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Heyetimiz Cenevreye hareket etti 
....................................................................................................................................... ... ................................................................................................................ ........... 
Konsey .... 
ispanya işinde 
ne yapacak? 

Milletler centiJeli konseyi, 
paktın on birinci maddesine 
uygun olarak yaptlan bir 
lllpanyoı t~ebbüaünü görüş· 
me.k üaere bugün toplattıyor. 

1936 yılı milletler cemiyeti
ni• talisizlik yılıdır. Cemiyet, 
bu yıl içinde en ağır darbeleri 
yemİf, prestijinden çok şey 
kaybetmiştir. Mılletlerin Cenev· 
reye itimadlan sarsılmıfbr. An
Jaşılmııtır ki, daha çok uman, 
milletler kuvvet önünde eğil
mekten bat alamayacaklardır. 
Şu halde, lspanyan1n müracaatı 
d• platonik tavsiyelere inhisar 
etmekten ileri geçemiyccek, kon• 
aey, hareket imkAnsızlağı önün· 
de sadece ellerini oğuşturmakla 
iktifa edecektir. Bu müıahede, 
insanlık namına acıdır ve her 
millet için ibret levhalariyle 
doludur. Yahancılann tahriki· 
bna kendini kaptıran bir millet 
kadar bedbaht, zavallı bir var• 
hk daba taaanar edilemez. 
Zin onu bile bile yuvar
lndıfl bacliredea kartaraeak 
beteri bir kunet mevcud de· 
filclir. 

lupanya, inaanhk tarihinde 
etine ender te .. clGf edilen 
korkunç bir yıpranma içinde
dir. Bu memleket ea ia .. feız 
bir millya ağruaydı gene bu 
kadar harap, bu kadar perişan 
olmazdı. Hiç olmana karşısın .. 
da muayyen bir dOıman göre• 
c:ekti. Şimdi yalnız Asilerle de
ğil, aynı zamanda gizliden giz· 
liye hareket eden dDşmanJarla 
çarpıııyor. Cumhuriyetçiler, 
meıru bir bilkllmet otoritesini, 
halkın ıerbest iradeıinden do· 
ğan bir otorituyi korumak için 
lıi generallerin tahrip kuvvet
lerine kartı koymağa çabşırken 
bu kardeı kavgasına yabancı 
ellerin kanıt.tını 16rtiyorlar. 
Lpanyol ıehirJerini baıtanbata 
yakan, lıpanyol neslini imhaya 
çalıpn &lilm Aletlerinden çoğu 
bu memleketin keneli malı de
ğildir. Ona ıuurauı bir sema• 
batla hediye edilmiıtir. GGya 
medeniyeti, inaaabğı korumak 
iddiua ile ıu veya bu doktrine 
bağlanblarından bahsedenler 
koca bir milletin feliketini de· 
rinleıtiriyorJar. Bup artık in• 
kir edilemez ki, ~panyada vu· 
ruıanJar arumda yığın yığın 
yabancılar, serglze,tçi unsurlar 
ıırf vahşi hırslarmı tatmin için 
ispanyaya kopnlar vardır. 

lıte lıpanyanın meıru bükü
meti bu müdahaleden ıikiyet
çidir. 

"Cumhuriyeti korumak için 
ıirittiiim mftcadelede iosani 
yardım!arınızdan vazgeçtim, bi
taraf kahnız. Yabancı müc.la
.Jıaleıinin 6n0ne geçiniz." diyor. 

Bundan daha haklı bir talep 
olamaz. Fakat milletler cemi1eti 
ha hakb talebi bile yerine ge· 
tirecek kunete malik değildir. 
it pflnndaa çıkmqbr. ltalya· 
Alman1a • Portekiz lıi Burıoa 

- So1111 2'"' "'1/adll -............... , ...... 

Dr. ARAS MOllIM BEYANATTA BULUNDU 

Sancak meselesi, halkın emniyeti bakımından ticil edildi. 
Konseyde noktai nazanmız dışında bir tez ileri sürmiyeceğiz. 

Havas ajansına göre meselenin tedkiki Fransaya deği~Milletler Cemiyetine 
düşer. öte taraftan Sancak halkı fes giymiye ve yobazlığa teşvik ediliyor. 

ISTANBUL 10 (Telefon) - Sancak me~ 
lesini Milletler cemıyeti konseyinde m6zakere 
için Hariciye Vekili Tevfik Rüttü Arasın riya· 
setinde, Riyaseti Cumhur umumi katibi Hasan 
Rıza Soyak, hariciye vekaleti umumi katibi Nu
man Menemencioğlundan müteıekkiJ murahhas 
heyetimiz eabahleyin, Ankaradan geldi. Hay-
darpaşa garında Vali Muhiddin Oıtündağ ve 
birçok zevat tarafından karşılandı. 

Tevfik Rüıtii Aras, matbuat erkinınM beya
nabnda ıunları ıöyledi : 

- •Sancaktan aldığımız haberler batkın em· 
niyeti ve hayata Ozerine endişe verecek mahi
yette o!masaydı, konsey içtimaına gidişi normal 
toplantıya bırakacaktık •. " 

11111 da'famaz etrafındaki mhalrerelerin, uaam11 
olarak iyi bir hava içinde cereyan edecefini 
Gmit ediyorum." 
. •Fransız batvekilinin Fransa ile T&rkiyenin 
birbirlerinin dostluğuna kıymet vermek huıa• 
sunda İfittiğimiz beyanatı, bu Omidimizi takviye 
edecek mahiyettedir. Biz Sancak meıeleıini 
Konaeye iki cepheden mlitekaddim ve eaa• 
mesele olarak g&tlirdlik. Tabiidir ki bu içtimada, 
evvelemirde mütekaddim mesele en başta plir .• 

.. Milletler cemiyeti ictimalannda, noktai na• 
zanmız haricinde bir tez ileri sürmek, bizim 
için mümkOn değildir"" 

"Beyaz kitabın üç&ncli ve d6rdlincl1 cüz&leri 
çıktı. Kamulaya takdim edilmek Ozeredir,.. 

.. Milletler cemiyetinde Antakya ve lskende· 
ammım•• 

Dr. Aras; Mtntm~11cıotıu llt NecmuJain Sadıkıa g6'Şüvor 
= 

- Sonu 3 /JnclJ sahıfeü -
1 

Adana seylabı hakkında resmi rakamlar Milletler cemiyeti 

C A • •t h l d 1950k. · k · Konseyi amı, mesçı ve an ar a ışıye yeme verı- ........................ .. 
I• H •• 1-~ le 1_ !..1-!bat t • d•J ed• Dun Cenevrede 
ıyor • enuz AUJ rm p·ı;ı emlR e ı em l ilk toplantıyı yapb 

Köylerde hala evler çökmektedir 
.......................................................................................... 

Adana, 10 (Hususi) - K&y• 
forden alınan haberler maddi 
zararın korkulduğu kadar b&· 
yük olmadığını gösteriyor. 
Mamafi ıulann bucumuna uğra
yan Çukurova'da bütün mez· 
ruat mahvolmuı gibidir. Bu· 
raya gelen Sıhhat ve içtimai 
Muavenet Vekaleti Miisteşarı 
dllndenberi tedkiklerine baş
lamııtır. Kızılay da yardımla
nna germi vermiştir. Adana 
balkının felAketzede kardeı
lerine yardım için topladıkları 
ianeler ·on bin lirayı bulmuı· 
tur. 

Atatllrk'ün .. ylApzedelere 
on bin lira vermek suretiyle 
giisterdikleri b&yllk alika btı· 

Adana sevlabından bir intıba 

tün felaket bölgesinde derin mekteplerden bir kısmı hAIA 
tllkranla karıılanmışbr. Feli- kapalıdır. Belediye caddeleri 
ketzedelerin sıhhi vaziyetleri balçıktan, taı yığınlarından ve 
iyidir. Ticaret mektebi ile ilk yıkılan evlerin ankaııadan te• 

mizlemeye çah11yor. 
Ankan 10 (A.A) - Nehir 

•ulann1n yavaı yavaı çekilmeli 
lıerine muvaıaJab tesis imklın 
ha11l olan ve belediye hududu 
dahilinde bulunan Akkapıda 
iki yüz, Ada sokağında iki yllz, 
K6prti sokağında ve Havuzlu 
bahçede iki yllz elli, Midikte 
iki yüz, Mirza Çelebide yirmi, 
Şabinağada on d6rt, Denizku· 
yuıunda yirmi sekiz ki cemaa 
938 evin yıkıldığı anlaıılmııtır. 

Bu mıntakalarda 255 kitinin 
muaveaete muhtaç olduğu mey• 
dana çıkmaktadır. Bunlara da 
ekmek gCSnderilmiıtir. Buralar
da nllfuıça zayiat yoktur. 

- Sona 2 nd say/ada -

/ngilız diş işl.ett bakanı Eden 
Ceaevre, 10 (Ö.R)- Millet• 

ler cemiyeti konseyi saat 17,30 
da ilk içtimaını yapmııhr. Ba 
toplanb huıaıi mahiyette ol
muıtur. 

-&na 3 llndl salıifedl-
............................................................................................................................................................................................................................ 

Yaman h1rsız '' Çetin Cin " 

iki göz arasında Sulh 
mahkemesinden kaçtı 

O, mesleğinde muvaffak olmuş bir adam gibi 
maceralannı anlatıyor ve iftihar hissesi çıkarıyor 

Zabıtanın yakaladığı yaman 
bir hırsız •ar •• Adı Şllkrtidür. 
Alaıehir nlifus dairesinde ka
yıtbdır. Kendisi çok cOr'etkir
dır. Hırsızbğı ihtiyaç için de
ğil, zevki için yapıyor. Soydu
ğu mağazalara kart dö vizit 
birakacak kadar ileriye gitmiş
tir. Müstear adı .. Çetin Cın"dir. 

Bu yaman süçlu daha bir gün 
önce ıulb mabkameıinden kaç
mış ve evelki gece kencU 
evinde yakalanmııtır. Dün bil' 
mubarririmiz bu yaman luraızla 
g6r0tlil. Kendw ihat derecede 
nazik bir adamdır. Saçla ...
lan anlatb: 

- Son olarak Paiar -
- Sou 1 IMl """'"" -

Adana felaketzedelerine 
•••••••••••••••••••••••• 
Bir yavru 

• ayda blrlkUrdlll tae 
kurufu vaeıtamazla 

gönderdi 

Işıklar köyü inayeti 

Dün cinayet yerinde bir 
de kanlı bıçak bulundu 

Yardım Bu cinayette rol oynıyan kadının hüviyeti hakkında 
Her yerde umu- henüz birşey öğrenilmedi. Tahkikat de~am. ediyor 

Işıklar kiyli emayeli henlla 
mileşmeğe başladı bir esrar perdesiyle irtnlldllr. 

Hidiaenin çok feci şartlar için• 
Dfin aktım gazetemize (De· 

mir Eğriboz) imzala bir mektub 
geldi. Zarfı açtığımız uman 
birkaç beıer, onar, yirmibeıer 
kuruılulda bir ufak tezkere 
ile kartılaıhk. Bu mektubu 
gönderen, Burnavada Kars 
okuld betipci SJnıfından hisli, 
heyecauh ~r yard çocuğudur. 

Küçlk Demir mektubunda 
bize tunları yaZJyor: 

- "Seyhan ve Ceyhan ar
maklumm tafktmıjmclan Ada· 
nada at Ye pplak kalan arka• 
dqJarQaa yardım içıa, iç ay· 

- a.. 2 M -.y/tllllı -

de iılenmif bir cinayet çefDİSİ 
taşıması, adliyemizi harekete 
getirmit ve dlln tahkikata 
ehemmiyetle devam edilmiıtir. 

Ağarceza a11lddeiumumisi 
Şevki Suner, dDn bAdiıe ma
hallinde uzun uzadıya metgul 
olarak bazı ip uçlan bulmaıtar. 
Afyonlu Salib'in cesedinin 
buhmduiu yerde, yani cinayet 
mahallinde kanb bir bıçak ba
lunmaşhlr. Eauen diba ba hı· 
çağa ait bir lun da balQI\· 
moeta. 
~ t.a cinayet ka....-ı. 



8ahtta 2 

Konsey 
ispanya işinde 
ne yapacak? 

- Baştaıafı 1 ıncı sav/ada -
hükümetinin yanında yer almllJ• 
!ardır. Onu• kazanmasını isti
yorlar. Bu kazancı takip ettik
leri politikanın zaferi sayacak
lardır. 

lttihamlara gelince bir ta
raflı değildir. lspanyol lumbu
riyetçileri asilerin saflarında 
binlerce Alman askerinin yer 
aldıklarını iddia ederken Ber
tin bu iddiayı şiddetle redde
diyor. "ispanyada şu veya bu 
safta çarpışan Alman tebaalan 
ancak Berlinin kontrolu hari
cinde gönüllü yazılan insanlar
dır,. diyor. lspanyol cumhmi
yetçileri arasında binlerc.ı Fran• 
sız, Sovyet askerlerinin bulun
duj{nnu iddia ediyor. 

Vaziyet hangi şekilde düşü
nülürse düşünülsün •ahimdir. 
Bir milletin rejim kavguına 
dışarıdan yapılan yardımlar ka· 
dar kötü, insafsızca bir müda
hale olamaz. Milletlerin en ta
bii, eıı mukaddes haklarının 
yabanci müdahalelerle çiğnen
mesi bugüne kadar siyasi men• 
faat ayrılıkları yüzünden bir· 
biriyle anlaşamıyan milletler 
arasındaki uçurumu bir kat 
daha derinleştirecek, devamlı 
bir sulh için aranılan ruhi si
lahsızlanma yerine kinleri ka· 
bartacaktır. 

Şevke1. ~llsbı 

Adana 
•••••••••••• 

Seylabı hakkında 
resmi rakamlar 

- Baş tara/i l inci sahi/ede -
2 - Kızılaya nakdi yardım 

deram etmektedir. Bugün de 
parti merkeY.inde yapılan top
lanbda 3500 liralık bir teber• 
rüat olmuştur. 

3 - Beı koldan şehirde 
bayanlanmız tarafından Kıulay 
namına elbise ve çamqır top· 
lanbsı bu akşama kadar de· 
vam etmiştir. Toplanan efya 
taıuif edilmektedir. Felakete 
uğnyanlar içinde en ziyade 
muavenete muhtaç olanların 

vaziyeti tedkik edilerek bu eş
yaların tevziatına bqlanacakbr. 

4 - ismet lnönü enstitüsü 
atölye haline ifrağ edilerek 
mevcuda ilaveten muhtelif ma
hallerden alınan yirmiye yakın 
dikit makinesiyle, fabrikalar 
ve bu hususa bütün aile ba
yanlarımız yardım etmektedir. 
Ayrıca şehirdeki terzi esnafı 
bu yardıma iştirak ediyorlar. 

5 - Cami ve mescit •e han
larda iaşe edilen ve miktarı 
bugün 1950 olarak tespit edi
len felaketzedelerin sıbbı du
rumları iyidir. 

6 - Henüz su içinde oldu· 
ğundan nehir yatağı boyunca 
Tozla mıntakasına kadar olan 
yerlerdeki köylerle irtibat te
si.ine imkan basıl olamamışbr. 
Bunlar ile de irtibat tesisine 
çalışılıyor. 

7 - Kerpiç evlerin bir kıs
mı peyderpey çökmekte oldu
ğunda• şimdiye kadar yıkıldı
ğı bildirilen mıkdarın artacağı 
tabiidir. 

8 - Se< ldin yıkılan kısmının 
tamiratı içia su müdüriyeti ile 
keşif yaptııılmaktadır. 

Not : Ajansımız Adana
daki su baskını hakkında her 
giln muntazaman malümat ve• 
recektir. Hususi menbalardan 
alınan ve gazetelerde intiıar 
eden malumat hakikabn ya 
üstünde veya altında olduğun
dan halkımızın Ajansın vere
ceği hııberleri nazarı itibare 
alma!arı rica olunur. 

Ankara, 9 (A.A) - Ame· 
rika birleşik devletleri büyük 

•••••••••••••••••• 

Kursunda ders
lere başlanıyor 

1 Belediye, Türk tarih kuru· 
muna müracaat ederek ku
rumda mevcut etüd müsvedde
lerinden de istifade çarelerini 
düşünmüştür. 

Türk tarih kurumu başkan
lığındaıı belediye reisi doktor 
Behcet Uz'a bu hususta gelen 
bir mektupta deniliyor ki: 

Dünyanın en zengin eski me· 
deniyet eserlerini bağrında 

saklıyan lzmir ve Ege havza· 
sına yabancılara tanıtmak için 
ne kadar mesai sarfedilirse 
azdır. Birçok güzel teşebbüs •e 
eserleriyle Türkiye belediyeleri 
arasında güzide bir meykie sa• 
bip olan lzmir belediyesinin bu 
yoldaki hayırlı çabşmalannı ku· 
rumumuz takdirle karşılar. 

Türk tarih kurumu " Türk 
tarihinin ana hatları " eserinin 
müsveddelerinden bir çoklarını 
matbu bir halde göndermiştir. 

Haber aldığımıza !lÖre kurs
lara ikincikanunun ilk hafta
sını müteakip başlanacak ve 
haftada iki ders yapılacaktır. 

Adana felaketzedelerine 
•••••••••••••••••••••••• 
Bir yavru 

3 ayda hlrlktlrdlfil 1es 
kurutu vasıtamızla 

gönderdi -
Yardım 

Her yerde umu
mileşmeğe başladı 

- Başta1afı bınnct sahıtede

dır kumbaramda toplanan (185) 
kuruşu size gönderiyorum. 
Benim gibi karnı tok lzmir ço• 
cuk.larlnın bu yardıma koşacak· 
lannı bildiğim için benim bu 
naçiz yardımımın kabulünü rica 
ederim ,, 

Küçük Demir'in çok temiz 
ve ulvi bir hisle uzattığı bu 
yardımın, mektubunda yazdığı 
gibi biltün arkadaşlarına ve 
varlıklı olanlarımıza bir ibret 
dersi teşkil etmesini temenni 
ederiz. Bu iyi çocuğun gönder
diği 185 kuruş, bugün idare
hanemiz vasıtasiyle, makbuz 
mukabilinde " Kızılay cemi
yeti" ne teslim edilecek ve 
makbuz, küçük Demir'in adre
sine gönderilecektir. 

• •• 
Adana felaketzedelerine yar-

dım başlamıştır. Uk olarak 
Mehmet Fidan mahdumları 
"Kızılay cemiyeti., vasıtıısiyle 
Adana felaketzedelerine 30 lira 
vermek suretiyle önayak olmuş• 
tur. Bunu, dün akpma kadar 
bir çok varlıkh lzmirlilerin 
yardımlan takip etmiştir. 

Kızılay gençlik kolları da 
dün oğleden sonra mektepler· 
de faaliyete geçerek talebeyi, 
bu elim felaket önünde yar
dıma davet etmişlerdir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
elçisi ile Bulgar elçisi Adana 
feyezanı felaketi önünde duy
dukları teessürlerini hüküme
limize bildirmişlerdir. 

Adana, 10 (Yeni Asır) -
Felaketzedelere yardım devam 
ediyor. Sular albnda kalan köy· 
ler arasında irtibatın teminine 
çalışılıyor. 

