 936 pazartesi 
günü saat 10 da depozito makbuı1arile birlikte daimi encümene 

ya itimad etmiyorlardı. Luiz ram beklemiyordu. ~ 
için bu, pl-.k adi bir mesele idi. Tabll saltanat etrafında dö-
BöyJe bir hal vaki olursa, sev- nen birçok entrikaları, birçok 
gilisi yanmda olduğu için öl- efkarı zalimaneyi, birçok riya• 
düğünün farkında olmaksızın karJıkları, birçok vahşetleri müracaatları ilan olunur. 518 (1933) 
ölecekti 1 Şövalye burada gördüğü için yegane arzusu t1 oyçe Oriy 

l)l~ESDNER BANJ( 
IZMiB 

MEHh:Jt.1!;1 : B.KJU_,IN 

bulunduktan sonra artık ne şatosuna çekilmekten ibaretti. 
gibi bir tehlüke melhuz ola- Düçar olduğu musibetlerden ntbank 

ŞlJBESI bilirdi? 
Şövalyeye gelince; Luiz'in 

muhabbetinden emin olduğu 

için hiçbir endişe hissetmiyor
du. Mahaza, birgün bu kızla 
izdivaç edeceğinden de emin 
değildi. Çünkü: 
Mareşal: Kerimesinin Kont 

dö Marjansi'ye namzed oldu-
ğunu beyan etmişti. G erçi, 
Şövalye dö Pardayan bu kontu 
tanımayorsa da ona tesadüf 
etmek ve kalmcile nişanlısını 

payla ~mak için dünyada herne 
mümkünse yapacaktı. Hatta, 
hatta icabederse, bu hususta 
Mareşal ile de vuruşacak idi. 
Şimdilik daima müteyakkız 
yaşıyordu. Kendisi Luiz tara
fından sevi ;miş olmasını pek 
tabii buluyor. Ve bu veçhile 
de işlerin yoluna gireceğine 
kanaat ediyordu .• Bazı zaman
lar ise bilakis bu muhabbetten 
düçarc hayret oluyordu. 

Tabii, karanlık bir odadan, 
ziyadar, gürültülü ve güzel ko
kulu bir salona giren ve birkaç 
dakika kadar gözleri kamaşan 
bir adama benziyordu. 

işte bu veçhile, Şövalyenin 
kalbinde ziya, rayiha, ahenk 
ve aşk vardı. 

Bununla beraber, yine iki 
şeyi taharri ve esbabına te
vessül etmekten sarfınazar et
miyordu. Bunlardan biri: Luizi 
sureti kat'iyede, kurtarmak, 
yani Paristen çıkmak çar~si, 
diğeri ise: Luize zevc olmak 
Üzere Mareşahn intihap ettiği 
kont dö Marjansinio kim oldu
ğunu öğrenmekti. 

Bu zaman esnasında ihtiyar 
Pardayan dahi basiret ve hile
yi elden bırakmıyordu. Jilloyu 
alet ittihaz ederek, yakında 
gözümüzün önünde tatbik edi
lecek bir plan kuruyordu; ihti
yar tilki çok endişelidir. 

Bir tehJükenin melhuz oldu
ğunu hissediyor. Fakat dere
cesini takdir edemiyordu. Ha
kikaten, hissiyahna itimadı ol
duğundan des!las fikri, bir fi
kir cür' etkar halini alıyordu ki: 

yoru1muş bir adam olduğundan 
kendini sevenler içinde asude 
yaşamakta bir saaılet görü
yordu. 

işte, eşhası esasiyemizin su
reti umumiyede ahval va vazi
yeti bu merkezde idi. Fakat 
bu vaziyetin üstünde de sakin 

l 
bir fırtına bulutu beliriyordu. 

DAMOYIL iLE 
J PARDAYANIN MÜLAKATI 
l Şimdi okuyucularımızla be

raber ağustosun ilk günlerin
den birinin sıcak gecesinde 
Monmoransinin konağına gire
ceğiz. 

"" 
Demuspoı kuıü/Jü güıeşrılcri 

Mıntaka güreş birincilikleri · alacak olan bu müsabakalar 
ilk defa o!arak bu yıl yapıla- için bir hakem heyeti teşkil 

caktır. Güreş birincilikleri edilmiştir. Yan hakemliklerini 
29 Biri_ncileşrine tesadüf eden A !taydan Hüsnü, Göztepeden 
Cumurıyet bayramında Halkevi Safi Atak Demirc;pordan Nuri 
salonlarmda yapılacaktır. ki 'd 1 t" 1 · •• 

D 
· k ı··b- d yapaca ar ır. s ıyen er musa-

emırspor u u u e 27 b k .. 
E )··1 p ·· ·· Al kt k" a alan seyredebıhrler. y u azar gunu sanca a t 

kuJüb binasında bazı güreş lzmirin cidden kısır olan 
müsabakaları tertib etmiştir. güreş hayatında yeni bir adım 
Öğ;eden sonra saat on dörtte hazırJamıya çalışan gençleri 
yap1lacak olan bu müsabaka- halisane tebrik ederiz. Bu milli 
lara Demirspor kulübünde mev- sporumuz.a verilecek ehemmi-
cud güreşçilerin hepsi iştirak yetin diğer spor şubelerinden 
ettirilecektir. Ciddi bir şekil farksıı olmasını temenni ederiz. 

