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KONFERANS CUMARTESi GüNü TOPLANACAK .. 
Demokrasi ---- .. 

Halkın dileklerine değer, 
vermekle kuvvet bulur 

Demokrasinin en güzel tara· 
fı kuvvetini halkdan almasıdır. 
Halkan dilelderile değer ver
mek, onun isteklerini kuvve
den file çıkarmak, demokrasi 
için bir vazifedir. Bu vazifeyi, . 
yerine getirmesini bilenler yal
nız demokrasiyi değil, ken
dilerini de kuvvetlendirmiş 
olurlar. 

Bizim memleketimizde eski 
devirlerden kalmış çok fena 
bir itiyat vardır. Bu itiyat, 
hatta bazı yurddaşlarda bir 
hastalık halindedir. Her hangi 
b~r vatandaş!n veya gazeteci
~· ele aldığı bir mevzuu başka 
l:nr görftt zaviyesinden mütalea 
eylmesi bu mevzu ile ilgili 
olanları sinirlendirir. Bu kabil 
insanlarda tenkide tahammül 
kabiliyeti yoktur. Halbuki sa
mimi cumuriyetçilere yakışan 
Tolerans sahibi olmaktır. 

idare sandalyesinde oturan
lar tenkidi kendileri için bir 
kuvvet kaynağı olarak kabul 
eylcmelidirler. Şu veya bu 
ıekilde yapılmış olan tenkitleri 
uluorta hususi ve gizli maksat
lara atfeylemek ahlaksızlığın 
en biiyllğüdür. Yalnız kendi 
fikrini beğenmek ve bunun ha
ricinde biç bir mütalaaya de
ğer vermemek en hafif tabiriyle 
hodkimhktır. Gerçi bizde ten
kid hakkının tanınması uzun 
bir maziye malik bulunmıyor. 
Eski itiyadlar kolay kolay terk 
edilemez amma Cumburiyetçi
likte samimi olanların bu iti
yadı kırmağa uğraşmalarının 
da bir vazife olduğu hatırlan

tnahdır. 

Dikkat edilirse görülür ki 
gazetede çıkan ve biraz ten
kidi ihtiva eden hadiseleri mut
laka bir tekzib veya bir tav
zih takib eyler. Ve bu yapı
lırken yukarıc\a kaydettiğimiz 
gibi tecavüzkar bir lisan kul
lanmak adet hükmüne girmiş 

gibidir. Bununla beraber teselli 
bulduğumuz noktalar yok de
ğildir. Demokrasiye yakışan bir 
zihniyetle çalışan idare maki· 
nalarımız vardır. Ve Jı{ittikçe 
çoğalmaktadır. Buna misal gös
termek İcab ederse en ya
kın bir hadiseyi ele alarak 
devlet demiryolları idaresini 
ıleri sürebiliriz. 

Okurlarımız hatırlarlar ki; 
devlet demiryolları yeni ardiye 
tarifelerinin tatbiki dolayısiyle 
lımire gelecek malların yirmi 
dört saaat içinde istasyon am
barlarmdan kaldırılmasını alaka
darlara bildirmişti. lzmirin bir 
ihraç limanı olması bakımından 
bu tedbirin ihraç mallarımız 

- Sonu 2 ıncı sa/11/cllı: -
~ak.k.ı C>cako&ıu. 

ANLAŞMA 

Mo trö • 
ezı 

• 
ıız 

ERGEÇ TEMiN EDiLECEK 

edildikten e kabul 

ysrn;pglQ1ıfil!!Y...,..Y'.7~~..ZZ«.irAll'J:FAlll2~ 

TAYYARE PiYANGOSU 
DUNKÜ ÇEKiLiŞiNDE 

• ••••••••••••••••••••••• 

sonra 50,000 Lira 

IZMIRDE Roma ve Ankara hükiimetleri 
münferiden hu meseleyi görüşecekler ileride 

Bir talili ye rastladı 
lstanbul, 11 (Yeni Asır) -

Tayyare piyangosunun buglinkG 
çekilişinde kazanan numaraları 
bildiriyorum: ~!.~!~.~.~!~ ..... P..~~~~.~! ..... ~.~~~~ ... ~~~~.~~ 

lstanbul, 11 (Yeni Asır - T e
lefonl.ı) - Montröden bildi
rilivor: 