VENi ASlft -

Yerli mallar haftası 
Cumartesi günü başlıyor. Hafta içinde 

yerli malı kullanmak borçtur 
12 Kanunuevvel Cumartesi gisi açılacakbr. lecek temsiller için mektepler-

gün başlıyacak olan ulusal art· Sergi, Fuardaki Sümerbank de ve ocaklarda çalışılmağa 

tırma ve yerli mallar haftası pavyonunda açılacaktır. başlanmıştır. 
hazırlıklarına devam edilmek· Ankarada açılıp 15 gün de· Haftanın başlanğıcı olan 12 
tedir. "k k Kanunuevvel cumartesi günü vam ettı ten sonra apanan 

Geniş tatulan proğramın şaat 15 de Gazi heykelinde 
tatbiki için büyük bir faaliyetle elişleri ve küçük san' atlar ser- yapılacak törende bilumum 
çalışılmaktadır. gisine bmi.rden gönderılen ve devair müdiran ve memurlarile 

Haber aldığımıza göre, pro· teşhirden sonra geri gönderi- müessesat müdiran ve ruemur-
gramdan hariç olmak üzere len eşyalar bu defa bu sergide )arının bulundurulması için ala· 
hafta müddetince Kültür parkta teşhir olunacaktır, kadar makamatça emir veril· 
bir küçük san'atler elişleri ser· Hafta programında gösteri- miştir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Adalardan yapılacak ihracat Fuar planı 
Belediye reisi Dr. Behçet 

Uz dün mühendis!erle beraber 
Fuarın yeni planı üzerinde tet· 
kiklerde bulunmuştur. 

'fi Kanunuevvel 19E:s 

işlenmiş deri 
istiyorlar 

Danlmarkadan bir firma 
Tür!rnfise müracaat ederek 
ayakkabı imali ve cüzdan sa· 
nayiinde kullanılmak üzere iş• 
lenmiş deri imal ve ihraç eden 
fırmalarımızın adreslerini iste· 
miştir. Bu firma bankalardan 
kuvvetli branşman da vermek
tedir. 

Şoförlerin imtihanı 
Şehirde ve şehirle civar na· 

hiyeler arasında işliyen oto
büslerin şoförleri belediyece 
umumi imtihana tabi tutu!muş· 
!ardır. imtihana giren otuz şo
förc\en ancak on beşi muvaf
fak olabilmiş diğerleri muvaf· 
fak olamamıştır. 

imtihanda muvaffak olamı· 
yanlar belediyece işten 
dilmişlerdir. 

Tayinler 

m~ne .. 

Torbalı malmüdürü Salilı, 

Salihli malmüdürlüğüne tayin 
edilmiştir. Başdurak şubesi 

tahsil şefi Mehmet Şevkinin 
maaşı 30 liraya çıkarılmıştır. 
Tahsilat kontrol memurluğuna 

Salihli malmüdürü Salih tayin 
edilmiştir. 

Vekiller heyeti, hususi 
bazı Kayıtlar kabul etti ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Şehrimiz Ticaret Odası Ada
lar Denizindeki bütün adalardan 
Girid, Kıbns adaları da dahil 
olmak üzere yapılan ihracatın 

diğer büyük ihraç limanları• 
mızın tabi oldukları kayıtlardan 
azade bulunmasımn, t icari men
featler icabından olduğunu bir 
raporla vekalete bildirmiş 

ve hususi siparişler mahiyetini 
aşmıyaıı bu gibi ihracatlarda 
ihraç vesikalarının aranmama· 
sının mnvalık olacağı mütalea
sında bulunmuştur. 

Şehrimiz ticaret odasının bu 

1 
husustaki mütalaası, iktısat ve· 
kiletince ehemmiyetle ele alın
dığı gelen haberlerden anlaşıl
maktadır. 

Hemhudut limanlardan yapı· 
lan ihracatın ruhsatsız olması 
hakkında kararname Vekiller 
heyetinden çıkmıştır. Kararna
meye göre, hemhudut mem· 
leketlerin Adalar deniz'nde
ki bütün adalara Girid, 
Kıbrıs adalan da dahil ol· 
mak üzere diğer adalara bazı 
müstesnalarla bet yüz liraya 
kadar hernevi eşya ruhsatsız 
olarak ihraç edilebilecektir. 

Işıklar köyü cinayeti 

Dün cinayet yerinde bir 
de kanlı bıçak bulundu 

- B~aba/t linci sahı/ede -
üç ihtimal ileri sürülüyor: 

A ) Bağ kultsine gelen ka· 
dmın yanında bir erkek bulun· 
duğuna göre, metrük bağ ku· 
lesini aşkı için kendisine bir 
sığınacak yer ittihaz etmiş bu· 
lunması mümkündür. 

B) Hüviyeti meçhul kadının, 
bağ kulesiue gelmek için daha 
evvel de buraya gelmiş bulun· 
masa mantıkan icap etmekte· 
dir. Şu halde, giyinişinden 
umumi bir kadın olması muh· 
temel bulunan bu şahıs, aşıkıyle 
birlikte bağ kulesine geldiği 

zaman Salih orada yoktu. iki 
sevgili orada yemek yemişler, 
bu 11ırada kuleye gelen Salibin , 

Elhamra 
Bugün matinelerden itib, 

Yalnız cuma, cumartes., 
pazar re pazartesi dört gün 
Mazurka'oın unutulmaz yıl

dızı Pola Negrl ve meş· 
bur Don Kazakları tarafın· 
dan harikulade bir surette 
yaratılan 

Moskova-
Şanghay 
Aşk karşısında kadın -

analık hisleri karşısında ka
dın Rusya saraylarının ih· 

müdahalesi lizerine arada kav~ 
ga çıkmıştır. Cinayeti doğuran 
hadise, belki de bu kavgadır. 

C) Oçüncü ihtimal, bağ ku· 
lesine gelen kadının evli ol
masıdır. Evli bir kadın olduğu 
için Salibin kendisini görme
sini doğru bulmamış ve belki 
de aşıkıyle birleşerek bu cina· 
yetin işlenmesinde rol oyna· 
mıştır. 

Yukarıda serdedilen üç mü
lahaza da tamamen ihtimaller
den ibarettir. Hadise henüz 
aydınlanmış değildir. Zabıta ve 
adliye, müştereken bu işin ar
kasındadır. Hastanede cesede 
otopsi yapılmıştır. 

tişam ve sefahatlerinden sonra ihtilal maceraları ve Don 
Kazak!annın nefis şarkıları. 

AYRICA : Türk donanmasının Yunanistanı ziyareti 
Paramunt Jurnalda en son hadiseler. 

En çok çocuklu 
memleket 

En çok çocuklu Memleket 
hangisidir? Lehistan, ltalya, 
Çiu, Japonya ve daha bir çok· 
ları bu şerefi kapmak istiyor
lar. Fakat esaslı istatistiklere 
göre nufusa nisbetle en çok 
çocuklu memleket Ateş takım 
adalarıdır. Burada vasati ola
rak her aileye yaşayan yedi 
çocuk düşmektedir. Bir çok 
ailelerin 16 - 17 çocuğu var
dır. Henüz ana ve babalannı 
taklide vakıt bulaınıyan yeni 
çiftler de hesaba kablmasaydı 
çacuk nisbeti daha fazla bile 
olacaktı. 

Futbol aşkı 
Bazı memleketlerde futbol 

aşkı bu sporla hiç alakası ol
mayan insanları bile sarıyor. 

Geçenlerde Norveç'in Oslo 
şehrinde karşılaşan iki takım
dan biri doktorlarda!!, diğeri 

papaslardan mürekbbdi. Onbir 
papas, Lokman Hekimin onbir 
şakirdine karşı azimle oyna• 
mışlar ve hiçbir taraf oyuncu· 
lan sayı çıkaramamışlardır. 
Fakat söylendiğine göre, 20 ci 
asırda fennin dine galib gel· 
mesi lazımgeldiğini isbat için 
gelecek oyunda doktorlar daha 
şiddetli oynıyacaklarmış ..• 

Sağl _ m neGll 
Sağlam nesil modası birçok 

memleketlerden geçtikten sonra 
Amerikanın Panama cnmhuri
yetine de varmıştır. Bu cum
huriyetin hükümeti aptalları ve 
frengilileri mecburi kısırlaştır
maya tabi tutan bir kanunu 
meclise vermiştir. Ayni kanun 
Panamalıların bazı muhacirlerle 
evlenmelerinı de mennediyor. 
Meğer ki evlenme namzedleri 
kısırlaştırılmak ameliyatına razı 
olsunlar. 

Namu.., sözU 
Birleşik Aır ~·;kanın Teksııs 

hükümeti, bir daha suç işlemi
yeceklerine namus üzerine ye
min eden doknzyüz mahpusu 
serbest bırakarak senede 270 
bin dolarlık bir tasarnıf temin 
etmiştir. Bunlardan yediyüzü 
şimdiye kadar memnuniyet ve
rici ücretle namuslu birer iş 

bulmuşlardır. Fakat bu tasar· 
rufun neticede çok bahalıya 
malolmasından korkulamaz mı? 

Mısır kadınlarının 

J,ıyafeti 

Mısır meb'uslarından Moham· 
med el Karani Mısır l<adınları
nın kıyafetini " tanzim ., eden 
bir kanun layihası vermiştir. 
Şu kanunun başlıca hükümle· 
rine bakınız : 16 Yaşını geçen 
her Mısırlı kadın aşağıda!ii k i
deye uygun olarak gitmeğe 
mecburdur. Elbise, eller ve 
ayaklar da dahil, bütün vücu
du kaplıyacaktır. Mısırlı kadın 
kat'iyyen bir erkekle ahlaka 
mugayir bir vaziyette bulun
mıyacaktır. ( Mesela kat'iyyeu 
erkeğe kolunu veremez. ) Bu
na muhalif hareketler para ve 
hapis ceıasile cezalandırılır. 
Mısır kadın teşkilatı bu acayip 
kanun hakkında henüz müta· 
lealarını bildirmemişlerdir! 

Perde açllınca 
Bükreş sinema direktörleri· 

nin bir ziyafetinde en büyük 
salonlardan birinin direktörü 
şunu anlatmıştır: 

Sessiz filim zamanında idi. 
Bir gün bir kadın deli gibi ki
şeye koştu. Elinde kocaman 
bir tabanca vardı: "Kocam 
metresile burada! Onu köpek 
gibi tepeleyeceğim,. diye bağı· 
rıyordu. Bir hadisenin önüne 
geçmek için bir cama şu söz
leri yazarak perdeye aksettir
dik: "Metresile buraya gelen 
evli bayın bayanı tabanca ile 
kendisini tepelemeğe geldi. Lüt· 
fen kenar kapıdan sıvışsınl" 
Bir de, filim bitip ışıklar ya
nınca ne görelim! Salonda yal· 
nız kadınlar kalmış. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Saadet reçetesi : 

Güzelliği seven 
Mesud olmak için araba· 

nızı bir yıldıza bağlayın. 
( Enıerson) 

Güzelliği seven, onu her • 
yerde arıyan ve görebileu : 
adama bütün tabiat güler. E 

( Sclıopeu!ıa11er ) E 
• 

insan başkalarının saade- : 
• tini yapmağa çalışırken ken· : 

di saadetini yapar. a 
( BcrYardin ve S. Pıerte) : 

Nıkbinlik nıııvaffakıyeti E 
yaratır. Neşe ve yaşamak E 
şevki de saadeti... : 

( fudric Saissd ) : 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 



YENi ASIR 
ı1 Kanunuevvel ı93a ==- ,e.- -
Fratelli Sperco 
Vapur Acentası 
ROYALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
" ORESTES • vapuru 10 

birinci kinunda gelip yükün6 

tahliyeden sonra BURGAZ, 
VARNA ve KÖSTENCE li· 
manian için yük alacaktır. 

.. BACCHUS " vapuru 14 
birinci kin undan 19 birinci ki-
nuoa kadar ROTTERDM, 

AMSTERDM ve HAMBURG 
limanları için yük alacakbr. 

" ORESTES ,. vapunı 28 
birinci kanundan 3 ikinci ka-

nuna kadar ROTTERDAM, 
AMSTERDAM ve HAMBURG 

limanları için yük alacaktır. 
SVENSKA ORIENT LINIEN 

"SMALAND,. motörü 10 Bi
riacikinunda Rotterdam - Ham
burg - Gdynia ve Skandinavya 
limanları için yük alacaktır. 

"ISA,, 21 Birincikinunda 
beklenmekte olup Rotterdam -
Hamburg ve Skandinavya li
manlan için yük alacaktır. 

"AASNE. vapuru 4 ikinci 
Kanunda Rottcrda m - Hamburg 

ve Skandinavya limanlara .için 
yük alacaktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

SUÇEAVA vapuru 16 birin
kanunda Malta - Marsilya ve 
Cezaire hareket edecektir. 
PELEŞ vapuru 24 birincika

nunda Malta ve marsilyaya 
hareket edecektir. 

Yolcu ve yük kabul eder. 
Daha Fazla tafsilat için ikinci 

kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRATELLI 
SPERCO vapur acentahğına 

müracaat edilmesi rica olunur. 
Navlunlardaki ve hareket ta-
rihlerindeki değitikliklerden 
acenta mesuliyet kabul etmez. 

Tele fon: 2004-2005-2663 

Doktor 

Kemal Sa~ir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Müteha.uıaı 

Muayenehane: ikinci Bey
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Evi: Köprll l'apur iskelesi 
Berat aparbmanı No. 6 

Ev, Telefon No. 2545 

Bayramın en değerli 
hediyesi eczacı ba,ının 
Kolonya, Esans, Pud
ra ve Krt.1mi ile olur. 

Yeni forma, zarif şişelerini 
görmeden başka birıer alma
yınaı. 

:aıt:erk.ez ~epo 

S. Ferit 
• 

1 
ECZANESIDIR 

N V. 
W. F. il. Van l)er 

Zee & Co. 
DEUTCHE LEVANTE LINIE 

G. m. b. H. 
SAMOS vapuru 7 birinci 

kanunda beklenmekte ve 12 
birinci kanuna kadar Rotter 
dam, Hamburg, Bremen liman
larına yük alacaktır. 

4&t?8 .. 
American fucport Lines 

EXPRFSS vapura 30 son 
teşrinde bekleniyor. Nevyork 
için vük alacaktır. 

EXELLO vapuru 6 ilk ki· 
nunda bekleniyor. Nevyork için 
yük alacaktır. 

EXMOUTH vapuru 10 ilk 
kanunda bekleniyor. Nevyork 
için yük alacakhr. 
EXAMELıA vapuru 26 ilk 

teşrinde bekleniyor. Nevyork 
için yük l\lacaktır. 

EXTAVIA vapuru 5 illcka
nunda bekleniyor. Nevyork için 
için yük alacaktır. 

EXMOOR vapuru 13 ikinci 
kanunda bekleniyor. Nevyork 
için yük alacaktır. 
~ 

Pire Aktarması Seri Seferler 
EXOCHODRA vapuru 4 ilk 

kanunda Pireden Bosbm ve 
Nevyorka hareket edecektir. 

EXCALIBUR vapuru 18 bi
rinci kanunda Pireden Boston 
ve Nevyork için hareke:t ede
cektir. .. ~ .. 
Den Norske Middelhavslinje 

Oslo 
BOSPHORUS vapuru 16 ilk 

kanunda bekleniyor. lskende
riye, Hayfa. Dieppe ve Norveç 
limanları için yükliyecektir. 

·~-Service Maritime Roumain 
Bül<reş 

DUROSTOR vapuru 23 1 ci 
kanunda bekleniyor. Köstence, 
Sulina,Galatz ve Galatı aktar
ması olarak Belgrat, Novisad, 
Budapeşte. Bratisfava, Viyana 
ve Linz için yük alacakbr. 

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

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

Paris fakültesinden diplomalı 

oı, tablplerl 

Muzaffer Ji:roAul 
Kemal Çetindağ 
Hastaf annı her gün sabah 

saat dokuzdan başhyarak 

Beyler - Numan zade S. 21 
numrah muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 1 O a 

kadar memleket hastanesinde 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • . . 
• • SIHHAT BALIKYAGI 
E Norveçya bahkyağlarıoın en halisidir. Şerbet gibi 

içilir. iki defa süzülmüştür. 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞ DURAK 

Bftyftk Salı bç oğlu hanı karşmnda 
. 
• • . . . 

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

• 

a Jo ın 
kullanınız ! 

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ciğerler için hava ne ise diş-
ler için de RADYOLlN odur. 
Hasta ciğerler kadar sağlam 
ciğerlere de hava lazım oldu
ğu gibi, bakımsız dişler kadar 
temiz ve beyaz dişlere de 
RADYOLfN lazımdır. Hava 
kam, RADYOLİN ağzı temiz
ler. Havasız kalan en sağlam 
vücud nasıl zehirlenirse, RAD
YOLİN ile fırçalanmıyan te
miz ve beyaz dişler de öylece 

sararmağa ve çürümeğe 
mahkumdurlar. 

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

Çiftçi ve hayvan 
sahiplerinin na
zarı dikkatına 
Hayvanlarınıza pamuk çekirdeğini olduğu gibi yedirerek 
mide cihazlaranı ve nesçlerini bozmayınız. 

Turan fabrikaları, . yüzde kırk beş mevadı gıdaiyeyi haiz 
kabuğu çıkanlmış pamuk çekirde~inden mamul un ha
linde küspeleri emrinize amade bulundurmaktadır. 

Hayvanlarmı%8 ( Öküz başı ) markala Turan mamulatı 
küspe yedirerek onların şayanı hayret derecede semiz
leyip kuvvetlendiğini ve ineklerinizin verdiği sütün fazla 
mikdarda çoğaldığmı göreceksiniz. 

Meccani numune ve tarifname için fabrikalanmız ma
mulatı lzmir ve civarı umum acenteliği Nef'i Akyazıh 
ve J. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

Gazi bulvar No.25 
Posta kutusu No. 224 
Telefon • lzmir 3465 

Devlet Demiryollarından: 
1 inci işletme mmtakasında Haydarpaşa - Ankara battı üze-

rinde aşağıda mevkii, mikdarı muhammen bedeli ve teslim 
• müddeti, muvakkat teminatı yazth 3 mahalde balast ihzar ve 

vagonda veya ocakta tesJimi kapalı zarf usulile ayn ayn eksilt
meye konmuştur. 