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

Romanya ile Polonya arasında 
yeni münasebetler kurulacak 

Ihtiyar Pardayan, Konaktaki 
odasmda muharebe elbisesi 
olan Meşin zırhlı setresini giy
miş, uzun palasını takmış ve 
fazla olarak Monmoransinin he
diyesi olan Milan mamulahndan 
bir de hançerini beline sok- Varşova, 23 (A.A) - Rornanyanm dış siyasasını mevzubahse• 
muştu. den yarı resmi (Ioformat;on) politik gazetesi diyor ki: 

- Hay AHah cezasını ver- - Yeni dış işleri ba'kanı Antonesko ile Romanya şimdiki 
sin! Bu zırhlı elbise içinde bo- ailei kralinin ananevi siyasasına yeniden rücu etmiş olmaktadır. 
ğuluyorum. Fakat, az zaman Anto~e~ko~ı~n en ~yi uz.uv_ia.rından biri olduğu Liberal partinin 
sonra bunu arkamdan çıkara- prensıbı mılh varhgı kendı kuvveti ve memleketin servetlerine 
cağımı ümid ediyorum... Diye istinat ettirmektir. Liberal parti Romanyanın maddi ve manevi 
homurdandı. kuvvet'erini artırmaya çalışmışhr. Romanyanın ananevi siyasası 

Bu esnada saat akşamın do- ~eynelmilel formüllerin milli varlığa esas teşkil edebileceğine 
kuzu olub yaz mevsiminin sık· ınanmıyan Polouya tarafmdan her zaman anlayış ve itimad ile 
Jetli karanlığı Parisi zulmete karşılanmıştır. 

Almanyaaa J7/j Şubest A1evcutlur 
.tifünıay6 ve ıl.ıtıyat akçesı 

löf>t000,000 lfaylısmark 
Tiirl<iye<le Şnbelerı: 18'1A~BUL ve lZ~ılR 

.Mıtitrtla ~nbelerı: l{AlllHE ve JSI{ENlJlt..HlYE 
Her tiirlü han ka muaruelatnı ıfa ve ka bul eder 
c ALMA.t-. Y AHA seyıthat, ıkıunot, tnhaıl ve saire için 

Phv~n ~t1rnıt l e HJ :OJ8Tl~Hl\tARI\' Rntı l ır • (b-1) 

Devlet Demiryollarından: 
~şağıdaki gayri menkuller 9-10-936 Cuma günü saat 15 de 

lzmır AJsanca~ 8 inci _iş letme komisyonunda pazarlık suretiyle 
ve syrı ayn kıraya verılecektir. isteklilerin gayri menkuller hi
z~smda yazılan mikdarda muvakkat teminat vermeleri ve işe 
gırmeye mani kanuni bir ha!leri olmadığına dair be}'annameler 
ve aranılan vesikalarla muayyen vakıtta komisyona müracaaf 
etmele.ri lazımdır. Şartnameler komisyonda ve Tire istasyonla· 
rında ıstasyon yazıhanelerinden parasız alınır. 

1 ~ Sağlık istasyonunda 10/11 harita numaralı büfe ve ev üç 
senehk kiraya verilecektir. Muhammen kira bedeli 75 lira ve 
muvakkat teminatı 563 kuruştur. 

2 - Tire istasyonunda 18 harita No.hı biife bir sene için 
kiraya verilecektir. Bir senelik kira bedeli 50 lira muvakkat 
teminat 375 kuruştur. 25-27 524 (1928) 

lzmirin Alsancak mevkiindeki idare iskelesinden girip çıkacak 
eşya ve hayvanat ile kullanılacak idare vinçleri için alınacak 

ücrete dair 15 birinci teşrin 936 tarihinden itibaren tatbik olun
mak üzere yeni ve tenzilli bir tarife ihdas edilmiştir. 

Tafsilat için istasyonlara müracaat olunması. 522 (1929) 

garketmeğe başlamıştı. . Polon!•. Romany~nın şimdi ittifaklarla çizilmi9 o1an yolu büytık 
Pardayan tamamiJe hazırlan- hır samımıyetJe takıbedeceği hakkında Antoneskonun sözlerini lzmlr Belediyesinden : ·-----------•m 

dJğa zaman bir koltuğa otura- sevinçle karşılamıştır. Bu siyasa Polonya ile Romanya arasındaki 1 - Tilkilik caddesinin Ha· ~\\\111////ij'./'. 
rak f!yaklarını birbirmin üstü- dostluk ve ittifak münasebetlerinin inkişaf edeceği hakkında tuniye camiinden Musallaya ~ _ _ ~ 
ne attı ve düşüomeğe koyuldu: emin bir delildir. kadar olan döşemesinin dört ::;;:::::: 

- Acaba Şövalyeye haber lngiliz muhalefet ıı·derı· Faşı·zmı·n metre geni şliğindeki kısmı be-
vereyim mi? Hayır 1 Hayır 1 O led1yece veriJecek paket taş-
daima kendi fikrinden başka karşısında neler düşünu··yor?. lariyle ve yanlarındaki birer 
bir şeye ehemmiyet vermediği metre kısmının da çıkan eski Ek s· 1 ıçın beni takibe kalkar. Londra 24 (A.A) - Dün BJackburnda bir nutuk söyliyen mu- taşlarla döşemesi ve Mezarlık zem İn ıvi ~e, er: 

halefet lideri Attle şu sözleri söylemiştir: başından camiye kadar olan genlık, yem 
Binaenaleyht bu küçük işi ve eski ekzema ile kabuklu, 

·· k · - Ben birleşik cebhe veya halk bh • • S ı· yerin esaslı tamiri ici 9-10-936 gorme ıçin yalnız başıma bu- ce esını osya ızm esasın- "' kabuksuz cilt yaraları için 
lunmahyım. Fılbakika iki şey· dan başka hiçbir esas üzerine kabul etmiyorum. Demokratik Cuma günü saat on altıda açık fenni ve kat'i bir merhemdir. 

d 
Susyalizm, F.a.şizm.e ... karşı_ yegane te. dbirli reJ"imdir. lskandinavya eksiltme ile ihale edilecektir. s· • ( s· · .. b l · 

en biri: Ya, Jillo'nun beni l k 1 . h IDlrO .'~ır nov et erı t . tf ~. k' f d. l mem e etlerınnı butun dun yaya salım ve temiz birer müfekkire şan ey eti umumiyesinio bedeli sınır agrıları, 
emın e ıgı es 1 e en ım ya - misalini vermekte olduklarım herkesin teslim edeceğini zanne- keşfi 740 liradır. Keşif ve şart- uykusuzluk ilacıdır. 
nız bulunacak ve o vakıt bir der.m. namesini görmek üzere başmü- Pulm ol Eski ve yeni 
yardıma ihtiyacım kalmıyacak, • • • • • bendisliğe, iştirak için de elli öksürüklerde 
veyahud bir tuzağa düşeceğim Feci bir kaza BiR ALMAN NAZiRi altı liralık muvakkat teminat her nevi gögüs agrılarınd~ 
ki, Şövalyenin de ayni zamanda rw,ussollnl ile görUşUyor makbuzu veya banka mektubu katiyetJe şifa verir her ec· 
benimle beraber telef olması t4 ölU 20 yarah var Roma, 24 ( A.A) _ Alman ile söylenen gün ve saatle en- danede buJ;,~:·, 
pek beyhude olacak... iyi am- Paris, 24 (Ö.R) - "Mucize- bakanı Dr. Frank bugün Ve- cümene gelinir. Pi yal oğlu hanı ittisalinde 172-1 
maya telef olursam!.. Herhalde lerile?,. bir çok katolik ziya- neıya sarayına giderek Mus- 2 - SeneHk kirası iki yüz sayılı dükkanın bir senelik ki-

Yakmda bunu da filiyatiJe gö· 1
.c wl ·· · retçileri b d L d h sol' · h ld ~ h ld d lira bedeJi muhammenli Elhamra evve a og- umu goreyım, amma cez e en ur şe - mı azır o ugu a e ş rası başl<atiplikteki şartname 

reces!'iz. buna da hiç lüzum yok r rine iki kilometre mesafede bakanı Kont Ciano ile iki saat sineması arkasındaki 42 sayılı veçhile 29-9-936 sah günü saat 

81
.ça J b~ı- d ı· B saat 14 de h' b' · .. .. - t·· garajın bir senelik kirası baş re an; a a e ı... un- Pardayan, saat 10 u çalın- va ım ır şımen· goruşmuş ur. on alt.da açık arttırma ile iha-

dan daha f 1 d T? lb düfer kazası olmuş, Lurd _ Tard ••------..---•ıa kaliplikteki şartname veçhile aza ne enı ır - caya kadar düşüncesine devam ~ 9-10-936 Cuma günü saat on le edilecektir. lştirak için üç 
~mal 1 içlerinde en mes'udu bu- etti. omnibüs treni Lurd - Evinyon o•• "' t ) • altıda açık artırma ile ihale lira muvakkat teminat makbuzu 

ur Halim ve sakin cinneti onu o k t .... 1 . yolcu treninin üzerine binmiş- gre men erJO ·1 'lk va ı , guru tüsüzce aşağı-
14 

edilecektir. iştirak için 15 lira- ı e söylenen gün ve saatta en-
ı ~ gençliğinin latif geçirdiği ya inerek kapıcı lsviçreJiye ~ir. ölü ve 20 yaralı vardır. Nazarı dı.kkatı"ne cümene gelinir. 
gunletine isal etmişti. Kendisini Önden giden tren, elektrik Jık muvakkat teminat makbuzu 

M 
kendini tanıtıp haylı zamandan Yavuz kitap evi sabı"'- 1' iJe söylenen gün ve saatte en· 2 Senel'k 1 · .. 

arjatsi'de zannediyordu. Pek cereyamnın azalması sebebile u -

1 

i::lfası yuz on 

d 
beri görmedigw i metresı· tarafın- Fahri Kitap~_ ı bu '"'ene Dev- cümene crelı'nı·r. lira bedelı' muham I 

na ir bir hadisei tabiiye olmak sür'atini aza'tmıştı. Arkadan "" "' b mene mem-
üzere sıhhat bapishanesı"nı' ta- dan beklenildiğini, ve binaen- gelen tren 60 kilometre su··ralle let matbaası kitaplarının da :J - Bclwillin leket hastanesi karşı~ındaki 4 

aleyh biraz geç avdet ede· sahş hakkını almıştır. mu!ıammen nu 1 d-kk" b" ınamiyle iktisab etmişti. Nefes buna çarpmıştır. Vukubulacak siparişleri Numarası Mılldatı kn·meti mara 
1 

u anın ır senelik 
darlığı zail olmuş, kalbi de ceğini, şayet avdet etmezse ~ •. . - en müsaid şartlarla ve son kirası başkatiplikteki şartname 

bir seyahate çıkmış o!acagv ını J b } d ·· ti ·· d w d kuruş Lira h 1 9 muntazaman çalışmağa başla- ne o u avası sura egon ermege ama e- 35 4000 15 600 veç i e 29- -936 salı günü saat 
nuştr. söyledi. 1 b I dir.llk, orta ve Lise kitap• 36 3 O on altıda açık artbrma ile 

H 
lsviçrelı" bu so .. zler üzerı"ne ne 0 0 vapuru faciasına önü- larının yega"ne deposud 5 O 13 455 · 

enüz akdt musaleha edil- müzdeki Pazartesi günü şeb- ur. ihale edilecektir. iştirak içı'n d pek tahammüllü göründü ve: Adres: Yavuz kitap evi 
3

7 4500 12 540 ıne en evvel, Hanri dü Bearnıo B rimiz Agwırceza mahkemesinde No. 56 Kemeraltı 12000 1595 sekiz yüz yirmi beş kuruşluk 
t - öyle bir adamın metresi d eşebbüsüne iştirak etmemekle 

1 
evam edilecektir. 57 9-15 (1889) Havagazı fenerleri için ah- muvakkat teminat makbuzu ile 

beıab H"'k o masmt asla aklıma getirmez- Mahkemece ha"dı'se hakkında IBl!tMiiıl:mllmm:ti ____ •wu •! k J er u no rüesasına d-u d naca yukarda num f söy enen gün ve saatta encü-
M im, sureti zahireye aldanma- d 'VZ/777.7T/Z-/7YZZXZXZ777ZZY/..L/' ara an ve 
' onmoransi, Protestanlar hak- 1 d te kikata memur edilmiş olan ~ H T ~ ı T -ft mikdariyle muhammen bedeli mene gelinir. 
kında hayrihahane bir tavır ve ma 1 ır!... diye düşündü. ehli vukuf dün de tcdkiklerle~ N~N~~- il a Sin an yazılı on ild bin adet amyant 3 - Senelik kirası 30 Jira 
ha k h - Somt l'ar - meşgul olmuştur. Mütahassıs "'l re et itti az ettig· i için saray d · l başkatip! ktekı· şartname veç· bedeli muhammenle Parahlzo-p-baık •- • - - enızc.i erden mürekkep olan ·~ 