Eksiltme 28-12-1936 pazartesi günü saat 15 de Haydarpaşada 
gar binası dahilindeki 1 inci işletme komisyonunda yapılacakbr. 

lstektilerin 2490 numaralı arttırma ve eksiltme ve ihale kanunu 
mucıbince ve şartnamede yazıla ehlıyet ve diğer vesaikle ve her 
iş için hizasında yazıla muvakkat teminat makbuzlarile her iki 
teslim şeklin~ göre fiat teklifini havi zarfların üzerine hangi 
mahaldeki balast için olduğu yazılmak suretile eksiltme saatinden 
bir saat evel makbuz mukabilinde Haydarpaşada komisyon 
reisliğine vermiş olmaları ve teklif sahiplerinin de eksiltme günü 
saatinde hazır bulumnaları ve ayrıca izahat almak istiyeo)erin de 
Haydarpaşada yol başmüfettişliğine müracaatları lazımdır. 
Şartname ve mukavele projeleri ve genel şartname komisyon· 

dan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
Beher metre mik•ap muhammen bedeli 

vagonda ocakta müddeti muvakkat 
Mevkii K.L.M. teslim teslim teslim bedeli Mik. teminat 
Vezirhan 217+000 138Kr. 134 Kr. 6 ay 5520 4000 414 
Bozyük 258+000 147 " 143 u 9 " 22050 15000 1654 
Polatlı 479+000 138 " 134 " 6 " 6900 5000 517,S 

11-15-20-24 1475 (3339) 

Devlet Demiryolları 1 inci işlet
me komisyonundan: 

15,000 Kilo yakımhk zeytinyağı 7200 lira tahmin bedeli üze· 
rinden 17 - 12 - 936 Perşem~e günü saat 15 de Haydarpaşada 
Gar binası dahilindeki 1 inci işletme komisyonu tarafmdan ka
palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

Bu işe girmek istiyen!erio 540 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve 2490 sayıh kanunun 4 ncil 
maddesi mucibince bu işe girmeye manii kanuni Lulunmadığına 

dair beyanname ve ehliyet vcsikalarife teklif mektuplarım muh· 
tevi zarfların eksiltme günü bizzat veya teahhütlü mektupla ko-
misyon reisliğine göndermeleri lazımd1r. Bu işe aid şartnameler 
komisyondan parasız olarak verilmektedir. 

29 - 3 - 8 - 14 1334 ( 2281 l 

Olivier Ve Şii. 
LİMİTET 

Vapur Acentası 
İRiNCi KORDON REES 

BiNASI TEL. 2443 
Lllerman Lines Ltd. 

T HURSO vapuru 20 ikinci 
teırinde Londra, Hull ve An
versteo yük çıkaracak ve ayni 
zamanda Liverpol ve G'a~gov 
için yük alacaktır. 

POLO vapuru 3 birinci ka
nunda Londra, Hull ve An
versten gelip yük çıkaracak 
ve ayni zamanda Londra ve 
Hull için yük alacakhr. 

DRAGO vapuru 1 O birind 
kanunda Liverpool ve Svanse· 
adan gelip yük çıkaracaktır. 

GENERAL STlM 
PHİLOMEL vapuru 18 ikinci 

teşrinde gelip Londra için yük 
alacaktır. 

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

SahUe 9 
-= • 

(Aspirin Kenan) Türk milli 
kabiliyetinin uümunesidir ..• 
Yabancımo ayni kuvvetinde 
ve iki defa daha ucuzdur. 
Bir defa tecrübe eden bir 
deha terkedemez. 
(PASTlL KENAN) Ağrı ve 
sancı vermiyen mülayim ve 
müshildir. Evlerinizde mut
laka bu1undurunuz. Çocuklar 
severek ahrlar. ,P:WW ;c 411\ -•>:;ss; Q 

Hususi muallim 
ilk ve orta okul talebele

rine hususi dersler vermek
tedir. isti} enlerin hergün sa
at 16 - 18 e kadar Yeni Asır 
idarehanesine müracaatları. 

8 - 13 H 3 

,GÜNÜN 24 SAA'FiNDE HASTA. 

Baş ağrılarına karşı 

GRiPiN 
kaşelerini kullanınız ! 

Grlpln : Bütün ağrı, sızı ve 
sancılara keser. 

Grlpln : En şiddetli baş ve 
diş ağnlarmı sür
atle dindirir. 

Grlpln : Nezle, grip ve ro-
matizmaya karşı 

çok müessirdir. 
ORIPIN kaşelerinin 10 tanelik yeni ambalajlarını tercih ediniz 

En bot meyva tuıudur. lukıbaıı def eder. Mide, bağırsak, 
karacigerden mlltevellit rahatstıhkları önler. Hazmı kolaylaıtmr. 

İnsriliıKanıuk eczanesi BeyoRJu • fstanbul 

lzmir kadastro komisyonundan: 
ikinci Karantina mahalfesinde iskele cnddesinde 55.57,57,1,6 

kapı ve 51 tajJı olup şimalinde 2 ve 10 parsel sayılı hazineye 
ait arsalar şarkında ve cenubunda yıldıztepe sokağı garbında 
iskele caddesi bulunan kirgir ev ve müştemilatı Foti.s lotiros 
kilisesi olup senet~iz o~arak tasarruf edilmekte iken mübadeleye 
tabi şahıs!ardan kalma olarak hazine adına kadastrolanıp kayda 
yapılmıştır. Bu yerin mülkiyetleriyle alnkadnr veya bu yerde 
aynı hakları bulunan kimselerin ilan tarihinden itibaren iki ay 
içinde Izmirde saçmacı hamam sokağında 20 No.lı binada bulu
nan kadastro komisyonuna belgeleriyle beraber müracaatla hak
larını kaydetmeleri nksi halde hazine adına tescil edilip tap1 
senedi verileceği 2613 sayıh kadastro kanunu hükümlerine göre 
ilan olunur~ 14.~6 '3338) 



....... 10 YIMI ASM 

ispanya harbına vermek nihayet -
• • 
ıçın 

Parisle Londranın mühim teşebbüsü 
Valansiya ve Burgos arasında mütareke yapılacak mı 
Rusya bu teşebbüs için şimdiden kabul cevabı verdi. Berlin - Roma ve 

Lizbon cevap vermeden düşünmek istediklerini bildirmişlerdir .. 
Paris, 10 (Ô.R) - Din ak· 

pm Pariı ve Londrada ayn1 
amanda çok mühim bir tebliğ 
•eıredilmi,tir. Bu t~bliğ lspan· 
J8 dahili barbına nihayet ver· 
mek için yapılacak bir tavassut 
hakkındadır: 

Buna göre, lngiliz ve F ran· 
llZ hlktlmetleri bir mOddetten 
beri yapbklan fikir taatileri 
neticesinde bpanya meselesine 
ka,tı prltlerinin ayni oldu· 
ianu mtişahede etmiılerdir. 
Bunun neticesinde 4 llkklnnn· 
da mllmeuilleri vasıtaıile Sov· 
yet, Portekiz, ltalyan ve Alnıan 
htıkllmetlerine dampıılardır. 
Takip edilen makut bpanya 
İflerinde herhangi bir ecnebi 
mldahaleılİlai tahrik edebil~cek 
..aüyette olan bitin hareket
lere llilaayet vermek kere ba11 
cıezrl tetbirlere ba memleket· 
leria de ittirlk ve minbere• 
tini temin etmektir. Eter bu 
noktada muvaffakiyet elde edi· 
irse, bundan ıonra lıpanyada 
dabiJI barba nihayet verilmesi 
için bir teva11ut yapılacak ve 
mesele, karplaıan her iki tara· 
fm muvıfakatı basıl olursa, bir 

Oamü Franün•n bl asltalui Salamankta 
a - Memleket halk Jl· ı etainler. So.,yet Rusyanıo Paris 

lınlerına bu iki hUkU- ıefiri Potemkin Yvon Delbos'a 
metten birini vara dlla- Sovyet Cumhuriyetleri Birliği· 
rlnl tercih etmek lmklnı nin bu kararını tebliğ etmi,tir. 
verllecekUr. Ayni mesele hakkında Del-

Şimdiki halde bu teşebbO· boı d&n ltalyanın Pariı sefiri 
ıOn ilk safhası için mliıakere• Cerutti ile de uzun uzadıya 
ler cereyan etmektedir. Fakat g3rliımüşt6r. Hariciye n~zı!ı 
Be 1• R L" b hükl1 İtalyanın da bu teşebbüse ışti-r ın, oma ve 11 on • . . • . 

rakı zarurebnı Ceruttıye kabul 
ettirmek için elinden sreleni 
yapmış ve bundan sonra yalnız 
lspanyol iılerine münhasır kal• 
mıyacak bir lngiliz • Fransız • 
ltalyan iş birliği tesis edilebi· 
leceğini ilave etmiştir. 

Fransa ve İngiltere diğer 
taraftan vatikandan, birleşik 
Amerika cumhur reisi Roose· 
velt'ten ve lspaııyollar ilzerin· 
de nufuzu olan cenubi Ameri
ka cumhuriyetlerinden de Is· 
panyol dahi i harbına nihayet 
vermek üzere bütün dini, siyasi 
ve insani tesirlerini kuJlanmağa 

Asılertn lıarap dtıkleri Mad!illden bır manzara 
plebisit yolile, yani ispanya f metleri bu teşebbBse cevab 
haJkının reyile balfedilecektir. vermeden aace dGıOnmek iate-
Bu • teıebbGsten anla~ıltyor ki dikleriai bildinDiflerdir.. Bu• 
Par1a \'e Londra bu teşebbiid nanla beraber ,.t.mia bn hlk6· 
le safhaya ayarmaktachrlar. metJeria mDaait hİI' cevap ver• 

t - tspanrada dlfarı- meleri bekleniyor. 

cenah gazeteleri bu neticeyi 
bliytlk memnuniyetle karşılı· 
yorlar. ..Populeaire,. diyor ki: 

.. Hafk cephesinin son gün• 
leri geldiğini umanlar umouk• 
lariyle kalmışlardır. Halk cep• 
hesi ölmemiştir ve hazırlanmıı 
olan cenaze merasimi talik 
edilmiştir. Çiçekler ve çelenk• 
ler tasarruf edilmiı olaca kbr. 
Riyakar gözyaşlarına da lüzum 
kalmamıştır .. ,. 

Sa/amanlı 

)eriyle g6r8pn&fllr. Fran11z si• 
yası mahafilinde bildirildiğine 
göre Paris ve Lcndrada aynı 
zamanda neıredilen nota mil· 
Jetler cemiyeti konseyinin top
lantısı arif esinde tam yerinde 
dtışm6ştür. 

luşlalllluuJa 

Paris, 10 (Ô.R) - ispanya
da beynelmilel bir tevassut 
meselesini bilhassa tefsir eden 
gazeteler bu teşebbüsil mem• 
nuoiyetle 1'arıılıyorlar. Hükil· 
mete ha11m olanlardan • Jour,. 
gazetesi bile buna iştirlk edi• 
yor. Yine sağ cenahtan olan 
.. Journal,. bu itle kendini g6ı
teren lngiliz • Franuz iıbirlifini 
takdirle karıılamakta ve ltal
yanın da buna ittirAkini dile· 
yerek b&ylece Streıa lngiliz -
Franıız • ltalyan cephesinin ye
niden kurulabileceğini kaydet• 
mektedir. 

1 

mebaau tarafından teklif edi· 
len feni intibab kanan llyıha· 
11nın birinci maddesini ittifakla 
kabul etmiıtir. Bu maddeye 
g6re mebaılar liste usuliyle 

FRANSIZ SiY ASI MEHAFI· 
LiNiN FiKRi 

Paris 10 ( Ô.R ) - Fransız 
siyasi mehafilinin fikrince bey· 
nelmilel bir tavassutla !spanya 
dahili harbanı durdurmak te· 
ıebbliıü hakkında neıredilen 
lngiliz - Fransız tebliği, lapan .. 
ya hliknmetinin talebini tedkik 
için bugtin toplanan Milletler 
cemiyeti konseyinin vazifesini 
kolaylaşbracak ve meseleyi 
Londra ademi mlidahale komi· • 
lesine havale etmesine imk4o 
verec"ktir. Bu suretle iıin hal-
li bu komitede temsil ~dilen 
devletlere bırakılmış olacakbr 

niıbi seçim sistemine gire ıe· 
çileceklerdir. Her partinin ka
andıj1 rey niıbetinde mebuı 
çıkarmaG kaide olacak ve ek· 

BiR ASI KUMANDANIN 
ôLOMO 

Televera 10 (A.A) - Dtik 

Bombata1la keıgün buaz daha tahrip edilen Madtiddtn bu manzaıa 
ıeriyete prim verilmiyecektir. ı Feman Unez cephede 111c1kltı). 
Komisyon ayni esas dahilinde düşmüştür. 
kanunun diğer . maddelerini Londra 10 (A.A) - Ademi 
mllzakereye devam edecektir. m&ciabale komitesi, tili komi• 

GAztTELERIN tenin raporunu. kaiıul etmiştir• 
MUTALAALARI . 

dan yapllan her mOda- Rusya ıimdiden bir kabul 
llale nlharet bulacaktır. ce•abı yermittir. Şu ıartla ki, 

Asi PMtalln Franhl ve Mola Paris 10 (Ô R)- K n t Bu rllpor tunları tanıye el• 
t • omuDIS • kt d' 

1 ı h k 
me e ır: 

a - Valenslr• ve Bur- lapanya berinde karadan, de
- hBlllmeUarl araeın- aiadea •• havadan tam •• 
de bir mutarelle temin hakiki bir kontrol karulma11aa 
edlecellUr. eliler clevletler de aaılfwat 

daYet etmitlerdir.Delboı Arjan- ki iıtenilen neticeye varmak 
tin ıefirini ve milletler cemiyeti için bu biricik bir uaal uyıl· 
koueyine ri1a•t eclea Şili _. .. ktaclır. 
firbô de bbal ederek ba İ6· Parla, 10 ( 0.R ) - Umamt 
mi tefeb ... leekkwh ..... ,.,.. bmiaıoaa Wr ...,.ı.t 

er e ü Omet arasında çıkmıı .. 
olan ihtilaf timdi kapanmqtır. Dogrudan doğruya veya do-
Halk cepheıi kaleainde birin layuiyle yapılacak her t1rll 
için açılant olan ka utl-m mtldabale tekli• &Dlhle ıer 
bir mrette kapablaufbr. Sol mek için tedbirler ablak. 



. 
Milletler cemiyeti 1 

Konseyi 
•••••••••••••••••••••••• 

Dün Cenevrede 
ilk toplantıyı yaptı 

- Baştaıa/ı 1 nci Sahi/ede -
Paris, 10 (Ô.R) - Liberte 

gazetesi ispanya barbını dur
durmak için Fransa ve lngil-
terenin teşebbllsünü tasvip ~t· 
mekle beraber muvaffakiyete 
ereceğini ümit etmiyor. 

.. lntransigeant n ID Genev
re muhabiri tu mellmatı ver· 
mektedir: lngiltere ve Fransa
nın ademi mildabale tedbirle· 
rini takviye ve barba nihayet 
vermek için tavassut teıebbns
Jerini ispanya hariciye nazın 
del Vayonun kabul edeceği 
tahmin ediliyor. Ancak blSyle 
bir teıebbOsUn Franko hü
ktmetini tatclik mahiyetinde bir 
inki .. f bulmamasını İltiyecek· 
tir. Ruıya timdiden teıebb&ıü 
kabule bUJrdır. ltalya ve Af. 
manyanın cevabı beklenmekte-
dir. Teşebbliaü red etmeleri 
halinde vahim bir meı'uffyet 
y&klenecekleri Milletler cemi
yeti mahafi&nde bildirilmek
tedir. 

"Tempa., gazetm tetebbuıü 
tam tuvib etme~te ve konseyin 
vaıifeaini kolaylqbracağını 
yazmaktadır. Diğer devletlerin 
bu teıebblal ajv bir mes'uli
yet yüklenmeden reddetmele· 
rine imkin yoktur. Su takdir
de itiraf .edilemiyecek maksat-
lar takip ettiklerini ılatennit 
olacaldardsr. 

Fransa ve lngilterenin teıeb
"6.u Anupa vaziyetini aydın· 
latmak için en faydab bir ha· 
rekettir. 

.. Li!>orte du Sud Oueıt" di
yor ki: ispanyada her iki taraf 
yorgunluk allmeti g&steriyor. 
Kendi haUeriae kalaaJar mllta· 
reke yapacaklan muhakkaktır. 
Fakat harici m&dabaleler b.-na 
mani oluyor. Blaman dediii 
aibi Londra ad~mi miidahale 
komitesi Ajuıtoıta Avıupa 
eullmnu --lmrtarımıbr"ve ~~ 
tlllll k••llf• :aBlne l'•çi,or. 
lhti1'fa kablmakta hiç menfe
ati olmıyan lngiltere ve Fran-
Hnın bilbaua istedikleri de 
l>adar. 

"Depechede Touloaae" Mad· 
rid bombardımanının d6nyaya 
verdiği nefret karpsında Fran-
konun bunu tevil için "Hükü
metçiJer binalar llzerine tayya
relere karıı top ko1dular. Bu 
vaziyette ıebri bombardıman 
etmekten aakınamazdım" dedi
ğini yazarak ilive ediyor: Ne 
rarip mazeret ! Asi tayyareler 
Madrid llzerine gönderilmeseydi 
ı&pbesiz bava toplarını kullan
mata mecburiyet kalmazdı. 
Kaldı ki iıiler Fransa aefare· 
tinin tayyaresini bile dl1ıür
mekten çekiamemif*dir. Eğer 
biyle bir tunu lalklmetçiier 
tarafmclan bir Ainan veya 
ltalyan sefaret tayyareıioe ya
pılıaydı Almanya ve ltalya ga· 
zetelerinde ne kıyametler ko· 
pacakb!. 

Paris 10 (Ô.R) - Fransa 
tefaretinin tayyaresinde yara• 
lanan Paris·Soir muhabirinin 
ııbbi vaziyetinin çok vahim ol
duğu Madritten bildirilmekte-
dir. Madridin en meıhur cer
rahı telefonla Paristeki cerrah· 
larla konsliltaıyon yapmııtır. 
Yaralıyı kurbumağa çabııhyor. 

• ' 

Tütün -deposu yapılacak 
inhisar i~aresinin yaptıracağı modern 
tütün depos~ hazırlık a ına başlandı. 

Balıkçılar yeni bir teşkilata bağlanıyor. 
lstanbul 10 (Hasuıi) - inhisarlar idaresinin 

lzmirde KiilUlrpark cıvarmda yaptırmağa karar 
Avrupanın muhtelif yerlerinde tedkikler yapa
caklar. 

verdiği son sistem tütün depoıuna pek yakmda 
baılanacakbr. Depo, lstanbulda yapılanlar gibi 
blittin modern tertibati, itçiler için huuıi lo· 
kantaları, banyo dairelarini ihtiva edecektir. 
işçi bakım evlerinin de yapılmasına baılanacak· 
br. İnhisarlann Fransadan getirttiği mtıtehauıs 

lıtanbuJ, 10 (Hasui) - Babkçdar kongresine 
iıtirlk eden mürahbular reldiler. Abaan ka
rarlardan memnandarlar. Ahnan kararlara göre 
bahkçı!ar ara11ndaki ibtilAflar babkhanedeki 
inzibat mecliaincle halledilecek, balık saydiye 
re.mi kaldırı:acak, bomba ile balık avı menedi· 
lecektir. 

Yeni sene başına kadar 
-----------------····--------------

Akdeniz meselesinin halli muhtemel .. 
lnS?iltere dostluklarına saclık kalacak. ... 