' 

• •nın kin ve garezine düçar Silah araştırma~ı hl' k hile 9-l 0-936 Cuma günü saat rüdehi 2-1 sayılı barakanın bir 
o ~ e ıvu uf ayın yirmi yedisine ·~uştu. Zabıtaca yapılan umumi ara- kadar tedkiklerini bitirerek N D on a~tıda açık eksiltme ile ihale senelik kirası başkatiplikteki 

içbir kimseyi ezmek iste· mada Keçecilerde Ömer oğlu kaıanm ne şekilde olduğu ve ~ İŞ fabi bi edilecektir. iştirak içı n yüz yir- şartname veçbi!e 29-9-936 sala 
ıneyen ve herkes!n hak mai- Mehmed, Yusuf ogw tu Hu··seyı'n, müsebbibleri hakkındakı" rapor- ~ mi liralak muval<kat teminat günü saat on altıda arık art-Şet · ~. u Muayenehanesini 2 ı'ncı' kb , k ını tanıyan bu adam tehlü- Hiiseyin oğlu Mebmed ve Ha- !arını hazırhyarak mahkeme f~ n ma uzu veya banka teminat tırma ile ihale edilecektir. 

eli bir mahluk idi. Ne kurt san oğlu lbrahim'de, Karanti- reisliğine vereceklerdir. Mah- ~ eyler So. Hamam lrnrşısın- mektul.Ju ile söylenen gün ve iştirak için iki buçuk liralık 
v~ ne de kuzu olmağa razı na'da Osman oğlu Naim ve kemece bu rapor lnebo1u da- ~ da 37 No. ya naldetmiştir. saatte encümene gelinir. muvakkat teminat makbuzu ile 
o.nuyan, herkesi mütehayyir Nuri oğlu Hasan' da birer yasak vasma devam edi'ecek olan 28 ~ Telefon: 3774 22-25-30-6 495 (1944) söylenen gün ve saatta encü-

.. '------ır.LL1:.ı:a.ı......-.._._..L.J~· ı.J...::.---._.e:.~~~_!.._-L...---L..1.~~==:._::_::;_::_::::_J_~E~y:lu~l~P~a~z~a~rt:e~si~!~il~nk~ü~c~e~ls:e~d~eJi~!,.,,..,.mı:zız.zı""'~~~aJ:~~aJlL.!!=:~~~~;;;~ı~·k~~~·;:J~~~~~l~~_J~~~~~~_:~~~~ ~ 3-26 0?24) - ene ı ırası Jr ira mene gelinir. 
bedeli muhammenle Balcılarda 13-17-20-25 368 (188S) 

..; 
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Salihli Kurşunlu Banyoları 
Şifa hassaları muhitimizde tecrübe ile sabit olan 

Salihlinin 
MEŞHUR 

KURŞUNLU Ilıcaları 
Faaliyetledlr 

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

Fiyatlar : Banyo dahil olmak ü:ı:ere insan ba§ına otelde 

karyola 100 - 75 diier kısımlarda gene insan başına yatak
sız 1 inci 50, ikinci 40, üçUncU 30 kuruştur. 

Müstecirleri : 
Kemahlı Ahmed Hamdi ve AH Balcı 

~ . . ' -- '' 

MEYVA TUZU 

BEYOGLUNDA 

Bristol Oteli 
••••••••••••••• 

SiRKECIDE 

Osmaniye 
OTEL 1 
••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteciri 
Türkiyenin en eski otelcisi 

BAY OM ER LUTFlDiR 
••••••••••••••• 

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

Otellerinde misafir kalanlar, 
kendi evlerindeki rahatı bu
lurlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten 
fiatlar müthiş ucuzdur. 

Y'ENl ASIR 

En fayda!ı hediye şüphesiz 

GRiPiN 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. , .. ' 
~h~~t~~i~~~~!r!~: ~ü~~~!i!i~!e~~i~~~~ri~e 1 

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

tapları ile diğer bütün ki- tapların lzmir deposudur. 

1 
Ahmet Etiman Kitap Evinde : Zengin kırtasiye çeşitleri de 

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

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

No. 9388 

z 
o 
:e 
1 1 

< 
Q 

No. 38380 üç pilli 

Markalı bu fenerler beş ve yedi pitlidir. 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. Istanbulda: Tahtakalede Jak Dekalo ve Şsı. ••t-• 

100 ,,, / 

KiSi .. 
KUL 

T]RA§· 
- - . 

BIÇAG iNi 
,,,,,, 

DUN YADA 
o 

MiLYON 

RADYOLIN 
Sıhhatinizin bekçisidir 

unutmayınız ki 
Ağız bütün 
mikroplara 
açık biı· 

kapıdır 

Ft.A..1 >"Y""C>:C....I:ı-q 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

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

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

.................................................................................. , 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

TAZE TEMiZ UCUZ 
IIAÇ 

HAMDİ NÜZI-IET 
Sıhhat Eczanesi 

BAŞ DURAK 
Bllyük Salebçioğlu hanı karşısında 

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

• ) - , • • l ..c • ' . ' .. 

Çiftçi ve hayvan 
sahiplerinin na
zarı dikkatına 
Hayvan larınıza pamuk çekirdeğini olduğu gibi yedirerek 
mide cihazlarını ve nesçlerini bozmayınız. 

Turan fabrikaları, yüzde kırk beş mevadı gıdaiyeyi haiz 
kabuğu çıkarılmış pamuk çekirdeğinden mamul un ha
linde küspeleri emrinize amade bulundurmaktadır. 

Hayvanlarınıza ( Öküz başı ) markalı Turan mamulatı 
küspe yedirerek onların şayanı hayret derecede semiz
leyip kuvvetlendiğini ve ineklerinizin verdiği sütün fazla 
mikdarda çoğaldığını göreceksiniz. 