Londra, 10 (A.A) - Deyli 
Telgrafsa tahminluine gire Ak
deniz meselesinin yeni sene ba-
11na kadar halledilmesi muhte
meldir. 

lngiltere ile ltalya Akdeniz 
devletlerinin emniyetini celbet
mek iıtedikle
rinden herıey
den evvel tim
diki vaziyetin 
idamesini te
min edecek 
olan imkinları. 

tetkik edecek
Wt'tliPr -

Yogoalawya, 
T&rkiye ve Yu• 
nanistan ltal· 
ya.ya kartı zec· 
ri tedbirlerin 
kaldı rıl ma ım-

faraaltan istifade ederek, Ha
'btıllstanda yerlileri temsil edea 
lüpir otoritenin mevcut olma
clipu teabit edecektir. Bunu 
mllleakip Habeıiıtandaki Fra~ 
11z Ye lngiliz elçiliklerinin baı· 
konsolosluklara ifrağlnan karar

lathnlmaıı mub 
temeldir. 
Roma, lO(A.A) 
iyi haber aJu 
mahafilde i16y
lenditine g&re 
Inıilte,. ile 
-ltajp aTJUIJQ• 

~ 
-a.l•kereliii 
Pı•m nhmnıu• 
niyet-iıir suret
te ilerlemekte
dir. v .. kında 
bir Akdeniz an· 

dan sonra da- latmauna vara• 
bi Büyük Bri· lacağı lmit olun 
taoyanın mu- maktadır. 
hafaza ettiği Paris, 10 
ga ran tiler den ita/ya haıfcive nazuı Liano ve katısı (Ô. R) - Hari· 
istifade etmeğe devam edeceklerdir. ciye nazırı Kont Ciano dGn lngiliz ıefiri Sir 

Londra ve Paris Adis-Abebadaki Fransız ve Eric Drummondu kabul ederek kısa bir mlili· 
lngiliz diplomatik heyetleri statukoları ayrı katta bulunmuştur. Bu görüıme geçen cumartesi 
bir mesele olarak telikki etmektedirler. Millet• ve pazartesi günll yapılan konuımalann devamı 

kabul etmek 
idi. G&rüşme mevzuu biç ılipbesiz lngiltere ve 

ler Cemiyeti Mısın aıa olarak ltalya arasında bir centilmen anlaşması yap•I· 
Dzere ikincikinunda toplandığı takdirde bu ması meselesi idi. ........ 

Dr. Tevfik Rüştü Aras 
mühim beyanatta bulundu 

- Baştaıatı 1 lnd s11,Jada -
FRANSANIN ALAKASI 

YOKMUŞ 
Paris, 10 (Ô.R) - Havas 

bildiriyor: Sancak meselesi de 
Milletler cemiyeti konseyinin 
bugtln açılan fevkallde devre· 
ıinde miizakere edilecektir. 
Meclisin ilk gilnleri biç ıüphe
siz ispanya itlerinin müzake· 

resine tahsis edilecekse de 
Pazartesi güalinden iti haren 
meclisin Sancak meseleıile 
meşgul o?maıı kararlaıtırıl
mışhr. 

Fransız siyasi mahafili bu 
itibarla şu noktayı kabul et• 
meğe lüzum gördliklerini bil· 
diriyorler: Sancak meselesi Tlir· 
kiye ile Franşa arasında mev
cud bir ihtilif değildir. Tlir-

bakkmda gazetelerin nefret
mekte olduklan babuleri bili· 
tenimize koyuyoruz. 

Birer bahane ile TOrklerin 
sancaktan çskanlmllAI iti bir 
direktif bahnde tatbik edilmek
tedir. Bazen tethiflerle, bazen 
tevkifJerle bazen zorla hudut 
haricine bir takım insanları 
sevketmekle bu vazifenin ifa-
11na çabıılmaktadır. 

Tayyare Sinemasında 
TELEFON aıaı 

ki ye ile Suriye mydater dev· 
Jeti arasında bir ihtiliftır ki, 
bu ııfatla Fransa iıe karış· 
maktadır. Fakat Franıa man• 
dasını Milletler Cemiyetinden 
almıştı. Bu sebeple meselenin 
tedkiki ve karara bağlanması 
Fransaya değil, Milletler Ce
miyetine dliıer. 

lıkenderun Fransız istihba
rat bürosu ıapka fİYJD Tilrk
lerin aleyhine milcadefeyi ıid
detlendirmiıtir. Klylerde ıapka 
aleyhine tahrikat yapmak 
maksadiyle vatan kaçaklarından 
üç yobaz k&ylere sevkedilmiş
tir. Bunlar ppka aleyhinde ve 
aank lebindriabriklt yapmak
ta ve yanlannda 100 takım ıa
nk bulundurmaktadır. 

... ~.~x~.~~~!!.!!!~!!~.'! .. ~~1.~~~-~--~~~~! •. ~.~~x~}! .. W~ .• ~J!.~~.1! .. 

1- ŞEN GENÇLER 
Moskova Operası sanatkarJarnun çevirdikleri kahkahalar filmi 

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

2 - Kırık Hayatlar 
CLAUDETTE COLBERT'ln an neti• fllml 

BUNDAN BAŞKA 
TUrk Donanmasının doat Yımanistanı ziyareti ve bu 

lllllnaıebetle Yunanutanda yapılan mer~ filmi. 
Paramunt ( Dlaya havaclialeri ) 

•n,.... ikide camarteai ve a ar iıleri 12 de hatlar 

Fransayı mecliste temsil ede· 
cek olan hariciye nezareti 
mlisteşan Pierre Viennol man• 
da altındaki memleketlere ait-
meselelerle ağrapn FraD1Jz 
naıındır. Viennot timdi Cenev• 
rede bulunmaktadır. 

GAYRI MEDENi 
HAREKETLER 

Ankara, 9 (A.A) - Saacak 

Antakya ıebri d&rt taraftan 
kordonla çevrilmiştir. Şehirde 
birçok Cezairli ukerler ıtiDgl• 
leri takıb oldajll halde dolaı
maktadır. Sobklarda ıık 11k 
nlbet bekli1u noktalara tesa-
dlf ektedir.. 

Fransız 
Ticaret nazırı 

şerefine 
Yugoslav ba,veklli bir 

ziyafet verdi 
Belgrad 10 (Ô.R)- Fransız 

ticaret nazm Pol Bastid ıere
fioe Yugoalavya başvekili tara· 
fıodan bir ziyafet vetiJmif ve 
nutuklar teati edilmiştir. Pol 
Bastid, henüz barıı imkinları
nın mevcut olduğunu, bunun 
milletler arasında vilcut bula
cak tesanütle temin edileceğini 
s&ylemiılir. 

Bitişik ikizler öldü 
latanbul, 1 O (H1111111) -

Meraıta Fatmanı• bititik do
ğurduğu ikizi er biittin ihtima
ma rağmen aımnılerdir. Fatma 
bundan evvel de llç çocuk 
birden doğurmuıtu. 

Bir arzu 
lstanbuJ, 10 (Huıus1)- Lon· 

dradan bildiriliyor: Almanya 
ekonomi bakanı Dr. Şaht Ber
linde iyrad ettiği bir nutukta 
Almanyaya derhal koloni ve· 
rilmesi llizumundan bahsetmiı
tir. 

Ziya Nurinin 
cenazesi kaldırıldı 
· fstJanbul, 10 (Yeni Asır) -
Sayla• prof eaör Ziya Narinin 
cenazesi bugün merasimle kal
dmlcb. lstanbulun hemen bü
tült bp alemine mensup ze.at 
ve takdirkira olanlar cenazeyi 
~I;. .,...,. 

Uşak stadı 
U .. k 10 ( A • A ) - Utak 

phri atadyomunun plAnı atle
tizm federasyoauca. yapılarak 
yollanmıfbr. 

Nisan 937 ayı batında yapı
ya baıluacaktır. 

Franscıda 
Pariı, 10 (Ô.R) - Baıvekil 

ıımumt mesat koı•federaayonu• 
nun milli komitesi tarafından 
g&nderilen delegaıyonu kabul 
etmiıtir. Delegeler 40 saatlik 
iı haftası usul&nll koyan ıoı
y al kanunlara ve meclute mil
zakere edilmekte olanlara milli 
komitenin muvafakatini bildir• 
mitlerdir. Blum heyete teıek
ktir etmit ve halk cephesi pro
gramının tahakkuku için umu· 
mi mesai konfederasyon ile 
if birliiine devam kararanı te· 
min ve teyid eylemiftir. 

Papa hasta 

....... 
2 1 

Su destisi 
demir parçası 

• 
Üsküdar ceza evinde bir 

mabktim: 
- Oldu olacak, kmldı na

cak. Öyle de yandım, b&yle 
de... Varsın birkaç gün fazla 
yatayım. 

Diyerek kinltmdiği düşmanını 
bir demir parçasile ağar surette 
yaralamış. Ayni ceza evinde 
diğer bir mahkum da bınçlan• 
dığı hasmım ıu destisi ile 
yaralamıı. 

Mevsimin kış olduğuna göre 
kafada ağır yara açan bu de
mir parçası herhalde aaç bir 
mangalın ayaklarından biri 
olacak: lpiz g~!tz adamm 
elinde tqa alirtlle ıilrtüle ba 
ayaklar lyle kuvvetli birer 
ıllnsQ olur ki... Hidiae; ilk ba· 
kıfl:a idi bir zablta wkuab 
gibi priintiyor. Fakat atalar 
aöderiada birini te,id, diteriat 
de aakzetmiı olmaıı itibariyle 
oldakp caziptir. Atalarunıı: 

- Meramın elinden ne kur
tulur ? 

Demiıler. Elin oğlu dlrt du
var araamda mabpm iken dahi 
hummı yaralamağı meram 
edince eline geçen bir patça 
demirle maksadına nail oluyor. 
Bu hidiıe bana hatlarından 
geçen kavgayı anlatan palav• 
racalan baUflalh: 

- Birader ! Bereket verıin 
tabancam yanımda değildi. He
rifi gebertecek, ben de hapiı· 
hane köşel~rinde sürünecektim. 

Diyen ya!ancdara hapishane 
içinde meram sahibine it gö
ren demir parçası iyi bir cevap 
veriyor. Bu; hAdiıenin atalar 
116zünden birini teyit editidir. 
Bir de nakze4ifi ••· 
Ata.~~~...-.~,...,... .... -~.
- Sa ae . . au 1ol:uada ki· 

nltr. 
Deaıllıler. Fakat aal8f1'ı~r 

ki ebffnio elinde bulunursa ba
zen diifmaa kafasında da k\n• 
hrllllf. 

Hılki ıstidat, ruh bozuk luğu 

fasılları bir tarafa lifın kısası, 
iyi iıte olsun, kötü niyette ol
ıun berteyden evvel lizım olan 
(meram) ve (ehliyet) tir. Oıt 
tarafı kuru •kı palavra. 

Ahmet Murat Çınar 
••••• 

Manisa da 
Şehir kulübü 
açılıyor 

Maniıa, (Yeni Aı1r) - Vali 
doktor Llltfi Kırd1ar, Balıke• 
ıirde oldutu gibi burada da 
hir •Şebir kuliibti., apmauu 
İltemit olduğundan tewebblle 
gİrİfİllaİftİr. Babk.eıir Şeü ka
lib&nden iıtenen nizamname 
geldiğinde Maniıada da bir 
kulüp vOcut bulmuı olacaktır. 

Halkevinde 
Moliere' den Ahmet Vefik 

papnın naklettiği " Merakı " 

Roma, 10 (Ô.R) - Papanın 
11bbi vaziyeti tevakkuf devre• 
sindedir. Sabah kendisini mu
ayene eden doktorlar yeni bir 
emare g&rmemiılerdir. Birkaç 
gfindenberi kaydedilen sallb 
devam etmiştir. Bununla bera· 
ber papa doktorlann tavsiye· 
ıiyle yatakta kalmııhr. 1 

piyeıi bu hafta cumartesi ge-
cui saat 20.30 da Halk~vinde 
tekrar edilecektir. 

Bayram için 
Kolonya ve Esanslarınızı 

Eczacı Kemal Aktaşın . -
~IL.A.L 

.Eczanesinden alacaksınız. 
ÇÜNKÜ: 

Gönül, Zümrüt Damlası, 
Bahar Çiçeği, Abnruya, 
Fulya, Yasemin, Menekşe, 

Leylak, Sonhatıra 
Kokuları yalnlZ ored• bulacekaanız. 



Y4711 A[)I 
Sovyet Uzak Şarkında 

Yeni yeni 
şehirleri 

endüstri 
doğmuştur 

Bu mıntakada 4.500 traktör 1.200 
harman makinası çal1sıyor 

Rus köylü 

Mosko.va, ( ikinci kAnun ) -
Tas Ajansı - Üç milyon al· 
tıyüz kilometre murabbaı me· 
saba ında olan Sovyet Uzak 
Şark mıntakası, az nüfuslu 
ve kültnrı;:e, ekonomice geri 
bir memleket olmaktan çıkmak
tadır. Bu mıntakanın nüfusu, 
buglbı iki milyondur. Burada 
oturan halk, kollektif ve ıer

ma yelı gayretlerile, vaktile 
mefkut gibi telAklci edilen bu 
araziyi modern endüstri, yük· 
sek ziraat ve müterakki kültür 
sahası haline getirmektedir. 

Son sekiz yıl içinde, Uzak 
Şark arazisinin inki~afı için 
dört buçuk milyardan fazla pa· 
ra harcanmıştır. Yalnız 1936 
yılında burada yapılmakta olan 
esaslı inşaata üç milyar has· 
redilmiş bulunmaktadır. 1932 
yılındanberi, bu mıntakada ye
ni olarak elli kadar müesse fa. 
aliyete geçmiştir. Mekanik in· 
şaat, ,elektrik ve madencilik 
fabrikaları, çok çabuk bir seyir 
ile terakki yolundadır. 1936 
senesinde bu mıntaka beş mil· 
yon ton kömür istibsal ede
cektir; halbuki 1932 yılındaki 
istihsal ancak iki milyon idi. 
Dalstroy trösti:, bu yıl, son 
dört yılın istihsali kadar al
tın istihsal edecektir.Son iki 
yıl İçitıde bu mıntakada 23 
yeni .. :ektrik istasyonu çalış· 

mağ'a başlamıştır. Halen de 

kadın/atı 

Artemgres büyük santralı fa. 
li vet sahasına geçmek üzere• 
dir. 

Sovyet Uzak şarkında yeni 
yeni endüstri merkezleri ku
rulmaktadır. 

Yeni yeni endüstri şehirleri 
doğmuştur. Bunların en mü
himleri, Komsomolsk, Birobican, 
Svetskaya Gavan, Kolıma, Ar· 
tem, Suçan, Spask, Voroşilov, 
Okha ve Surajovka şehirle· 

ridir. Ancak birkaç yı 1danberi 
mevcut olan ve halen 60 bin 
nüfusu bulunan Komsomosk 
şehri, yakın bir istikbalde Uzak 
Şarkın en mühim endüstri mer· 
kezlerinden birisi olma~a nam· 
zettir. 
Uıak Şark köylü arazisinin 

yüzde doksanı, 1433 kolkhoz 
halinde toplanmıştır. Bu mın· 
takada ekilen arazinin miktarı, 
bir milyon yirmi altı bin bek· 
tardır. Bu mıntakadaki Kol· 
boz ve sovkhozlar arazisinde 
4500 traktör ve 1200 harman 
makinesi çalışmakta~ır. Ziraat 
rekoltesi fazlalaşmakta, hayvan 
sürüleri çoğalmaktadır. 

Eski Uzak şark mıntakasının 
en bü~ük derdi, yolsuz!uk ve 
şimendifersizlik idi. Bugün ise 
uzak şarkta nakliyat işlerine 

tahsis edilen büyük mikdardaki 
.sermayenin neticesi olarak, 
yeni demiryolları vücuda geti· 
rilmiş, deniz ve nehir ticaret 
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lngilizceden çeviren : ZIYA NESi 
organ bağırdı : "Şimdi derhal Nevyorka bir radyo 

servi 1 yapınız .• Bu ad mların isini görUverslnler .. ,, 

ay çaplrnı vay! dedi .. 
Ne manalı laf ediyorsun .. Sen 
da!ıa bu yaşta .. Aşkolsun doğ· 
rusu, ortada birşey yokken •. 
Ve o da faı·zımuhal k.ıdınsa, 
sevdin 'Üptün .. Yalnız evlenme· 
dijiiıı kaldı. 

- Haşuma giderse o da olur. 
- , e dediu? 
- YAni hoşuma giderse, di· 

yorum. izdivaç teklirinde bu· 
lunurum .. 

Şirley hesabına bu sözler 
Hardiı·i müteessir etmişti: 

- l§te buna razı olamam 
Robert, Jledi. Şirley ne olacak?. 

Sen pek ehemmiyet vermiyor· 
sun amma.. Zavallı kız seni 
öyle sevryor ki ... 

- Farkındayım .. Şüphesiz ki 
çok tem'.z ve fevkalade güzel 
bir kızclır •. Fakat nedense ben 
ona daima iyi bir arkadaş gö· 
züyle baktım.. Hem şimdi bu 
meseleyi karıştırma.. Onlar 
sonra düşünelecek iş .• Yaşasın 
sevgili düşman!. Yaşasın .• 
rJtorganlar'ın içyUzU 

-6-
Morgan bugiin çok sinirlidi. 

Yarım saattenberi odanın 
içinde asabi adımlarla dolaşı· 

40,000 Japon kadını ı 

24 Saat için hep birden 
erkek oldular 

Bir gün için eıkekteşen /apon kaduıları 
Bu son zamanlarda dünya· 

nın her tarafında erkekleşen 
kadınlardan çok bahsedilmiştir. 
On yedi on sekiz yaşına kadar 
kızken delikanlı olmak tabia· 
tın garip bir cilvesidir... insan 
bu on sekiz yıllık hayatında 
ne er görmez, neler oğrenmez .. 
Kadınlığın, bilhassa genç kız
lığın erkeklere ebedi bir ıır 
ka!an öyle küçük hususiyetleri 
var ki .•• 

Japonlar bu işde daha ileri 
gidiyorlar. Tamatsu şehrinin 

bütnn kadınları 24 saat için 
erkekleşmeğe karar verdiler. 
Tam kırk bin kadın erkek el
biseleri giyerek birgün erkek
ler gibi yaşadılar. Bu eski bir 
Japon ananesidir. Samuraylar 
%amanında bu mıntakaya ba
kim olan prensin karısı yılda 

birgün erkek elbisesi giyerek 
geçit resminde hazır bulunur
du. O zaman için bunun garib 
bir tarafı yoktu. Zira prenses 
Tıbetli idi. Halbuki bugün bile 
Tibet kadınlarında kocaların 
teaddüdü vardır. Erkeklere 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
fılosu da fazlalaştırılmıştır. Bu 
yıl, Uruşa·Voroşilov demiryolu 

hatlı çift hale getirilecek· 
tir. Voroşilov • Komsomolsk 
hattı inşaatı da muvaffakıyetle 
ilerlemekle ve yeni yollar in· 
şaatına hararetle devam olun· 
maktadır. 

Vaktiyle çarlık Rusyaıının 
zalim valileri elinde inleyen 
Uzak Şark ahalisi, bugün, Sov· 
yetler birliğinin bertarafında 
olduğu gibi, serbest bir tarzda 
ve refah içinde çalışmakta ve 
buralarda yaşayan milletlerin 
hepsi; Koreliler, Yahudiler, 
Ruslar, Ukranyalılar, Çinliler 
ve Japonlar Sovyet kanunu 
esasisinin vermiş olduğu bütün 
haklardan tam surette müstefit 
olmaktadır. 

yor ve arka arkaya mütemadi· 
yen sigara ateşliyordu.. Bir 
aralık masasına yaklaştı ve 
üzerinde " vergi servisi ,, ya· 
zan bir düğmeye bastı. Birkaç 
saniye sonra içeri temi.ı kıya• 

fetli bir adam girdi ve selam 
verdikten sonra ayakta dura· 
rak Morganıo emrini bekledi. 

Morgan iskemleye oturmuş 
ve ilyaklarını masanın üstüne 
atmıştı. Elindeki sigarayı sön· 
dürerek, bir pro ateşledi ve 
çatık bir kaşla sordu: 

- 18 Numaranın faaliyeti 
nasıl? 

- Mükemmel.. 
- Nev • Y ork taki vergiler 

hakkında yem bir rapor 
geldi mi? 

- Dün akşam geç vakit 
aldık.. Vergi kiimilen toplan· 
mış, yalnız Broad • "!Vay cad· 
desindeki 8476 numaralı tica• 
rethane yirmi bin dolar yerine, 
beş bin tediye etmiş .• 

- Mütebakisi? 
- Bu ıene kazancımız az, 

bir gün içın kadınlaşan Japon erkek/eti 
hakim olan kadınlardır. Anla
şılıyor ki Tamastu prensesi de 
ırkının hususiyetlerine sadık 

kalmıştı. Şimdi Tamatsu kadın· 
ları bu ananayı her sene ihya 
ederler. Muayyen günde elbi
seleri giyerek şafakla berab.,r 

kışlalarda hazır bulunurlar. Nü
mayişler ve geçit resmi yapar

lar. Genç amazonlann başların· 
da ask.,ri bando olduğu halde 

şehri dolaşmaları şehirde bir 
bayram havası yaşatır. 

Kadınlar belediye binası 
önünde her sene aynı 

töreni tekrar edeceklerine ye
min ederler. Ancak bu yemin· 
den sonra tekrar kadın elbise
lerini giymelerine müsaade 
edilir. 

Peki kadınlann erkekleştiği 

bugünde erkekler ne yaparlar 
diye merak edeuiniz değil mi? 
Çok sade,.. Erkekler de ev• 

!erde bebekleri bakarlar. Ka
dın alaylarının ilk borusu çal

mağa başladı mı her evin er
keği çocuı'!'unu kolları arasına 

almağa, onunla meşgul olmağa 
mecburdur. 

Hepsi bu kadar mı? 

Hayır... O gün evi temizle· 
mek, kadına ait olan bütün İş· 
!eri yapmak vazifesi erkeğin
dir ••. Zira erkekler i'e gitmez
ler ... Bayanlar akşam evlerine 
döndükten sonradır ki erkekler 
yine aile reisliji-ini kazanırlar ..• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Suçlu öldü 
Alaçatıda Hakkı Demirayı 

katil kasdiyle yaralamakla maz
nun Apu Mehmedin muhake· 
mesine dün Ağırcezada devam 
edilecekti. 

Fakat Apu Mehmet hapis
hanede öldüğü için davanın 
sukutuna karar verilmiştir. 

daha fazla veremeyiz demiş· 
ler .• Halbuki diğer raporlara 
göre ticarethanenin bu seneki 
kazancı geçen yıllara nisbeten 
iki üç misli artmış •• 

- Bunların kayıtları bizim 
defterlerde nasıldır? 

- Broad • Vay • R.B.385 • 
dördüncü sınıf • yirmi bin. 

- (R.B. 385) mi? hatırlıyo· 
rum. Şu köşe başındaki büyük 
elbise mağazası .. Zannedersem 
bunlar geçen sene de borçlarını 
bir iki ay geç vermişlerdi.. 

- Doğrudur .• 
Morgan büsbütün ciddi bir 

tavır takındı ve yüksek bir 
sesle bağırdı: 

- Şimdi derhal bir radyo 
servisi yapınız, bu adamların 
işini görüversinler. 
Morganın emirlerini büyük 

bir dikkatle dinliyen kibar kı
yafetli adam, odayı terketme· 
den evvel ayni sözleri tekrar· 
ladı : 

- Şimdi derhal Nevyorktaki 
18 numaraya bir radyo servisi 

s C> F' T .A.. 
Kazanda Zırva pişiriyordu -

Ahmet Vefik paşa, evkaf - Zırva diye cevap vermiş ••• 
nazın olduğu demlerde, sık sık - Ne :ıırvası bu ? 
teftişe çıkar, işlerin yolunda - Bayağı zırva; biz zırva 
gidip gitmediğini anlamağa pişiririz. 
çalışırmış... - Ver öyle is.: bu zırvada11 

Bir gün, medreseleri, tekke- bir kaşık bana •. 
leri, evkaf idarelerini gezerken Molla, yanındaki kepçeyi alıp 
yolu babıali yakininde bir med- kazana daldırarak, kaynar, 
reseye uğram17, medresenin kaynar haşlama suyu paşaya 
içini gezmeden önce, med- uzatmış, paşa şehadet parma• 
resenın avlısında kocaman ğını bu kaynar suya sokup ya· 
bir kazan görmüş... Kaza- layınca tuzlu alelade bir su ol• 
nın altında harhar ateş ya· duğunu anlayıp elıni silkerek: 
nıyor... Başında bir molla, - Vazgeç molla bu zırva· 
"habrel,, elindeki sopa ile ka- den •• Siz zırva okuduğunuz için 
zanı karıştırıyormuş.. böyle zırva pişiriyorsunuz. Bun· 

Paşa, merak edip ilerlemiş: dan sonra bu kazanda aşure 
- Molla! Demiş, bu kazan· pişirin ve aşure gibi tatlı ilim· 

da kaynattıg-ın, pişırdig" in şey J k d · er o uyun.. emış ..• 
nedir ? Nakleden 

Molla, istifini bozmadan: 'I'C>:H:.:ı::> i ı... 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• M k d • ~, f/..G.rzı<'4x.ııA 

os ova a Borsa Haberleri 
KUltUr faallyetl 

Moskovaoın umum nufusunu 
teşkil eden 3 milyon 500 bin 
kişiden 1 milyonu, yani nüfu
sun üçte biri, orta, san'at ve 
yüksek mekteplere devam et• 
mekte veyahut hususi kursları 
takib eylemektedir. 

inkılaptan evvel Moskova'da 
yalnız 13 yüksk mektep vardı; 
halbuki bugün Sovyetler Birli· 
ginin hükümet merkezinde 73 
yüksek mektep, 111 işçi fakül· 
tesi ve san'at mektebi mevcut
tur. Bu mekteplerde okuyan· 
!arın adedi 138 binden fazladır. 

Moskovada bulunan ve oku
ma çağında olan bütün çocuk
lar, istisnasız mekteplere git· 
mektedir. 

Normal tahsil çağı geçmiş 
olanların öğrenme arzuları da 
tam suretle is'af edilmektedir. 
Bunlar için 3166 mektep açıl
mış bulunmaktadır ve bu mek
teplerde, iş saatleri haricinde 
217 bin kişi umumi bilgilerini 
tamamlamaktadır. 

Türkistan 
HUkUmet merkezi 

Türkistan Sovyet Cumhuri
yeti Halk komiserleri meclisi, 
Türkmenistan hükümet merkezi 
olan Aşkabad'ın on yıl üzerine 
taksim edilmiş imar planını 

tasvip eylemiştir. 
Bu planda yazılı işlerin ya· 

pılmasmdan sonra, Aşkabad 

bir çiçek ve yeşillik bahçesi . 
halini alacaktır. Kabul edilen 
plan, çocuklara bilhassa ehem· 
miyet vermektedir; bu on 
yıl içinde çocuklar için şe· 
hir içinde yüz beı bahçe, 
105 çocuk yuvası, 44 mektep, 
3 sanatorium, 1 tiyatro, 2 si· 

yapacağız ve bu adamların İş· 
!erini görmelerini bildireceğiz .. 

Morgan ayağa kalkarak bir 
müddet pencereden caddeyi 
seyre daldı. Aşağıda insanlar 
ve otomobiller birer oyuncak 
kadar küçük görünüyordu. Cad· 
deden büyük bir süratle geçen 
on kadar motosıkletli polis 
görünce güldü ve kendi ken· 
dine mırıldandı : 

- Hükümet sizin kamınızı 

boşuna doyuruyor vesselam!.. 
Sonra birdenbire aklına bir 

şey geldi, tekrar masasına 

doğru ilerledi ve üzerinde 
( Mişigan Servisi ) yazan dört 
numaralı düğmeye bastı. içeri 
genç ve güzel bir kız girdi. 

- Mişigandan gelen rapor· 
lar hazır mı? 

- Kopyalarını çıkarıyoruz. 
- Bitirince derhal getiriniz. 
Genç kız selam vererek dı

şarı çıktı ve birkaç dakika son
ra elinde, üzerinde ( Mişigan) 
yazan büyük bir dosya ile tek· 
rar içeri ıirdi. Dosyayı masa· 

Dün Borsada 
Yapdan Satışlar 
~ 

Uz Um 
Çu. Alıcı Fiat 
391 Alyoti bi. 13 75 J 6 50 
295 M J Taranto 14 75 21 
197 inhisar 10 10 75 
191 H Alyoti 15 17 50 

82 J Kohen 15 25 21 50 
68 AR Üzüıncü13 375 14 50 
32 Beşikçi O 16 25 16 25 
30 O Kurumu 15 25 15 25 
12 B Alazraki 15 625 15 625 
8 S Süleymano16 75 16 75 

27 J Taranto 14 50 15 25 
6 Ali H Nuh 13 25 13 25 
5 T Erman 19 25 19 25 

1344 Yekun 
366492 Eski satış 
367836 Umumi satış 

incir 
Çu. Alıcı Fiat 

12 B Alazraki 10 10 
172291 Eski satış 
172302 Umumi satış 
··········-······························· nema ve 1 kütüphane yapıla· 

caktır. 
Şehrin meskun kısmı, en· 

düstriel kısımdan geniş bir ye· 
şillik mıntakası ile ayrılacaktır 
ve meskun kısım endüstrici 
mıntakanın zararlarından ta• 
mamen masun kalacaktır. Şe· 
bir dahilinde geniş oranlar açı
lacak ve 3 tane de büyük 
kültür parkı ve istirahat bah· 
çesi tarhedilecekttr. 

Şehrin su ihtiyacı da bilbas· 
sa nazarı dikkata alınmıştır. 

Bu on yıl sonunda şehrin suyu 
altı misli fazlalaşacaktır. 

Aşkabad'da bu müddet zar· 
fında yapılacak yeni inşaat ise, 
on milyon metre mikabını te· 
cavüz eyliyecektir. 

nın üzerine brakarak çekildi. 
Bu sırada masanın üzerin· 

deki kırmızı elektrik üç defa 
yandı söndü ve elektriğin al· 
tındaki beyaz levhada bir yazı 
göründü: 

- Gordon geliyor 1 
Yarım dakika sonra kapı vu· 

ruldu ve içeri otuz yaşlarında ga· 
yet şık geyinmiş bir adam girdi. 
Hem sakız çiğniyor ve hem de 
de dudaklarında bir sigara ta· 
şıyordu. Kaşlarına kadar eği~ 
olan şapkasını çıkardı ve kÖ' 
şedeki aynaya doğru fır!alt 1 • 
Şapka havada bir yarım daire 
çizerek doğru aynanın kenıı· 

rındaki askılardan birine ta
kıldı kaldı. 

- Merhaba Morgan, ne var 
ne yok? 

- Ne olacak.. Onu saP;ı 
sormalı .. iki gündür dışarı çı• 
kamadım.. 

7 - Ne o basta mısın yok' 3 
Ll'Ç 

- Yok canım sen de .. P
1 

ı• Morgan hasta olur mu? Rap0 

ları tedkik ediyoruın .. 
- Sonu var.-
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Sa 

Yugoslavya baıvekili Pasiç'" 
y ldônümi ôiümünün 

un •• gunu •• anıyle cumartesi 
Londra 10 (A.A)- Kral Se

kizinci EdYard tahttan feragat 
etmi~r. 

1 •. - ...... ~~~--.,..--~~--..,,---.,_---,"""" ..... _.,..~~~~-
Seyfiddiıı hakkWa tnlrii aü:ıekkuni lııesi' · · . 

Ba,bakan Baldria saat 16/40 
ta kral sekizinci Edvardın taht
tan feragat ettiğini ve tahta 
kudeti Dük Dö Y ork'un ge
çCceğini bilclirmiıtir. 

Londra 10 (A.A) - Baldvin 
bu sabah valde kraliçeyi zi
Yaret etmiı ve ondan sonra 
başbakanlığa dönerek bu sa
bah Kandan dönen Madam 
Simpsonun avukatı Goddar ile 
göriişmiiştür. 

Ba!dvin saat 15,30 da avam 
lı:amarasına varmış ve avam 
kamarası içtimama saatlS,45 te 
lıaşlamı~hr. 

Londra 10 ( A.A) - Vafi
dei Kraliçe tahta geçecek olan 
Dük Dö Yorku ziyaret et
miştir. 

PARLAMENTO TOPLANDI 
Londra, 10 ( Ö.R ) - Kral 

EdYard'ın saltanattan feragah 
artık bir emrir.rki oFıınrş ye 
ltırglin öğleden sonra Ayam 
kamarar,ma nmıımr heyecaa 
İçinde bildirilmiştir, Sut 15,45 
de baŞ"Yekı1 Ba!dtiıı kralm 
kat'ı kararını bildiren Yesikayr 
llleclis reiııiııre uzatmıştır. Reis 
tarafından hemau olrıman ferıı· 
:ıbıameniu metni şndnr: 

FERAGATNAME 
"Deriır cffitüııc:eden sonra, 

babamm oliimündeo sonra fşgıd 
ettiğim tahtım feragate Ye de
ğişmesi imkinı o!ııııyan &a son 
karanmı bi!dirmeğe karar 
Verdim. Mi!1etimiır &ır karara 
saflc: elan &is.siyah anlıyıreağmı 
İiınit ederim. Ben millete karşı 
?azifemi reıldetııriyonrm. Fakat 
bu vazifeyi artılr meıını.•oiyd 
Verici bir ıe.klfde yapamıya· 
cagıllll hissettim. Bunun içiıı 
§il feragalnameyi imza eltim. 

" Ben, Lıgiltue, Irlanda ve 
domiuyonrar kralı ve Hidisfan 
~ral ve imparafaru Edvard VIU 
kendim için ve ahfadım için 
tahttan feragaf hususundaki 
teri alınmaz. kararımı bitdirir 
Ve bunun hemen tat!ıik mev· 
kiine girmesini isferim. Bunu 
leyiden bugün 10 ilkkanon 
1'36 farihinde lıazırun önünde 
lııı 1eragafnameyi imza ettim 

Çin - Japon an aşmazlığı 
Tok10 10 ( A.A) - Dq ifleri bakan ığı blıföa Naııkia iv· 

kümeli iJe yapalaa miiralıerelu halık'ında biı- teWiğ aefredercio 
bu mmahre~ria ialntamda11 soııra Japony.mtt Çi'ae kaı1 
yaziydiıai ta&;t e1'cmiftir. 

Teb!ii Japoıay- Çil! haklı:ıttdaki talep. tim taJllt MH'ttlt 
zmıl aliııa e~ telı.rih ettiımelrte Ye aJni ıamaırda be 
,,. ka ıc:. yaidat rnüzakerıı nnınrnda 11nwal:k bir zıfm a 
n.tiur ~eujmi Jay~ eylemektedir. 

r 
· ra ız .. Ingiliz uzlaşmasını M3rkisist 

şefler reddetmişler 
~ 10 fAA) - Daily Mail .-.nstes' · Vala · dam :ıl• 

cil'frr lılır h~ :Wre Markisist şefler pazartesi ıPRt" lıwtadikl'i.s 
rerr1Cn F~-~~ mla'Ştrrmaı preıjnitli ınu&11-.. .. wdet· 
ııf.şt'vrdW: 

Bu şef!er lsp~nyanlll' eil!nl'e balunaıı kısmında c!>!m.ıtluwlik iri" 
erıtt dıinsi~e n'Yiam:t müracaat iuılılın dllia:ıcftıi,I katı~ın
ı!\ı. d!r l 3'1". 

r Italyan tiyatro muharriri a ~ii 
Dük of l'oıia takU. ıdb mılmA: 11·tıu piiiısd. t:ITl'pa,an.frrl! lle•/i!tfi Roma, 10 (Ö.R) - 'Cfuı 41.üaıya.daı şahre.t ka:ır.ıo.an Ualf,an 

ve benimle birlikte York, Gfo· gilf.ı paria111aı.t11su :tim:t'ye •q11i Aı&,t J.lrç-olır lw-- b~~ mab.ııniiıii Lıaii.f!Ji lfü•andel!°' :1ahalr saat. 8 de bir. pnöm~-
cesfer ve Kenl dükaları da kadar ven:'eul'eriR - •a ·- giliz ve Amerikaıl\&ırı ııı~ nid\ın e-lmüşt'iiP. ııa~lb pazar giiıı.ünde.ııhc.ri has.ta o.lıı.f1! 
imza effiler." midir ve lienim vazi,em de farı yardı.Su lı.ılin devamı giiıç · oğfonun yanıaıfa f,üçü1' Fıir köşkıte bulunuyordu. Vaıü:ı:etııauı.e-

"Başka bir fca.rara vasıl o?- bir başvekile dü~ ela• ew hir n-ıiyd çıkanlsilirdi. Ma- sinde- 111fruue töreninin mümkün oldıÇu ltaa ııad'a: almasını 
mam rçiu yapılan felkin?eri !!'.ÜÇ vazıfedir. Meellisia ...._ ie""1e wıZJctii ~ ili- ı iıtı r. Ölüm büyük muharriri bam çalışma ortasında 
takdir ederim. Faf<at başka bütün teveccühünü. g&ıtum&.· :ıımgeldiıPaıi aaladım MJiş:ııviZi ııa.Jalamıştı.ı:. 
türlü karar veremezdim. Buka- riıd Aiaia. Geças •atR sair e do.ta ' lillr ıo. laaı. flllmJellb "fllmıi· ~ı", adlıı ]le.ili bir ~sini ha.zır.lh,-
rarı veımez.den önc:e çok düş!in. giiaü yaptığım beyanattmberi verılica. Bu hususta hi..;bir liar makta idi ve bu ~es gelecek i&bahatdot. Floı.aaıııwtaı teımıiL 
düm ve gerek prens de. Gall'es fıiyle bir mıtka ha:nrlaımia biııe adaba • piişortıliiıa ' ~ 
gcıelue inal olarak. daima re- pekaz: vakıf fıurdum. B'u me· 15 S"1711tı!şriı. sı&alı:r Bel'veU'er ÔJtrm lal'ıerinİ aıır aimaz faşist l?Brlitıi; saltıret.ır.iı e: lıiaınk. 