Meccani numune ve tarifname için fabrikalarımız ma
mulatı lzmir ve civarı umum acenteliği Nefi Naci ve 
J. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

Posta kutusu No. 224 

Telefon - lzmir 3465 

lzmir Emra.t;ı Sariye hastanesi baş 
hekimliğinden: 

Hastanenin 936 mali yılına ait 8 aylık ihtiyacından miktar ve 

tahmini fiatlariyle muvakkat teminatları aşağıda yazılı etler 20 gün 
müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. istekliler şartnameleri her 

gün hastane başhekimliğinden alıb okuyabilirler. Eksiltme 1 Teş 
rinievvel 936 Perşembe günü saat 11 de Tepecikte Emrazı Sa

riye hastanesinde yapılacaktır. Muvakkat teminatlarını nakit veya 

kıymetli evrak olarak vereceklerin eksiltme g ününe kadar Vila· 
yet veznesine yatırmaları lazımdır. 
Tahmin edilen miktar Muvakkat teminat Cinsi 

Fiatı Kilo Lira Kr. 
Lira 
1050 3000 
525 1500 

78 75 
39 38 

15~20~25~30 387 

Koyun eti 
Kuzu eti 

(1893) 

; 
) 

I 



F ratelli Sperco 
Vapur Acentası 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
HERMES vapuru 30 eylülde 

gelip beş birinci teşrine 

kadar Rotterdam • Amsterdam 
ve Hamburg için yük alacaktır. 

CERES vapuru 2 Birinci teş
rinde gelip yükünü tahliyeden 
sonra Burgas, Varna ve Kös
ten için yük alacaktır. 

SATURNUS vapuru 11 bi
rinci teşrinden 14 birinci teş
rine kadar Anvers, Rotterdam, 
Amsterdam ve Hamburg için 
yük alacaktır. 

CERES vapuru 21 Birinci 
teşrinde gelip 25 birinci teşrine 
kadar Rotterdam, Amsterdam 
ve Hamburg limanları için yük 
alacaktır. 

SVENSKA ORIENT Lınıen 
HEMLAND motörü 29 Ey

lülde beklenmekte olup Rotter
dam, Hamburg, Bremen, Co
penbage, Daııtzig, Gdynia, Gö· 
teburg, Oslo ve lskandinavya 
limanları için yük alacaktır. 

V ASALAND motörü 13 bi
rinci teşrinde gelip Rotterdam, 
Hamburg, Bremen, Copenhage 
Goteburg. Oslo ve lskandinavya 
limanları için yük alacaktır. 

Servici maritime Roumain 
ALBA JUL YA vapuru 25 

Eylülde gelip Malta, Marsilya 
ve Cezair için yük .&lacaktır. 

SUÇEAVA vapuru 20 birinci 
teşrinde gelip 21 birinci tc.şrin
de Pire, Malta, Marsilya ve 
Ceuir için yük alacaktır. 

ZEGLUGA POLSKA 
SARMACJA vapurn 2 birin

ci teşrinde doğru Anvers, 
Dantzig ve Gdynia için yük 
alacaktır. 

Daha Fazla tafsilat için ikinci 
kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRATELLI 
SPERCO vapur acentalığına 
müracaat edilmesi rica olunur. 
Navlunlardaki ve hareket ta
rihlerindeki d .. ğişikliklerden 
acente ll'esuliyet kabul etmez. 

Telefon: 2004-2005-2663 

Salihli Asliye hukuk hakim
liğinden: 

Dosya No. 327 
Salihlinin Midhat paşa ma

hallesinden Mehmed kızı Ayşe 
tarafından kocası lzmir Karşı· 
yaka Mers nlide Dinarlı lbra
lıim kardeşi Raşid aleyhine 
açtığı sulh teşebbüsü ve bo
şanma davasının muhakemesi 
sırasında: 

Dava olunan Raşidin ikamet• 
giğı meçhul olduğundan sulh 
teşebbüsü ve boşanma daveti· 
yelerinin gazete ile ilanen teb
liğine ve muhakemenin (25-9-
936) tarihine bırakılmış oldu· 
ğundan bugün de gelmediği ve 
vekil de göndermediği takdir
de gıyabında muhakemesine 
bakılacaj?ı ' ilanen tebliğ olunur. 

(1931) 

Salihli Ticaret ve Sanayi 
odasından: 

lzmir Halı ve mensucat Türk 
Anonim Şirketi esas mukave
Ienamesinin yedinci maddesinin 
aşağıda yazılı muaddel şekli 

icra vekilleri heyetinin 24·6· 
936 tarihli toplantısında tasdik 
edilerek odamııca 22-9-936 
t~rih ve 188 numara ile olveç· 
hile tescil edilmiş olmakla ala· 
kadarların malümu olmak üzere 
keyfiyet ilan olunur. 

Muaddel madde 7 
. Şirketin sermayesi beheri 

Y1rnıi Türk lirası kıymetinde 
sekiz bin yedi yüz elli hisseye 
münkasim yüz yetmiş beş bin 
Türk lirasından ibaretti. 

545 (1949) 

ZAYi 
. 1336 tarihli mührümü kaybet
hın. Yenilediğimden hükmü 
olmadığı ilan olunur. 

507 (1920) 
Asteymen 

SAKIR 

N V. 
W. F. il. Van Der 

Zt"e & Co. 
DEUTCHE LEVANTE LINIE 

G. m. b. H. 
ANGORA vapuru 21 eylül

de gelip Hamburg, Bremen ve 
Anversten yük çıkarmıştır. 

TINOS vapmu 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. 
A THEN motoru 26 birinci 
teşrinde beklenmekte olup 3 
son tesrine kadar Anvers, 
Rotterdam, Hamburg, Bremen 
limanları için yük alacaktır. 

e T"RI• 

American Export Liues 
Nevyork 

EXAMINER vapuru 26 ey· 
lülde doğru Nevyorka hareket 
edecektir. 

EXMOOR vapuru 17 ilk teş
rinde bekleniyor. Nevyork ve 
Bostan İçin yük alacaktır. 

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

Pire Aktarması Seri Seferler 
EXOCHORDA vapuru 9 ilk 

teşrinde Pireden Baston ve 
Nevyorke hareket edecektir, 

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

Sefer müddeti : 
Bire - Baston 16 gün 
Pire - Nevyork 18 gün 

•• rco •• 
Den Norske Middelhavslinje 

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

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

Armement H.Schuldt Hambcrg 
DUBURG vapuru halen li· 

manımızda olup Rotterdam ve 
Hamburg limanlanna yük alıyor .. ()() .. 

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 Danulnenne- Maritime 

Budapest 
DUNA vapuru 22 eylülde 

Belgrad. Novisad, But' •?este, 
Bratislava, Vienııe, Linz liman
ları için yülı alacaktır. 

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

--•-Bt:ıilll"CiiOllf<l•-

johnston Varen Line Ltd 
Liverpul 

KENMORE vapuru 27 ey
lülde Burgaz, Varna, Kkstence 

Sulina, Galaç ve Braila liman
larına hareket edecektir! 

~,;,.:DC>--

Service Maritime Roumain 
Bükreş 

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

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

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

2 ve 20 kompnmelok ambalajlarda 

bulunur, 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzerınde halisligin timsali 

olan El) markasını arayınız. 

~ı\RSIULUSAL IZMiR FU
ARINI GöRMEYE GEI~EN 
YUllTDAŞLARA SAYGI 
BORCUMUZU öDEMEK 
lÇiN Telefon 3882 

Bir Aylık Tenzilat 
lzmir tecim ve endüstri odası pavyonunda köşemiıi, 
Balcılar içindeki magazamızı ziyaret ediniz. 

TELEFON: 

HÜSEYiN KAYIN 
' 

Mobilve evi ŞEKERCiLER No.26 
LÜKS VE SAGLAM 

Yemek ve yatak odaları takımlan sipariş üzerine kabul edilir 
~a.Jı--191111• ~ 

ELABET 
Mevsimin 

pis ve kor
kunç nezle
sinden sızı 

korur. 

M.OEPO 

S. Ferit 
• 

1 
I~czaııesi 

MiLLi EMLAK MÜOÜRLÜGÜNDEN: 

Yunanlı 
Dosya 

71 
236 

Altı Aylık 

İcarı 
L'ra K. 
18 
50 

Bayraklı Bornova caddesinde 55 No. lı hane 
Alsancak İzmir bahçeleri solrnğında 7 numa
ratajlı hane 

70 Bayraklı Bornova caddesinde 57 No. lı dükkan 12 50 
Buca aşağı mahalle Tahir sokağı 1, 3, 5 No. lu hane 31 

Yukarda yazılı Yunanlı emvalinin atı aylık icara verilmek 
üzere on gün müddetle artırmaya konulmuştur. ihalesi 5 - 10 -
936 Pazartesi günü sa2t on altıdadır. 

Alıcıların Milli Emlak Müdüriyetine müracaatları. 
457 (1930) 

Olivier Ve Şü. 
LIMITET 

V pur Acen ası 
BİRİNCi KORDON REES 

BlNASI TEL. 2443 
TRENTINO vapuru 9 eylil!e 

kadar Londra ve Hull için yük 
alacaktır. 

FHILOMEL vapuru 19 ey
lüle kadar Londra, Leith ve 
Nevırastele yük alacaktır. 

POLO vapuru 8 eylülde 
beklenmt-kte olup Londra ve 
Anversien yük çıkaracaktır. 

DIDQ 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 l 9 teş
rinievvele kadar Londra ve Hull 
için yük alacaktı. 

Liverpool hattı 
FLAMINIAN vapuru 10 ey· 

lüle kadar Liverpool ve Glas
gnv için yük alacaktır. 

MARDINIAN vapurn 17 ey
lülde Vverpool ve Svanseadan 
gelip yük çıkaracak ve ayni 
zamanda 23 eylüle kadar Bel-, 
Bütün Dünyanın 
tanımış olduğu 

VİTLER 

Paris fakültesinden diplomalı 
Diş tabipleri 

~f nır.n ff er :Ero~n 1 
l't'ınal Çt•tindağ 
Hasta'arını 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.r////T/JN//L/////////T/J 

Hususi muallim 
ikmale kalan ilk ve orta 

mektep talebeleri süratle im
tihana hazırlanır. Şekerci Ali 
Galip ticarethanesi yanında 
Mehmed Ali tuvalet salonuna 
(Z.M) ı urr.uıile müracaatları. 

BP,.//////// _///.T///////////111 

fast, Liverpool ve Glasgov için 
yük alacaktır. 

Bristol Hattı 
TORFlNJARL 20 eylüle ka

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

purların isimleri ve nav!un üc
retlerinin değişikliklerinden me 
suliyet kabul edilmez. 

Marka her boy Lüks ve ucuz 
bisikletleri ZÜNDAP marka 
motosiklet petromak s lüks fe
ner lambaları sıhhi Apostel 
ağıılığı her çeşit gramofon 
plakları hediyelik zarif aat 
ve kristal likor, komposto, çay, pasta takımları. Kıymetli vazo, 
fenni çocuk oyuncaktan, elektrikli ütü çaydanlık ve ocakları 
yemek ısıtmak çay vesaire mağazamı:ıda her vakıt bulunur. 

No. 156 Balcılar 

Sağlam kefaletle 
taksitle verilir. NECİB SADIK 

DAMLAPINAR 

Eczacı Kemal Kamil 
AKTAŞIN 

Bahar çiçeği 
Kolonyası 

Merkezi Kcmeraltı caddesi Beyler 
~okağı klişesi 

f,üyük Hilal Eczanesi 
lzmirden götlirülecek en şık en ince ve en 

makbul hediyeniz Ecıacı K<'mal Kamilin 

Bahar çiçeği kolonyası 
olacaktır. l:ımirde Hilal eczanesı ko

kuculuk üzerine ciddi yürüyen bir 
müessese olmuş, kokuculuk ale
mını şaşırtmış bulunmaktadır. 

Hilal eczanesini, eczacı Kemal Kamili 
işindeki ciddiyeti, kolonyalarını 

lzmirlilere •orunuz. 