-le --•fırıoda 11_._it"-, -dil.- t ' sna. 1 ' ' ettim. La .....ı...:..-er al - cvıiiııe ..;.ı-ek eaJ.ana, tıa.'li'-- 1 -..:ıri bildlmı.i~ 1;.-ıfüı.. fabıru. iste<Lğim. milletime z:arar - ...,, ~ """"' ~" !f""""4' .. r--- ....-
.___ d la-,. taııt.Libler ..t-tt.nn, h ava pkmııtL 11.aje.Meyi ...,.,.. • ._ ........ ••••·---··-·····---·-·--·· 

gelmemesi için bu ..... ar a _,.. c:eJea ııöırmek iııierlij,imi ft. IMa Ielırwti•ceıı. 3,ftll"aca.kllır. 'ı'.e • 1 ~ 
aebal kıldım, lmpaıat.oaiDpa i?i ... tanıı hareket - 8'd'ejaınıı mücacaatıı..r-kıaıseDin.hahu- inal cumartesi sıfilıü irin edi- il r acia. 
. .ı.ha cyı' L,_ ;A.:ı.ra~ i.-i• aıtıadımz. "~c--"-""'-. .,..__,, ..__.......__ ~-.... .,... _... .. ....- dal: edilme• · •i dilediıj,iri ka.- •~ eıuı,.., l\..r.J!I «•naua \-....... ~. 

bmwOaıı baıka biı illkin yok •f:vvd.i şumr sayfeme!yiar i:f tibisıe bildi..Fr nıw.ıtt.nmWA. Dli'l d."Yorlt-14!'aııl-fmm181P5 
'.Jı·. Şah- ._...._ ,,.,Jıııwrn... Mırjesfe ile cfaba preıısffii n- ~~ .L::...u~r. AfAey:inkw 
IU •--. ..._.. r •,..- fıUSUSİ Iİ:a)a- İstİJOrdum. awı;n• 
aiinde-L--' .m••-'l- ba;;,LLk ııramncfa mlliıasebdfeıim ır<fam• ı~•"*N so•-• 18 ay daha ii<;ilkt'iiY. Cam 
.,- '""""'' .. ---nOAı ~'"" dan adama bir d'ostluk müna- ~ .,,,.......,,... •~·""~ ~ illİl'Mtrs' · ~i-
W.leriaden çok aiitdtaMisi-. b . "d' G sal _ d Londra, 1G (Ô.R) - B'u ilin. ea i.Ji ukme• idi: 
Ümid: c.Giyorwn ki. a...; bisla se etı ı ı. eçerı 1 ırunü e ddilad'a ffalD bmarasııı.öa 

,- krala, ne. olursa olsun, bv dost- 1~1+1916. arasıedaı, barı? ea.-
ı.aı.fiıa de- ptailıı!celdir. Bel r ~ • d 1-L- •--- Ba!d1Jloio •c: M(ı de11aııı. et- na:sında, lııııülz tl'Gnanıaasmd'a 
karanmın vadesiz tatlıik edif- uııun. lleiJ zaman aa cıawıı .....,. mektedi.. Şimdiılik \a~nün -.a;ıife alm~ Ye Yuı!acf 
mesini ve meşru fıafefim Oilfı: :;! :::;;u-~d;ı:t~;7; ede.'1 nokta. pıdur~ moFıarebesine ~ firak efmfş-
d'Yorkun hemen tahta çıkması hlll .._Uta ftliğjıam..ıa- Kralın t feraııatifli be• fir. S'onra ttay}"<W'eııe. ıreçere§:: 
için fedbir alınmasını isterim. men tataik aııeııf<iiıı.ıe wlvıcak 19'1 ık b.yv.are ymbaşısı ta1-· , 

imza .. BilwıııiMa. ıu.,, Oola'°'IDM bir 1-ıun fa,;! · ı f>tt akJBııa · o!'ıııu~ tıe e&.ftı Fıar&lyeye 
VUI Edvarıl ta.vsiyui.yle, maje.te. bır.aa 1_ L:raatiad'e ve 12no sabah saat veril.ı:ııiŞ"lı11,. rm d'e &er;tt\siiıe 

Kral ve fmparator biı: DleZ~e.l veı~Aj115'M rı de ikinci o&umışta pa~la# rnırırı~ Pıi'n~a~ tl\'~C'ai 'flN'· 

BALDVPN KORSODE ve eyfüL ayfarı .. böylece se- nıent<> '3ralirf n Cıabuf edile, ci\\ e-dil\ni'şfı~. 1~ h'a1iı':fnıb 
Ba ferapfmımeııfn okmmra- çirdlm. ilk teşrio oııtasında, ceftfir, m· teV'e'lt.r !(r:ıf ~j taYll't'i 

sım derin Mr sfiftüt fırlqr et· mezu.,.iyeflm Fıenüz d&.va'llı et- Biyfece fCtııS E'dvard VIU iıt d\M fA\lt ~'( 6YI( 6rı":tm vertl .. 
ı!U"' ~ - dUtl< J9"h ~--mİf ve fı;ı~rrir Bıtldvin fmr. fi{Ji !ıarde Londraya dôDd'ilm fil ııü• ıM: saltanatı ııiba· , 
11 
~ ~e" 1ı.; ıLadıy 

ııiiye çrfr-anıl'r l" beyırnatta &tı• ve mesel'eyi llK ıiefa olara!o yet bulmuşlul". lagıiliz Mriltin- ı iliWbetb:- He: evl1Snliı41$l~ıl: Dük 
lınımuştm: te<ffrikt! o:ıedror ka-fd'tm. Bifrom deki en k- sal,ianat budUfl. d'Vork Altmcı Coııt: unvanwe 
'"Davdtr~ &eyanrıırme fır. iirermde AmeYikıııı nefeterinln E':Jvard' yuın ıl'ıe.-- tahta· eçe-Ocliti•. 

- ..., iılııiwılw t ,..... 
cfi &akırfnır ırerdeyS-1! ıı>ste~ r 

Ağır grai da'ırıfti, ırefe-rteY, 
frav;tlı çar:şıom bu- ~'lire tiic
cırmrr arl':JArrm" ;rlllf yolır ç&
frfa: 

amo, ftY ™ fill~ ~Jlrıfto. 
Karısı !Callltr,. lroGaSına sofı:uı'
d'ıt, anası ' rr fofuşmllş tıii. 
liard'e ka~Jır afalitı. fal<ı&t' 
Mahmut lllMURIQ~ 

- D'ur -.f dJı:. ôafıa. 

ıı1~e ~Yd\, ~~ uşağ;ı :· 
,,,__,. t'ıııil\" afüq, ıhrr~ da1~ 

ıılili1'1 lklı~sı- g(Miron ..oe )lö11 

~·ıı _ ...... "1. 

Bir mektep yrlnld! 
4A ölü. 200 ~rall ~ 

Li :ııb.eıa. l9 (/\-.ft4,....- l?o ı tD Lk. 
Pa. ıl.a lııİlı 11111 yıU.ılbu 

Şimdiı_pıe- bdrıa an&az atbıDı• 

9-- yaşımlw 4f f cesedi 

~<Mlıın~t.'ır: 8\ıınta btia 
• yMl'I\< ~ocuk vmlır. 

• • )Q 

~va 
J""6 1' si IWııt'tl 
!\~~il' b4ı • 2'P ti~· 

t6' "~ 4§ s!~lfılı' \lınıd'ı~. B\\r 
günde M\rs1hsvırd1a tıyatı"ôy.t" 
g.id'enler;n vasati ' mikdarı 16 
biİı 15",t, siİıtfuıaııa gidenlerin 
de "11ô'l' bin m dlr. 

sat«Bl. 1)1y lta11t:ı imiş.; yirmi f;i-· 
şıını.'a\, })e11ti !Wllı biir ıfuıl!Mt1~ 
ml1ş •• . 

-= !fi 
-- Ifuı dl!lilkıııtlm .. alil• ~ah-

Yazan ~ Tok an Tefrlla No: sa Fakılt ıreferferiır içimır Fn
mr ayni~, rizfla ııJ?ıtd'ıinn 
MPdn llft!cfen sanıya ytJf a: mııfr~ 

fnrw ôi\el' ~ ., l'ıeu gideyiİ11;. 

~'® ;ı:J\ftmı lt~ıft'dlı:ttı 
geçirdiler, b.u n~ )lö"ll!Mı bfL· 

1 li.ıı°' ve rebb&ind'en ~ :ııil&.
rü~.lhA-.4AllldtÜMHln' hWI 
ağileıoaı varı~ oııa d~ W(· 
par~ sııWı>cfu,. I)u. k4'lil6'1- gJS>" 
leni doiJ'uea lf<Mmr sulltftrıtıı 
dlliiteıtiııe gf)'lın--&ı: it'~ 
ll'ır.ılht 

nıutmdlJ.ıı llınilll• kendisi o kadar 
ıt!fıel, o ıliflfW güzelmiş.. ki lfaı. 

- /tia.!Bu. deljk9elı19gıs ~- 1 
taı.heü ıı,iisündüiii ycı&. 

- Kiııuaiıa b~ deUkan47 

- itte lıo dük• .. nn ı t "l!ıil 
- u.ıa. be. .... d =·· 
~ •Gnfı.1111,, () .aza- a.., 
'tııial 
l>i~ aa• ıaariıırn--. .._ 
-~~diltkh-b ..... 
Ot.im w itıelııiıiı: 
- Hwtıo, kilim atar-
- Dah Jİrmf ,... ..... 
-A41 •&maHur. 
- Ne ~ lıih;ycmn: 
- Yeıri e.leııdi. 
- ~t fii'Ed ... lamt 

... ~. 

1 - Gftrel de sör mii, g;ixel
erin üzeli.. Dedllfm ımc 

Aia;. gayri. ihtiyali ıülaiiı; 
- Be herifler( Dedi unuttu

nuz mu,, defi su!anı daLa duır 
değil evvel'si ıı_ün ıı_ömdüft. 1'a
nsı &lire! orıııot ne 6-Jda
Yedi yaşındaki sultan, kad'nrıfan. 
anJ:ır 1111' 1 

Nerededir L11 adamı~ rn.'! 
diyince esnaf Li'rLirin.e &alı;qıp~ 

- Naı!dedir? 
- Pfered'e idil 
- D'uı: Len Lüi'.yoıumr 
Di.yen Lir esmC ağa:ra m-c 

aııfafmağa lı;oıufclıı. 
- Fatihtedi:r.~Deıned'eo,. ağa 

Fıerif"m. Jab.sıııı futhıju gib~ 
llll'afıua ya arralt diye. Lir p· 
mar aUı. 

- UTan fleui posfa Iıeı; w 

. . . . . . 

. . . . . 

.!abqr. fnffla ak~ 11\df 
mmf,. uır mne cfa:yaımşt'ı. 
bpıp ,.,rıal'Cf9llD;r vunp 

- IJaı bgtı {l!l'ke ~ J'lCP-
llJ31l h:eriflfiırisır~n: ~ 

Drye- hııylmfr. 

~- ·· ,bmn ı .... 
şmm 111\mr. lllllM' ,. 

pcdl; miırt'am"tk o.f1nııD hi\-. 
vt!Sini ipthn: bvımn- k ~ 
~ ~ i'm-iu yer!did'ım 
sıçramır. 

- ~man lapryıiblı-yor. l\:ın· 
gi leli .• 

9t!mt!) t lal\nıtd'-.m; ırğınntt 
lıaıı lırıp d\rynmyt'ıı: l\ll'ıdhıııat 
f>u. hayrn11şı iş,iıl'ıiıce aett· r.enzi 

Anası: itilen: 
- O'flU., ~ dur.~ sanaı. 

ezfyet ed~ ıteır y~ derim. 
- Ol~ :ti! 
~ye. k silltijı llaııi!I 

lcJşlln m'Hhsıt liM Jldı-'ıt 
qaj;ııa · S:~ı~r aça\" .... 
E'"al1at ... 

. .. .. .. .. 

~e"Jti gf ~l~ }(; 
$ı~l'llı lfl)tıf~.Jllidlftl\ı ~t 
ıı1'i Stir IAMll\~ lhdlMlli· 

- ~ "#t'!' ··~ €dtnı> 
~=· .'Mı Cc!tll' dl ıJw ~ 

ıtn-;. sw~m dl~dt!l ıtapwıw 
~a\Jlftdıh 

- Sult:anııi>I Emiitlıriııi:ıı&i ıhla<
~ .,..tim: ptM)llAUllll· 

- t!J~ıddtj.yJ~ 
~ $ıll-.ım11 mınar ~ııpıııt 

~)la.§!Sa~ı il~ bb~e'l' gitti~ . 
~'f!P 

- ~· tıiir dtklltin· ıı .... 
palı ıı_ör.dük.,, sordlııt,. dWila 

1 ' • 
palı çarşı C'snafı onıl mbt~ı'-

1 let~en bitir--emediler: 
~ IQ'e> oı;tı şindl1' 

~ - · Stıllqı· dllU' }'akalİıyıp neı 
• iÇiiı dil\}kan ıil;ınadİn dty.e f!l!

:ta!lrndfrıııati. iÇin eviİfe. yUrüd 
afuıt . Stıltımı , ça-..şt ~ 

rifn o ~\\ iÇJnı tatıtftlf o-d'e> 
likanlımn ~ ~i· otdtlı
jjın11> ıfJSsltıtf~. edlltteridb-cf 

. ~Ye ıruıuıoı af!İ;j# h'1rilfal" 

yllltİJ ~ 9'iteip> att.WI~ 
mAUı 

Bir ,ehvıft• lhıffym:dJa ~ 
lilin haberleri ~sem Sult ı 

ad'ıtnıa1hlll gJa~aıa : y~ 
~n li t~lrtJıt-e ffttallt. 

- ~.ıut ~ırt: ~t· s i~ 

l ı:re1 • ow~-a illtlhı~ ;;;ıPMr-
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Feragat kararnamesi bekleniyor 
: • • ... -~ : -:·-· ~~ - - 4 .~. ' ~·' .(' .,, '//../7////L/..L.19 ...................................... ... 

Majeste feragatnameyi imza edince dük Dö Y ork 
kral olacaktır. Avam · karrıarası toplanmıştır ... 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~Bl!I~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Kral Edvard Madam Simpson hakkındaki projelerinden vazgeçmemiştir 
Londra1 10 (A.A) - Kabine 

top!antısı iki saat sürmüştür. 
Vensminstre sarayından alman 
malümata göre dün akşama 
doğru Baldvin, kralın Madam 
Simpson hakkındaki projele
rinden vazgeçmeğe niyetli ol· 
madığını kabineye bildirmi~tir. 

Kanunuesasiden hiçbir inhi
raf mevzuubahs olmadığından 
parlamento mahafili kralın 
tahttan vazgeçmesinin buhranı 
halledecek yegane çare olaca· 
ğt kanaatını beslemektedirler. 

Bununla beraber herşeyin 
kralın bugün alacağı kat'i ka
rara bağlı olduğu ilave olun· 
maktadır. 

AVAM KAMARASINDA 
Londra 10 (A.A) - Avam 

kamarasının grup şefleri kama· 
ranın bugünkü celsesinde hazır 
bulunmalarını kamara azasına 
tavsiye etmişlerdir. 

Bu celsede Baldvin kanunu 
esasi buhranı hakkında beya· 
nalla bulunacaktı. 

BiR AiLE TOPLANTISI 
Press Associat;on gazetesi 

larafından neşredilen ve teey
yüt etmiyen haberlere göre 
Vinsdor malildinesinde kral, 
va!de kraliçe Mary, York ve 
Kent dükleri arasında bir iç
tima yapılmıştır. 

DÜK DÖ YORK KRAL 
OLACAK 

Londra, 10 (A.A) - Royter 
Ajansının parlamento muhabi
rinin söylediğine g5re, kral 
tahttan feragat etmiye karar 
verdiği takdirde feragat ka
rarnamesi derhal imza edilecek 
ve Dük Dö yor.k tahta çıka

caktır. 
Bu husustaki kanuni ted

birlerin şimdiden almmış olduğu 
ve kanun projesinin yarın ak
~am Avam Kamarasma tevdi 
edileceği söylenmektedir. Bu 
kanun lüzumu takdirinde hafta 
sonundan evvel her iki meclis 
tarafından tasvib edilecektir. 

BUHRANI iZALE iÇiN 
Londra 10 ( A.A) - Deyli 

Telgraf gazetesi geçen gece 
dolaşmakta olan şayiaları mev· 
zuu bahsetmektedir. Bu şa
yıalara göre kralın tahttan fe. 
ragat etmesi şimdiki buhranı 
izale edecektir. Kabinenin bu 
sabah toplantıya davet edilme· 
mesi şayana dikkattir. 

ÜMİD KALMADI 
Morning Post gazetesi kabi

ne Kral ve Madam Simpson 
arasındaki müzakerelere bağ· 

Mliltim gôflişmeleıt salıne oları 

Fart BelvedC! şatosu 
lanan ümitlerin hemen hemen akşam siyasi mabafilde kralın Kralı mukavemete teşçi et-
tamamen zail olduğunu yaz· tahtından feragatinin artık melde olan kimselerin cesa-
maktadır. pek yakın olduiu söylenmekte retleri dün akşam kırılmıştı. 

1700 Senesinde neşredilen idi. Hatta ban zevat kralın Ve binat kendileri artık fera-
kanunların değiştirilerek kral Baldvine karşı mukavemeti gatten başka çare kalmamış 

olduğunu söylemekte idiler. 
Edvard tahtı mirasının kardeşi feragatnamenin hatta bugece Londra, 10 {Hususi) _ Lon-
York düküne geçmesi temin imzalanmasmı mümkün kıla- dradan bildiriliyo: Ingili7 baş-
edilmelidir. ı cak dc:recede zayıflamış oldu- vekili kralla beş saat mülakatta 

BUGECE iMZALANACAK ğunu söyliyecek derecede ileri bulundu. Bu görüşmeyi mütea-
Londra, 10 (A.A) - Dün varmaktadırlar. kip kabine toplandı. 

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

ispanya harbını durdurmak için 

Fransa ve lngilterenin yaptıkları müş
terek teşebbüs muvaffak olacak mı? 

Paris 10 (Ô.R)- Fransa ve 
lngilterenin beynelmilel bir ta· 
vassutfa ispanya dahili harbine 

nihayet vermek için giriştiklefi 
teşebbüs münasebetiyle Pariı 

siyasi mabafili şu noktaları 

kaydetmektedirler: 
ispanya işlerine ademi mü

dahale ta1'hhütlerinin b~zı dev
ietler kadar temenni edilebile
ceği derecede hulüs ve sa
mimiyetle tatbik edilmediği 
malumdur. Son zamanlarda 
bu müdahale yalnız silah 
ve malzeme göndermekle kal
mamış ve Kadiks~ 5000 Al
man n çıkmasıy!e sabit olduğu 
gibi büyük müfrezelerin izamı 
şeklini de almıştır. Sulh için 
çok tehlükeli olan bu hal kar
şısında Fransa ve lngiltere bu
na nihayet vermek istemişler· 
dir. İki devlet ademi müda
hale prensibini sulhun muha
fazası için biricik siyaset 

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

telakki ettiklerinden bunun 
hulfısfa ve tam olarak 

tatbikini elzem bulmaktadırlar. 
Bu sebeple lngiltere ve Fran
sa Londra komitesinde mü
messilleri bulunan devletlerden 

ispanya hudutJan ve limanları 
üzerinde tam bir kontrol tesi· 
sini ve harp malzemesi ile gö· 
nüllülcrin geçmesine mani ol
masını istemektcditler. Bu te· 
şebbüsüo ilk saiki insaniyet 
fikridir. Elyevm lapanyada bin
lerce insanlar soaktan ve mah· 
rumiyetlerden ıahrab içindedir. 
Binlercesini öllım bekJiyor. 
Binlerce kadın ve çocuk, her 
harp için olduğu gibi, bu bar
bm da sonunu bir kurtuluş gi
bi beklemektedirler. Bu bo-
ğazlaşmaya nihayet verilme· 
sini istememek için kalpsiz ol
mak lazımdır. 

Diğer taraftan Fransa ve in· 
giltere gibi bütOa demokratik 

ve bava almasını tavsiye edi
niz. Çöken bir hhiyeıio haya· 
liyle yaşanamıyacajmı kendi
sine anlatınız. 

devletlerin kanaati şudur ki 
ispanya meselesinin halli için 
halkın iradesine kendini gös
termek imkanını vermek lazım
dır. Harp asilere karşı dev· 
leti korumak için son çare 
olarak kabul edilmişti. Eğer 
hpanyol milleti ıerbst bir 
el ile iradesini bildirebilir 
ise mukadderatını tayin etmit 
olur. Buna kimse artık itiraz 
edemiyecektir. Bu münasebetle 
altı aydanberi Fransa ve lngil
tere arasında hAsıl olan hakiki 
tesanüdün sulh için en kuvvetli 
bir zıman olduğu bildirilmekte
dir. Yapılan müracaatın netice
sine geJince henüz bunu tayin 
etmeye imkan yoktur. Ademi 
müdahale hakkında müsait ce
vap gelmesi muhtemeldir. Şim· 
diden Rusyanın muvafekatmı 
bildirmiş olması manidardır. 
ltalyanın muvafakati de tahmin 
edilebilir. Ortada kalan iki is
tifham işareti Berlin ve Lizbon 

dayandığını anlayınca oğlıi 
Gan-Lu'yu yanına çağırdı: 

TUrk tarihi için ne kadar hazin bir tesadUf ki, 
Şapolyo Han'da bir Çlnll prensesle evll idi ••• 

Cevabım g~nderiyordu. Gök 
Türk bakam artık göçmek 
üzere oldu~unu hissediyordu. 
Bu hazin sönüt &nünde yaralı 
bir arslan gibi acı duyuyor, 
fahat bu neticeden hiç mi biç 
ürkmiyordu. Hayatın özenile
cek bir yeri olduğuna kani 
değildi. Hükümdar olmuştu. 
Mağrur yaşamıştı. Hükmetme· 
sini, civar ülkelerdeki hüküm
darları bile bükmli aitına a.l· 
masını bilmişti. Gök Türli san· 
cağına şeref sahasında çok 
kıymettar bir yer vermişti. Cü
cen'leri mahvetmiı, Pekin ka
pılarını Türk akıncıları için 

- "Oğlum, hayabmın yaıa
yacak biricik güneşi, dedi. Ben 
ıu anda sönüp gitmek nzere· 
yim. Y arınan ne olacağı belli 
değil.. Seni, mevhum ve nisbi 
bir yaşama seviyesine ema
net ederek gözlerimi kapı
yorum. Dünyada en saioimi 
muhabbet, bir p!!derin ~.,'.ta
dına perverde ettiği muhab
bet olduğunu pek çok işit

mişimdir. Böyle olduszu halde 
büyük kardeşim Mohan • Han, 
kendi oğlu hakkında bu dere
ce bir merbutiyet göstermedi. 
Vefat ederken tahtını oğluna 

değil, bana bırakb. Benim de 
şimdi mevkiimi onun oğlu Ta -
Lop • Yene brakmakhğım hak 
ve adalet icabıdır. " 

Eğer prenses yine bu işlere 
karışmakta devam ederse, ya
hut ta hakan, bu sözünde dur
mıyacağım anlarsa, hemen o 
dakika hakanlık tacını terk
ederek çekilecektir.,, 

Semi-Han, aldığı bu temi
nattan sonra ayağa kalktı. Gök 
Türk bakanını askerce selam· 
ladı ve otağdan ayrılarak akm
cılarm yanına gitti. 

'I: 

•• 
Bu hadise Topo-Han'ı yık-

mışll. Pek kısa bir zaman için
de sıhhatı buzulmuş ve çök· 
miye yüz tutmuştu. Ölüm yata
ğında Çinli prensesin yüzüne 
bakmıyor, batta ya_tağma yak-

laşmasına razı olmıyordu. Topo
Han, bir erkeğin zaaflarını 

alelumum kadınlara ve bu me· 
yanda eşine bile göstermesine 
taraftar değildi. Kadınların zaif 
erkeği sevmediklerini, hatta 
muhataplarının kendilerinden 
daha zaif olduğunu hissettik· 
leri gün ondan nefret edecek
lerini bilirdi. 

Halbuki, bütün inkarına rağ· 
men, ölüm yatağında bile Çinli 
prensesin füsunlu bakışlarının 
tesiri altında bulunduğunu his
sediyordu. Çinli prenses baka
nın ölüm yatağına yaklaşmak 
istediği zaman: 

Ona, kırlarda dolatm!laıoı 

gururla geçilecek bir yer yap· 
mıştı. Şu halde, ıu halde ha· 
yattan başka ne bekliyordu? 

Ölüm saatleri )'l\kmdı. T opo· 
Han, müptela olduğu müthiş 
hastahğm elim bubraolan için-
de hayatının ~-mer~eaine 

Filvaki bir kaç gün sonra, 
bir sabah gün ağarırken Gök 
Türk Hakanı, hayata ebediyyen 
gözlerini yumuyordu. Babasının 
ölümü ıayi olunca Gan • Lu, 
ortaya ç.ıkb. Akıncı kumanda-

SOVYETLER BIRLIGINDE SEKi· 
ZINCI SOVYETLER FEVKALADE 
KONGRESi NASIL KUTLANDI 

Sovyetler birliğinin yeni ka
nunuesasisi prjesini müzakere 
ve bu kanunuesasiyi tesbit et
mek maksadiyle 25 T eşrinisa• 
nide Moskovada, Kremlin'de, 
memleketin bertarafından ge
len 22.337 delegenin iştirakiyle 
toplanan sekizinci Sovyetler 
fevkalade kongresi, memleke
tin her farafınnda çok büyük 
bir bayram olarak içten teza- · 
hürle tes'it olunmuş. ve o gün 
memleket hayatında her alan· 
de diğer günlere benzemiyen 
faal bir gün olarak kaydedil 
miştir. 

Filhakika, memleketin her 
tarafında bugün, aylardanberi 
büyük sabırsızlıkla beklenmekte 
ve bugüne büyfik bir faalivetle 
hazırlanalmakta idi. Sovyetler 
balkının bu kongreye karşı 

şiddetli alakasını tebaruz ettir
mek için şurasını kaydetmek 
kafidir ki, beş ay müddetle 
umum halkın müıakeresine ar
zedilen yeni kanunuesasi pro
jesinin tedldki için bu müddet 
zarfında yapılan toplantılara 25 
milyondan fazla kimse iştirak 

etmiş ve bu beş ay zarfında 
umum halk tarafından 95 bin 
ilave veya tadil teklif olunmuş
tur. Bu ilave ve tadillerin bir 

çokları komisyon tarafından 
bilahare nazan dikkata alın
mış bulunmaktadır, En ufak 
Sovyetten itibaren en büyüğü
ne kadar delege seçiminde bu 
derece itina ile hareket edil
diği görülmemiş ve nihayet 
tedrici istifa ile kongreye ge
len delegeler, hakikaten bütün 
memleketin her alantta en ça· 
lışkan, en tanınmış •e en mü
kemmel işçilerini teşkil eyle· 
mekte bulunmuştur. 

Sovyetler Birliğinin bütün 
radyoları, kongrenin müzake· 
relerini memleketin en ücra 
köşelerine kadar duyurmuş ve 
herkes, hassatan büyük şef 

Stalin'in 1924 te kabul edilmiş 
olan eski kanunuesasiyi değiş
tirmek lüzumlarmı izah eden 
ve o zamandanberi bugüne 
kadar Sovyetlerde hayat faa-

sek terakkileri ve esaslı deği· 
şiklikleri tebarüz ettiren rapo· 
runu derin bir alaka ile din· 
)emiştir. 

Sovy t güzel san'at faaliyet 
şubeleri, aylardı>nberi yapmak"' 
ta oldukları haztrhkların seme• 

risini o gün ortaya koyarak 
kongreyi müstesna temaşalar 

ve tezahürlerle selamlamışlar· 

dır. Moskovada Malıy Teatr 
ve Leningradda Devlet Dram 

Tiyatrosu, o gün, tanınmış 

Sovyet muharrirlerinden Afi
nogenovun İspanyada f aşiznıe 
karşı yapılmakta olan mücade
leyi tasvir eden muaz:anı 

sahne tertibatlı "l~panya, sana 
selam" piyesini oynamağa baş .. 

lamışlardır. Moskova Çahşao 
Gençlik merkez tiyatrosu da, 

ıiıevzuunu Rusyada dahili harp 
ve inkılap mücadelelerindeo 
~lan "Demir nasıl çelikleşir,. 
piyesını temsile başlamıştır. 

Bu piyes, Ostrovski'nın halk 
tarafından çok rağbet kazan· 
mış olan bir romanından muk• 
tebes bulunmaktadır. 

Sovyet sinema stüdyoları 

da, " Uzak şark ,, Abazistao, 
"Kargısistan,, ve "Kalmukistao,, 
gibi Sovyetler birliğinin ente
resan mıntakaları hakkında 
çevirdikleri doküman filmlerini 
meydana çıkardıkları gibi Bie
Jorusyadaki son manevralar 
esnasında çevrilen Kızıl ordu 
hakkındaki büyük bir filmi de 
göstermeğe başlamışlardır. Ay
rıca Pogvodin'in "Aristokrat· 
lar,, piyesinden muktebes bir 
film ile "Vatan seni seviyor,, 
isminde diğer sosyal bir fliııı 
de bitirilmiştir. 

Devlet matbaaları da, o güıı 
Sovyetler Birliğinde elde edi
len terekkileri gösterir sanat
karane yapılmış müteaddit al
bümler meydana koymuşlardır. 
Buolar arasında bilhassa Ta .. 
cikistan ve Kazakıstan .hakkın"' 
daki albümlerle Sovyt:tler Bir
liğinde çocuklara karşı göste• 
rilen yüksek ihtimamı tesbit 
eden albüm, çok muvaffak ol-

liyetinin hersalıasındaki yük- muş eserlerdir. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
bükümetlarinin verecekleri ce- lince, Madrid müdafaa komi-
vaptır. tesi şu tebliği neşretmiştir. 

Tavassut teklifine gelince Cumhuriyet tayyareleri To-
bu iki tarafın ala~akları vaz- ledo yolunda Fas süvarilerioio 
iyete tabidir. tahşidatını dağıtmışbr. Diğer 

Paris, 10 (Ô.R) - ispanya- mühim bir hadise yoktur. Moo"' 
da harbın durdurulması için te Arazon'da Sotodan iki gün 
yapılan teşebbüsün neticesi evvel getirilen bir taburdan 
beklenirken şimdilik harp ya· 22 asker ve küçük zabit hü"' 
vaşça devam etmektedir. Zira kümet tarafına geçmişlerdir. 
fena havalar ve bilhassa müt- Binkayo cephesinde hükümet 
hiş soğuk harekata mani ol- kuvvetleri yeni mevkilerini, 
maktadır. Bugün asilerin tebliği müstakbel bir hücum için tak"' 
yoktur. Hükümet tarafına ge- viye ediyorlar. 

--- - ..-
nıyle müşavere etti. Semi - Han, 
Gan - Lu'ya babasının vasiyeti· 
habrlatıyordu. Delikanlı, akın
calaran toplandığı meydanda 
Gök Tilrk Hakanlığını kendi 
arzusuyle ve babasının vasiyeti 
llzerine Ta - Lop - Yen'e terk 
e-ttiğini bildirdi • 

Ancak Tilrk ulusu, bu vaai

yeti yerine getirmek istemi
yordu. Çünkü Ta-Lop-Yen, ne· 
cip bir aileden dünyaya gelmiş 
değildi. Bir halayıklı. Bir ha-

layık oğlunu hakan yapmak ve 
baş tacı olarak eİı yüksek 
mertebeye çıkarmak mümkün 

değildi. Bu arada bazı anlaşa• 
mamazlıklar oldu. Akıncılar 

siJaha sarıldı.Neticede Şapolyo 
han, Gök Türk hakanı ilan 
edilerek karargahını Altay 
eteklerinde kurdu. 

Türk tar•hi için ne kadar 
hazin bir tesadüftür ki, Şapolyo 
han'da bir Çinli prensesle evli 
idi. Prenseı, Şapolyo han'ın bir 
Çinli caıaı olan Çanğ • Suğ-

1 
Çigile münasebatta bulunma
sını teşvik ediyor ve hAkan• 
ÇinlilerJe harbe teşvik edi-
yordu. 

Ortada bunu icap ettiren 
bir de vesile vardı. Derhal se .. 
ferberlik ilin edildi. Bu sefer 
de Semi-Han, akıncılar bar 
kumandanhğım yapıyordu. 

300,000 akıncı, derhal Çio 
kapılarına dayandılar ve seri 
yürüyuş!eriyle Çin'e dehşet sal: 
mıya başladılar. Öyleki Seın1 

Han'm ismi, Şa - Pol - Y o hail" 
dan ziyade meşhur olmuştu• 

Kucaktaki Çinli çocuklar bile 
Semi - Han'an adım öğrenoıİŞ" 
!erdi. Azim bir seylabe halinde 
şimalden cenuba akan Türle 
orduları, tarihin henüz kaydet" 
mediği bir mertlikle savaşara1' 
Çin imparatorluğunu tehdidO 
başiadılar. Her yapılan akıOı 
her girilen sefer mutlaka ı:D&I .. 
vaffakıyetle neticeleniyordu .• 

Tarih, Türk için daima zafet 
boruları çalmıştır.. .-:-1 

- Devam tdeuA ~ 
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Geceleyin serserilerin hücu

muna uğrıyarak soyulan fOlcu
laran vekayiini hatırlıyordu. 

- Gündüz olmadan evi 
terkettiğime ne budalalık ettim! 
Bahusus, Alis ele avdet etmi· 
yecekti! •. Hayır, bayır, pek iyi 
yapbm. Diye söylendi. 

Bir zaman dar bir sokakta 
bulunduğu için korkudan nefesi 
kısıldı. Bir kapının arasından 
süzülen cüz'i bir ziya gördii. 
kendisini takip eden adam üç 
adım uzakta durdu. 

- Olil Burası bir otel olmuş 
olsa; diye mırıldandı. Korku 
ve sıkıntıdan 8işlerini sıkb. 

Kuvvetli bir şimşek çakarak 
sokak aydınlandı. Lora, kapının 
üstünde sallanan bir levha 

' gördü. Su levha, bir masa ba
şında içki içen ve konuşan iki 
adamı tasvir ediyordu. 

- Burası bir meyhane imişi 
Diye homurdandı. Ve kapıya 
doğru gitti. Bu anda, iki kuv
vetli kol kendisini yakalıyarak 
yola devirdi. Bir el bağırma
ması için ağzını kapamıştı. 

Lora ihtiyar olmakla beraber 
güçlü kuvvetli idi. Şiddetle 
gt.rildi. Bir sarhoı sesi : 

- Şeytan! Şeytani Bak ne 
kadar patırdı ediyor.! indir el
lerini işte kudurmuf bir kani 
Diye hiddetle mırıldandı. 

ihtiyar karı ağzını tıkayan 
eli ısırdı; bu el çekildi. Lora 
ise : 

- imdat koşunuz! Devriye! 
Katil varl Diye bağırmağa baş
ladı. Son aöı.ü boğa1.1nda kal

dı. Ağzından çekilen el sıkı, 
sıkıya boynundan yakaladı. Ya
va~ yavaş sıkb. 

Kocakarı bir kaç saniye da
ha tepindi. Gözleri hdadı. Ye
niden bir şimıek çakarak bu 
manzarayı aydınlattı. O vakit, 
Lora, korkunç bir haydut s'i
masıoın üzerine eğilmiş oldu
ğunu gördü. Haydut bili bo
ğazını aıkıyordu: 

Birdenbire cadı kan gayri 
müteharrik kalarak başı omuz
larının üstüne düıtü. Tır· 
nakları _çamura gömüldü. Artık 
ölmüştfi. 

Haydat çantayı eline alınca 
bir tarttı. Şimıelderin siyah 

1 
semayı aydmlattığı gibi serse· 
riniu yüzünde de memnuniyet• 
ten mütevellit bir gülümseme 
helirdi. Hemen kocakarıyı bir 
duvar kenarına yatırarak 

istavroz çıkarıp çabucak 
dua okudu.. • 

- O geberdi 1 Ben de artık 
selamete erdim. Şimdi "Konu· 
şan iki ölü" meyhanesine gi
deyim.. Ahi ah! işte ebediyen 
sükut edecek bir ölü! sözlerini 
homurdandı. 

Her ne kadar katil, okudu
ğu dua ile gerçi vicdanını tes
kin etmiş olduğuna kani idiyse 
de katilJerin duçar oldukları 
azaptan kurtulamamıştı. 

Cesedi, sokağın ortasından 
akan sudan tslanmaması için 
bir duvarıo kenarına yerleştir· 
mekle bir dakika kadar vakit 
geçirdi. 

- Amma tuhaf! Daha bu 
sabah son derecede fakir iken 
şimdi zengin oldum! Zengin 
olmağı ne kadar arzu etmiştim. 
Çantada kırk bin Jira varl Ne 
kadar mesrurum! Hakikaten 
bu !cırk bin lira bunun içinde 
mil Zannıma göre, öldürdük· 
lerim bununla beraber on altı 
oluyor... Evet, ücretle adam 
öldürmek san'atı menfuresine 
başladığım zamandanberi tam 
on altı kişi öldürdüm. Adam 
sende!... Ben öldürüyorum, mu
kabilinde ücretini ahyorum ..• 
Ne olursa olsun! diye düşündü. 

Haydud titredi. ihtimal ki, 
gaddar vicdanında bir his 
uyanmışh. 

Canilerde meşh.ud olan müt
hiş bir merak; öldürdüklerinin 
tamamiyle ölüp ölmediklerini 
tekrar, tekrar, görmek iste
mek ..• 

işte bu haydut ta yeniden 
bir şimşek çakmasına intizar 
ediyor. Ve cadı karanın tama· 
miyle ölüp ölmediğini tekra!' 
görmek istiyordu. 

Kendi kendine söylenmesin
de devam etti. 

- Bu sabah kulübeme bir 
adamın girdiğini gördüm .. 
Yüzü; örtwli idi. Fakat, ben 
Parisin bütün simalarmı tanı

rım! Müneccim papas kendini 
tanıtmak istemiyordu. Pekala! 

-Smw Var-
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Bayram şekerlerinizi buradan tedarik ediniz 
Sayın lzmir halkından ötedenberi g4t:düğümüz teveccüh 

ve alakaya olan minnetimiz aolayısile::-~ sefer 
ANKARAPALAS'SN Pasta .salonunda 

lstanbul'un en meş~ur şekercisi 

flAC 1 
ile diğer tanınmış fabrikalarm iıer cmi akide, kaymaklı 

lokum, sekerlemelerioi ~e çukulatalanoı: taze olarak burada 
bulabileceksiniz. Bilhassa nişan ve düğünlerinizde müessese
mize uğrarsanız fiyatlarımızdaki büy;ük farkları görürsünüz. 
~ . 
Müzayed~ ile 
fevkalade satış 

13 ilk kanun 936 pazar gü
nü sabahleyin saat 10 buçukta 
Re_şadiye tramvay caddesi de
niz tarafınaa (1042) numaralı 
evde .maruf iki aileye ait fev~ 
kalade lüks ve nadide mobil
yaları açık artırma sur:etiyJe 
sahlacaktır. 