Yakın ve benzer isimlere aldanmamanız 
için şişeler ü-ıerinde Kemal Kamil adını 
görmelisiniz. 

' • • • • ' • • ~.--' ' \ •• l 

Milli Emlak Müdürlügünden: 
icar No. Lira 

102 Salhane vapur iskelesi 36 
103 Karşıyalıa Bostanlı Mektep sokağında 40 eski 118 

numaralı dükkan 30 
Yukarıda yazılı emvalin birer senelık icarları 15 gün mllddetle 

artırmaya konulmuştur. ihalesi bir Teşrinievvel 936 Per~embe 
günü saat 16 dadır. Taliplerin Milli Emlak müdüriyetine müra-
caatları. 15-25 364 (1894) 
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Ronıa Cenevreyi delilikle itham ediyor 
-----------------~ .. -----------------~ 

Ona göre Fransa ve Ingiltere ilk defa olarak avutul-
muş.. Bu hidise M. Cemiyeti tarihinde misilsizmiş ... 

IT A LY A NIN 
Herhangi bir beynelmilel 

konferansa iştiraki 

ihtimali artık kalmamıştır. 
-------------

Paris, 24 (Hususi) - Habeş delegasyonunun 
salahiyeti meselesinde Cenevrede kabul edilen 
usule hücum eden sağcenah gazetelerinin hila
fına olarak solcenah gazeteleri Cenevrede veri
len kararı takdirle tefsir etmektedirler. 

Sosyallst partisinin organı olan 
" Populalre " funları yazıyor : 

"Nihayet Cenevrede namussuz siya
set değll, fakat prensip galebe çaldı. 
Bundan dolayı kendimizi tebrik etme
llylz. Eğer siyaset asambleye hulOI 
aderse Milletler Cemiyeti intihara 
doğru yorumu, olur. SulhcU ve sa
mimi ldeolojllerl ile bu lşde hakiki za
feri kazanmı' olan kUçUk devletler 
tehlUkenln nerede olduğunu görmUş· 
lerdlr. ltalyanın Cenevreden ayrll
masındi n zlyadıt korltulacak blr,ey 
vardır. Bu da bizzat Milletler Cemi
yetinin sonudur. Ve fikrimizce, en 
vahim tehlUke de bu olsa gerektir. ,, 

iT AL YAN UYDURMASI OLMASIN 
Roma 24 ( Ö.R) - Pragda resmi mahafil 

Cenevrenin kararını hayretle karşılamışlardır. 

Başvekilin gazetesi ltalyanın Cenevreden uzak
laştırılması bir bata olduğunu ve Romanın işti
raki olmaksızın Cenevrede yap•lacak işin ancak 
menfi bir netice verebileceğini yazıyor ve Mil
letler cemiyetinin ayni siyasetde devam etmekle 
yaşayamıyacağını ilave ediyor. 

INGILIZLER ŞAŞKINMIŞ 
Roma, 24 (Hususi)-Londradan ltalyan gaze

telerine gelen haberlere göre lngiliz matbuatı 
Cenevrede verilen kararı büyük bir şaşkınlıkla 
karşılamışhr. Milletler cemiyetini kontrol eden 
Fransa ve lngilterenin ilk defa olarak avutul
dukları bildiriliyor. Bu hadise Milletler cemiyeti 
tarihinde misilsizdir. iki esaslı vak'a İngiliz ga
zetelerinin dikkatini çekmektedir: 

1 - Eden, salahiyetleri tedkik komisyonunun 
mesaisi esnasında, en sadık lngiliz dominyonu 
telakki edilen Yeni Zelandanın merkezi hüku-
mete karşı açıkça isyan tavn 
bilmiştir. 

2 - Beş Lokarno devleti 
suya düşmüştür. 

takındığım göre-

konferansı artık 

DELiLiKLE iTHAM 
Roma 24 (Hususi) - Habeş delegasyonunun 

Cenevrede muhafazası kararını tefsir eden ltal
yan gazeteleri MiJletler cemiydi°ni bir delilik 

Mıllrl/er Cemfreli gemi sekıeteıi Avmol'un iir ~üzf/ pozu 
(Çocukla11, köprgi re kuşlari/e) 

yapmış olmakla itham edıyorlnr. Bu gazetelere 
göre Cenevre kurumu, L'tvinof tarafından sevk 
ve idare edilen sosyal-komünist siyasetine alet 
olmuştur. Londrada ltalvanın şimdi nasıl bir 
vaziyet alacağı soruşturulmaktadır. Bununla be
raber MussoJiniııin ma ul davranacağı ve bu 
kararın , Litvinof tarafından idare edilen (?) kü
çük devletler delegasyon arı tarafından Fransa 

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

ispanya hariciye nazırı 

Portekizin müdahalesini Milletler 
cenıiyetinde protesto edecektir 

Londra 23 (A.A) - Daily 
Herald gazetesinin haber ver
diğine göre, Madrid hükümeti
nin dıt itleri bakanı ademi mü
dahale mukavelesine iştirak 
eden devletlere tevdi edilecek 
bir nota vererek bu muahede
nın bazı memleketler tarafın
dan çiğnenmesi keyfiyetini 
protesto edecektir. 

DEL VA YONUN T ALEBI 
Morning Post gazetesine Ce

nevreden gelen bir habere ba
kılırsa ispanya Ha. nazırı Del
vayo Porteki:ı hükumetine karşı 
zecri tedbirler alınmasını iste
miştir. 

lspanyol bakanı protesto ha
reketinde bulunduğu takdirde 
eaasen Habeş meselesinden 
dolııyı iki tarafa ayrılımı bulu-

Mılletlrr amıyeli11de ıspanvGı·ı ıemstl edm ltaıiriı c 1111z 11 ı A/ııa1t'Z DeJvGJ o 
ıle dıger m111alıltaslaıdaıı Carlos Espla ve Ossollo Ool/aıdo 

muü~~~-~~-~n-laı .. ~azl1ı_ğı~1 - b,.•_ı-_ J kinaız bulunacaktır. 
- ~ - - •1 ""'ete muhabirinin Por-

CENEV RED E 
"Namussuz siyaset değiJ, pren
sih galebe çalnııştır. Kiiçiikler 

tehlükeyi görmüşlerdir.,, 
~---~~~-~-----

Jardır. "Ekselsior,, Cenevre müessesesini boş na· 
zariyeli bazı diplomatların elinde alet olmakla 
ıtham ediyor. Bu müessese tarafgirane ve haksız 
hareket etmiştir.iktidarsızlığı bir kerre daha isbat 
etmiştir. Vazifesi milletleri yakınlaştırmak iken 
onları birbirinden uzaklaştırmıştır. 