Satılacak mobilyalar meya
nında fevkalade lüks 2 adet 
büyük ve küçük boyda kristal 
camlı ceviz kütüphane, hmir 
San'atlar mektebi mamulatı 
ceviz kristal camlı büfe, dört 
köşe açıhr yemek masası, ve 
altı adeti iskemlesi, (G. Pohl 

Berfin) markala piyano, emsal
siz maun iki kapılı aynalı do
lap, bronz ve nikelajlı ikişer 

kişilik direksiz karyolalar, ve 
somyalan, komudinolar, halis 
Mundus Avrupa sekiz parça 

kadife kaplı salon takımı, şem
siyeli1der, sigara sehpaları, ka· 
difeli bir kanape iki koltuk,. 
2 divan, kısa orta uzun dalgalı 
gramofonlu 7 lambalı (Garod) 
markalı radyo, Emaye baayo 
yeni bir halde Singer dikiş ve 
nakış ayaklı makine, yeni bir 
halde madeni soba ve boru~ar1, 
Amerikan duvar saati, çay ma· 
sası, büyük aynah jardinyera, 
şemine aynası, yeni bir tabute 
piyano ıçm, istorlar, balı,ar 
mangal, Sahibinin sesi çanta 
gramofon, ve birçok Türkç-e 
plakları, aynah ceviz tuvalet, 
basma ..manzaralar, parakende 
muhtelif Avrupa iskemleleri, 

f™~w~t ' 

Hetimi 
·~KTOR 

ABbULKADİR ' 
~ 7:fAŞTAN 

lt1Ç,RKEZ .~astanesi 
asabiye mutahassısı 

Hergün ikiden sODTa hasta
~ lannı kabule başlamıştır. 

Muayenehane: ikinci Beyler 
~ sokağı, ~ şerbetçinia karflSJD· 

da No 81 Telefon: 3315 
. r.15-26 (2196) 

~Zh'.~l'al 

~Hiôi> 
MİTAT OREL 

Adres .. Beyler Numan 
zade sokagı Ahenk mat-
baası yanında. 

Numara:23 
T eJefon : 3434 

(229) 
GD'.11: ı • mxaıcw w•Fi~W 

koluna şapkalık, etejer, salın- · 
cakhk, kadife masa örtüsü, 
peşkirlik, ut, gayet lüks büyük 
sarı mangal. derspenç, ve bir 
çok halı kilim ve kıymetli sec• 
cadeler ve saire, birçok lüzumlu 

. eşyalar açık artır.ma suretiyle 
satılacaktır. 

Fırsah kaçırmayınız! 
Fırsat arbrma salonu 

Aı.iz Ş.nık 
Telefon No. (2056) 1-3 (2331) 

..................................................................................................................................................................... , ....................................................................................... , 
Herşeyin UCUZUNU 

•• • • 

GUZELINI 
SAGLAMINI . 

ALMAK İSTERSENİZ DOGRU 
uww=wzw 
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SUMER BANK 
YERLi 1'1ALLAil PAZARINA GiDiNiZ 

A YRJCA: Ta~arruf Haftası Münasebetile Y apı:an 

PEŞiN Oto 10 TENZiLATINDAN 

12 
İSTİFADE 

Cumartesi 
EDECEKSİNİZ 

1 1 ıf Pazartesi 
~ ...................... _. ......... ______________________________ # 

• 

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

O, mesleğinde muvaffak olmuş bir adam gibi 
maceralarını anlatıyor ve iftihar hissesi çıkarıyor 

- Başta1a1ı ı incı .salu/ede - mır kepengi açarak girdim. 
Moreno Margonolonun mağa- On -iki lira para, yağ, reçel 
zasına girmiştim. Orada para ve saire aldım. Oraila da 
bulamadım komşu mağazaya bir mektup bırakarak : "K•-
geçtim. Fakat orada ihtiyat- ıura bakma sizi biraz zarar.Jan-
sızhk edt"rek lambayı yakmış dmyorum. İki ay sonra hepsini 
ve uyumuşum. Dışat"ıdan ışık öderim.. dedim. 
gören bekçi içeride hırsız bu- Ve nihayet son hırsızlığım 
Jundoğunu anlamış ve üzerime olan Moreno Margonatiniu ma-
ateş ederek beni yakalamıştır. ğa:.:ası yanındaki mağazada 

Morenonun mağazasından :yakalandım. 
aynlırken (Çetin Cin) imıasiyfo ~ Mahkemeden kaÇtıktan sonra 
şöyle bir mektup yazmış ve ~ Değirmendağmda eskiden hem· 
demiştim ki : şiremin kiracı olarak oturduğu 

ulkinci defa yjae geleceğim, Eminenin evine gittim. Hem-
çekmecede yine para bula- şiremin evini bulamadım, Yol· 
mazsam kasayı açacağım ve da gelirken kamyondan düş-
dükkaoı yakacağım bunu böyle tüm. Yarama sovan koy· 
bil.. Bir daha geleceğime söz dular yattım, uyuyordum. Gece 
veriyorum.,, yarı11 kapı ,alındı komieer vt 

:Halbuki bir daha oraya gi- polis memurları gelmişlerd~ 
demedim buraya geldim. Yani beni yatakta yakaladılar polis~ 
polisin eline düştüm. ler ayak iı:ferimden benim bu· 

Polisten beni dün Sulhceza raya geldiğimi anlamışlar. 
mahkemesine verdiler. Kantar NERELERDE SATIYORMUŞ 
!karakolu civarında olan bu Çaldığım eşyaları Elaziz ve 
mahkemede abdesthaneye gi- Diyarıbekire giderek satardım. 
deceğimi söyledim, götürdü- Ve evvelce orada ticaret yap-
ler. Abdesthaneye girdim. tığım için serbestçe sabyor-
Saat altı idi. Biraz karanlıktı. d 
Pençereden çıkhm, lağım bo
rularından dışarıya indim. Ora
da bir set vardı. Kimse yoktu 
ortalıkta... Oradan 13 metre 
kadar aşağıya kenaimi attım, 

Evvelce bazı paraşut oyunları 

yaptığım için korkmadan at
ladım. 

HIRSIZLIÔA NE VAKiT 
BAŞLADIN? 

Hırsızlığa 1927 senesinde 
Alaşehirde Akçalı zade Ka
zımın dükkanından beş yüz 
lira k:tdar mücevherat çalmakla 
başladım. Alaşehirde saatçı 
paşanın dükkanmın yukarısını 

delerek girmek suretiyle 85 
lira para, 25 saat, 450 lira 
kadar pul vesair mücevherat 
çalmıştım. Bu hadise ilk hır
sızhğımdaa üç sene sonra vu
kubulmuştu. O günden sonra 
bu seneye kadar hiç hırsızlık 
yapmamak suretiyle hırsızlığı 

terkettim. Ahçılık yaptım. As
kerliğimi de bitirdikten sonıa 
evimi sattım seyyar satıcılıia 

baŞladım. Sermayeyi kediye 
yükledikten sonra perişan kal
mamak için bu işe, yani yine 
eski san'ahm olan hırsızlığa 

baıladım. 

SAATÇIMAHMUDUN 
DÜKKANINDA 

Bir sene evvel Kemeraltında 
saatçı Mehmet Muhtarın dük
kanına ışık deliği camından gi
rerek 70 saat, dolma ka1em 
ve saire çaldım. Ondan sonra 
Şekercilerde camiden 3 dük
kana girerek birinden 20 lira 
para. komşusundan dört beş 
lira çaldım, bir koltukçu dük
kanına da girdim, çalacak bir 
şey bulamadım. Halimağa çar
şısında bir dükkana girdim, 
dürbin, tabanca, iki gümüş ke
mer ve saire çaldım. Kasanın 

anahtannı da aldım • 
KARŞlYAKADA 

Karşıyakada bir bakkaliye 
mağazasına girdim. 20 lira 
kadar e~ya ile 70 lira çaldım. 
Balcılarda çilingir ve gramo
foncu dükkanlarına girerek 
çifte tüfengi, para ve saat çal· 
dım. Ondan soora Ehram ma-
ğazasına arka cihetten dama 
çıkmak suretile girdim, elim· 
deki ip merdivenle aşağı in
dim, bir pardesü ve 16 dira 
para çaldım. Orada beı altı 

saat kaldım. Sigara içmemiş
tim. En son Göztepede bakkal 
Mehmedin dükkanına banyo· 
lardan srecerek arkadaki de-

um. 
Esasen evvelce Diyarıbekir

de ve Elazizde de muhtelif 
hırsızlıklar yapmıştım. 

Fakat şimdiye kadar biç ya
kalanmadım. " 

Hırsız Şükrü belinden çok 
muıtarıptı. Kelinin ne olduğu 
sualine cevaben : Kendim atla
dım böyle oldu. 

Yani kendi cezamı kanun
dan evvel kendim verdim. ilk
mektep mezunuyum. Yaşım 26 
dır bekirım. 

Kazandığım paraları ötede 
beride yiyor ve seyahate me
rakım fazla olduğu için bu 
uğurda ıar.fediyoröum. Alaşe· 

birde Saatçı pa98oın dükkanını 
soyduktan sonra Avrupaya 
gitmek istedim. kP.r çoktu, gi
demedim. O para ile maceraya 
atıldım. Samsun dağlarıoda pa· 
rasız kaldım. 

- Köylerde hırsızlık yaptın 
mı? 

- Hayır köylerde yumurta 
ç.alacak değildim ya. 

- Çalacak bir şey mi bula
madm yoksa? 

- Doğrusunu söyleyey:m: 
ben ibtiyaçtan hırsızlık yap
mazaım. Bu bende bir bastahk 
gibi bir şey... Bazan buhran 
geliyor yapıyorum •. 

- Neaen kaçtın? 
- Birkaç gündenbcri açtım. 
- Pt!kiy yakala~ığm za-

man yanında ekmek ve köfte 
vardı. Aç deiildin. 

- Ben iyi gıda almağa alıı
mışımdır. Böyle köfte ve saire 
ile yaıayamam. 

Kanun bana kaç sene ceza 
verirse ben razıyım. 

- Bir daha lzmire gelecek 
ve hırsızlık yapac1tk mısın ? 

- Hayır emin olun haylf .• 
Hapisbaned~ bir müddet isti
rahat ettikten sonra çıkar ~e 
adam olurum. lzmire belki ge-z.
mek için gelirim. Fakat hırsız
lık için asli ! 

Rahat oturmak ve hırsız '1k 
yapmamak için bana tamata 
yirmiy~di bin lira lazım.. Bu 
para ~le iş yapar kazacır ve 
hırsızlık yapmak suretiyle can
larını yaktığım insanlara borç
larımı öderim. Avrupaya seya• 
hat masrafı bin lira, evlenmek 
için bin lira, bin ikişer yüz 
liradan iki adet fayton, bin be, 
yüz lirayı da benim gibi kötü 
yola düşmemeleri için fak r 
cocuklara taksim ederim. 



• 
SahHe a 

-2 ve 20 komprimelik ambalajlarda 

bulunur 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde halisliğin timsali. 

olan EB m~rkasını a;ayı~ız. 

ı 

BBISTOI~ 

••••••••••••••• 
Bu her iki otelin müsteciri 
Türkiyenin en eski otelcisi 

BAY OMER LUTFIDIR 
••••••••••••••• 

Kırk iki senelik tecrübeli ida
resi le bütün Eğe ha lkına ken
disini sevdirmiştir. 

Otellerinde misafir kalanlar, 
kendi evlerindeki rahatı bu
lu1lar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten 
fiatlar müthiş ucuzdur. 

Sümer Bank .............................. , ......... ••• ........................... . 
Nazi ili Basma Fabrikasından 

Fabrikamızda yapılmakta olan 
montaj ameliyeleri için 

27 
:1.2 
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Elektrikçi 
Kazancı 
rrenekeci 

:l.S Tesviyeci 

(
Tevziat toblosu, kuvvei) 
ele~trikiye ve tenviriye 

(Kazancı, borucu) 

alınacaktır. Mesleklerine ve fabrikada yapılacak imtihanda 
teb~yyüa .edece~ liyakatlerine göre 150-30!) kuruş yevmiye 
~erılece~tır . . lstıyenlerin hüviyet, bonservis vesair evrakı 
ıle fabrıka dırektörlüğüne tahriren veya bizzat müracaatları . 

11-12-13-19-20 - 22 (2332) 

Doyçe Oriyantbank 
i)RESl)NEI~ RANK ŞUBESi 

IZMiB. 
l'll EHl\1'.%1 : llEHLI~ 

Alman11ada 17{} Şubesi Mevcuttur 
lfoı ıırnye ve ıhtıyaı ııkçed ı 
Hıf> , 000 .000 H:ıyh~maı· k 

Tıırl.ıyNle :::'ıılıtı l<'rı: ls1A1'BUL ve IZ!lllH 
Iı!ı"ıı-. la ::;;ıılı<'i <' rı: IL'\lllHE ve 18f(K~DEHli'E 

lfor ıi r l ıi h:ı ııka ınııaıu t' l!ilnı ıfa ve kaimi ede r 
• ,\J,.\J A.1' YA il..\ ""Y•lıat, ılcıını e t, tıılısıl ve saire ıçin 

H ı ·: oısTEH,1 A HK ••lı l ır • (L )-lı 

~ 

lzmir Defterdarlığından: 
10-12-936 tarıhinde ihalesi mukarrer bulunan Ragıp namıdiğer 

Sığılar dalyanında avlanmak hakkı müzayedesi 18-12-936 tari

hine musadif cuma gününe bırakılmıştır. Taliplerin müzayede 

günü olan 18-12-936 tarihinde saat 15 de Defterdarlıkta müte-

şekkil komisyona müracaatleri ilan olunur. 1476 [2335) 

.Diş hekimi. 

A. Naci 
Hortaçsu 

Muayenehane~in i Birinci 
Beyler sokağı 36 numaraya 
nakletmiştir. H :ıstalarını müs· 
takil olarak kabul ve tedavi 
eder. 

Tele fon 2946 
1-26 (2101) ,._ _____ mma, 

hmir Ahkamı Şahsiye Sulh 
Hukuk mahkemesinden: 

26-10-936 tarihinde ölen iz. 
mirde Tepecikte Muhacir so
kağınd 19 sayılı evde Sofyalı 
Ali oğ :u Mehmedin Alacak 
ve borçlusu ilandan itibaren 
bir ay içinde mahkememize 
müracaatla alacaklarını bildir
medikleri takdirde ondan son· 
ra mesmu olmıyacağı ilan 
olunur. 1473 (3336) 

rrau En lüks ve sağlam mobiJyelerif HARAÇÇI KARDAŞLARda 
bulabilirsiniz. 1937 modelleri ile evlerinizi, yazıhanelerinizi 

Diş tabibi 
Muayenehanesini 2 inci 

Heyler So. Hamam karşısın· 
da 37 No. ya nakletmiştir. 

süsleyiniz. Memurlara 
mobilye verilir. 

ayrıca kolaylıklar gösterilir. 6 taksitte 

Telefon: 3774 
(1924) 

CLl ~.LL7Z. ZT...ı&Z:ze.L'Z:Ji!Jlfr',&Zl 

Müflis Mustafa Nuri Masa· 
sından : 

lzmir Ithalt 
Kapların 

Adedi Nevi Marka No. 
27 Demet bila bila 
8 Ç. MK 

1 
1 

1 

s. 
s. 

s. 
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•• müdürlüğünden : 
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gumrugu 
Sıklet Kıymet 

K. G. Cinsi L. K. Tesbit No. Sabş günleri 
1543 600 Adi Demir Çelik 75 386 ) 

629 Nebati boyalardan kına 91 70 489 ) 

88 500 Alüminyum kaşık 150 
82 Radyo ve aksamı 50 
4 400 Resimli yazılı kağıt reklam 1 

17 Komple dalgıç elbisesi ~ 

2821 Yek ün 771 70 

) 
302 ) 

367 
456 

) 18-11·36 cuma 
) 
) 

Müflis Mustafa Nurinin 935 
kazanç ve buhranı olı;rak 255,07 
liraya zamimeteo hazine tara
fından istenen 755,85 liradan 
687.13 lirası daha kabulile bl!· 
şinci sıraya ithaline ve sıra 

defterinin bu suretle tashihine 
ve 68.72 lirafın reddine karar 
verildiği ilan o'unur. 

1471 (3337) 

Yukarıda yazılı eşya 11-18-12-936 ıncı günlerine rastlıyan cuma günü saat ondörtte açık 
arttırma sııretile dahile satılamadığı takdirde ayni günde ecnebi memleketlere götürülmek üzere 
satılacağından işine gelenlerin ithalat gümrüğü satın komisyonuna müracaatları ilan olunur. 

4-11 1398 (2301) 

Sevincin bir ifadesidir. 
Gazel ve sıhhi di~ler her insanı ziyada-' 
sile memnun eder. 
GOzellik ve sıhhatınızı muhafaza etmek 
isterseniz siz de emsals11 olan 

"PERLODENT" 
dlı:; macununu kullanınız Bundan elde 
edeceğiniz mükemmel neticeden çok mem
nun olacaksınız 
~ ""~~. ~~. al'4 _ .......... oe- .,,,...)""'4 
~"" ""1t.ıw K... ~........,,, ......... ...M"'-"""- . 

TURAN Fabrikaları mamulatıdır. Aynı zamanda Turan 
tuvalet sabunlarını, traş sabunu ve kremi ile güzellik krem
lerini kullanınız . Her yerde satılmaktadır. Yalnız toptan sa
tışlar için lzmirde Gazi Bulvarında 25 numarada umum acen
telik Nef'i Akyazılı ve J. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

Posla Kut. 224 Telefon 34&5 

, -il 

Türkiye Mensucat 
Türk Limitet 

Fabrikaları 
Şirketi 

Şehitler Caddesi Makara Sokak 
Posta Kutusu 12& lzmi,. 

Tek ve müteaddit katlı pamuk iplikler, boyanır, kaster
lenir, katlanır kırmızı ve mavi boyaların çeşitleri. 

FIATLERIMIZI iSTEYiNiZ 

H. 1. Ç. 

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

yalarını, firmamızı 
taşıyan çeşitlerimizi 

Karşıyakada ( Bin
bir Çeşit ) magaza
sında da bulabilir-
sınız. 

Karpit, çivit, al
kol, çiçek, saç, sa· ı 

bun, tahta boyaları, 
traş bıçakları, diş 

macunları, krem, 
podra V.s 

Tele fon 3882 

En Parlak 

Kudreti 

Daimon elektrik pilleri dünyada tanınmış pillerdir. Daimon 
pili kullanan hiç başka pil kullanmaz. 
Umum deposu : Sulu han cıvarında 28 - 9 Hüsnü Öz 
Ödemişli. 

Türk Kardif Kömürü 
Zonguldaktan sobalar için mahsus geti rildi. 

Müracaat yeri : Kestane pazarında Bardakçılar sokak 
No. 10 - 12 J. Perplnyani 

TELEFON : 3937 

Kalorifer, silindir 