F AŞIST jOUR RUSYA YA ÇATIYOR 
Faşist gazetesi olan " Jour ,, bu fırsattan is· 

tifade ederek Sovyet Rusyaya çatıyor. " Litvi-
nof çok memnundur ,, diyor, " zira be~ler kon
feransım suya düşürmüştür. Stalinin adamı iste-
diğine nail olmuştur. Lokarno konferansı yapı
Jamıyacaktır. Rusya sevinebilir siyaseti netice-
lenmiştir. Çünkü garb devletleri arasında muh
temel bir anlaşmadan son derece korkuyordu. 

B.Eden ltalyanm verdiği dersten henüz kal-
1onamamıştır. Fransız halk cephesinin nazırı olan 
i etbosa gelince bir faşist memleketi lehinde 
sosyaiıst bir memlekete karşı vazıyet almağa 
pek de cesaret edememiştir. Fakat o çok alda
nıyor. Sovyet Rusya Cenevrede küçük milletleri 
Fransız tezine karşı kışkırtmakla kendisini Fran
saya bağlıyan pakta ihanet etmiştir.,, 

11 Petit Parisien,, ltalyasız bir Milletler cemi
yetinin bir şı?y olmadığı fikrindedir. " Petit 
Journal :, şu manidar serlevhayı kullanıyor: 
"Milletler cemiyeti sulha karşı!,, "Echo de Paris,, 
ise lngiltere ve Fransanın itibardan düştüklerini 
ilan ediyor. 

LITVINOF VE ALMANLAR 
VaşQva, 23 (A.A) - D. N. B. Ajansı bildi

riyor: 
lskra Ajansının Cenevreden gelen bir tel

grafına ıöre, B. Litvinof salahiyetlerin kontrolü 
komisyonunun kararında Lahaye mahkemesine 
müracaat etmenin muannit bir taraftarı olmuş-
tur. B. Litvinofun beş devlet konferansına mini 
olmak ve bu devletlerin içtima etmemesi ıçm 

müşkülat çıkarmak maksadını takibettiği söy
Jenmektedir. 

ITAL YANLAR LAKA YTMIŞ 

ve lngiltereden zorla kopartıldığını göz önünde 
tutacağı düşünülmektedir. Fakat, ltalyan gaze
telerine göre, lngiltere şuna emin olmalıdır ki 
ltalyanın herhangi bir beynelmilel konferansa 
iştirakine imkan ve ihtimal yoktur. 

Roma, 23 (A.A) - Habeş delegasyonunun 
salahiyeti meselesinin Lahay d vanma tevdii 
resmi mahafil tarafından büyük bir lakaydi ile 
karşılanmıştır. Gazeteler hadiseyi çok ehemmi
yetsiz bir şekilde haber vermişlerdir. Bu vazi
yet Italyamn Habeşistan barbanın sonundanberi 
takınmış olduğu hareket tarzına uygundur. ltal
yanın Cenevre mesaisine iştiraki Habeş dele
gasyonunun bertaraf edilmesine bağlı bulundu· 
ğundan Roma bu hususta varılacak olan netice 
ile alakadar değildir. 

FRANSIZ SAG GAZETELERi HAYRETTE 
Roma 24 ( Ö. R ) - Gazetelerin mühim bir 

kısmı Cenevrenin kararını hayretle karşılamış-
~;... ~ . • .... j* • ' • • . • • • : • 

~ .................................................................... , 

'' 
ZINGAL ,, Parkeleri 

En modern ve en son sistem usulle furunlanmış ve kurutulmuş, 
içinde haşarat yaşatmaz, şeklini katiyen değiştirmez, çok 

uzun müddet en modern konforu temin eder. 

EVLERiNİZİN TABANLARINI 
ZINGAL P ARKELERiN' den 

YAPTIRINIZ 
- Satış mahalJi : Hilal kereste fabrikası - Kerestecilerde : Telefon No. 3776 _, 

tekiz delegesi Vascounsollos ile 
yaptığı bir nıülnkah neşret
mek tedir. Vascounsollos bir 
komünist muzafferiyeti takdi
rinde Portekiz'in istiklalini ko
rumak için belki harbetmek 
mecburiyetinde kalacağını söy
lemiştir. 

Roma, 24 (Ö.R) - Portekiz 
hariciye nazırı Monteironun 
Portekizin ispanya işlerine 
ademi müdahale komisyonu 
mesaısıne iştirak edeceiini 
Eden ve Delbola vadettiji 

1 
teeyyüd ediyor. 

BURGOS CENEVREYE 
MÜMESSiL GÖNDEREMEZ 

Roma, 24 (Ö.R) - Burgos
tan bildirildiğine göre hüku
met komitesi nasyonalist hüku-
metin Cenevreye bir mümessil 
göndermek fikrinde olduğunu 
kat'i oları-!k tekzib etmiştir. 

Barselon 23 (A.A) - Com
payns Havas Ajansının bir mu-
habirine hükômetin Troçkinin 
Katalonyada ikametine miisa• 
ade edilmesi huuSUDda timdi-

ye kadar hiçbir müracaat al
madığını bildirmiştir. 

SOSYALPST PROTESTOSU 
Paris, 23 ( A.A) - Komü

nistlerden Thorez ve Duclas 
ile beraber Fransız silah ve 
cephanelerinin ispanyaya gön
derilmesi meselesinin en fail 
propaganda yapanlarından sos• 
yalist saylav lgroms parti baş
kanı Leon Blumun dış siyasa• 
sını protesto etmek üzere Se
ine vilayeti sosyalist büroao 
izalaiıodan iıtifa etmittir. 