Bugün Montrö, diplomatik 
faaliyet bakımından nisbeten 
sakin bir gün geçirmiş sayıla

bilir. Konferansın teknik - tah
rir komitesi çahşmalarma de
vam etmiş; buna mukabil Lon
dra ile Paris arasında Sovyet -

lngiliz tezleri arasındaki ayrı
bğın telifi ıçın muhaberat 
cereyan etmiştir. Ortada salaha 
doğru atılmış müsbet bir adım 
olmadığı da akseden haberler
den anlaşılmaktadır. 

Montröde umumi lçtl
maların Cumartesi gü
nüne kadar tehir edll
mesl lhtlmali kuvvetlldlr. 
Montröde tezimiz kabul 
edlldlkten sonra, ltalya
nın Montröde kabul edl
len esasları münferiden 

Boğazlar kon/eıaıısınm iyi bir nelıi:e}'C ı•aımnsı İ(in çalıştıgı söyle11en 
hansız haıidye naz111 b•otı De/bos 

Türklyeyle müzakere e· 1 ehemmiyet verilmektedir. 
derek kabul edeceği Ro· Paris, 11 (A.A) - Anadolu 
madan akseden bir ha- ajansının Paris muhabirinden: 
herden anıa,tlmı,tır.An- Bu sabahki Paris gazetele
cak bu müzakerat Heri- rinin Boğazlar konferansı etra
de yapllacaktlr. fındaki yazıları şu suretle hü-

Londra sefaret müsteşarımı- lasa edilebilir: 
zın bugün Forayn Ofiste Lord Pöti Pariziyen gazetesinin 
Halifaksla yaphğı mülakata Montrö muhabiri gazetesine 
ecnebi gazeteciler arasında bildirdiği bir haberde diyor ki: 

"Esaslı meselelerde bilkuvve 
itilaf elde edilmiş denilebilir. 
Konferansta hazır bulunan dev
letlerden biç biri Türklerin 
boğazları tahkimine muhalefe 
etmiyecektir. 

Eko Dö Paris : Münakaşa na
zaridir. Ankara Boğazlara hi
kimdir. lngiliz politikası mani
dardır. Fransa Londra ile Roma 
arasında açıkta ve muallakta
clJr, diyor. 

Pari Midiye Londradan bil
dirilen bir haberde Titülesko
nun Mootröde kullandığı lisana 
ve takındığı harekete hayret 
eden lngiliz mahafili pekaı 
bedbindir. Münakaşa akade
miktir. istediğini elde eden 
Türkiye vaziyete hikimdir, de
niyor. 

Montrö, 10 \A.A) - Boğaz
lar konferansı işlerine devam 
için ibtilafi meseleler hakkında 

- Sonu 3 üncü sahiJedt -

50000 Lira 

11286 
Numaraya isabet etmiştir. 

Bu biletin son iki rakami olan 
86 ile nihayet bulan biletler 
2 lira amorti kazanmışlardır. 

12000 Lira Kazananlar 

23900 
10000 Lira Kazananlar 

7340 
3000 Lira Kazananlar 

14039 
1000 Lira Kazananlar 

19812 
- Sonu 3 üncü sahi/ede -
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Milli takım namzetleri ŞÜPHE VE VEHiM 
KURBANI BiR ADAM 

•••••••••••••••••••••••• 

Dün Yugoslav formasile Keserle 
3 - 3 berabere kaldılar Genç eşini 

öldürdü 
Bizim gollerden ikisini, · çok 

güzel oynıyan 
lstanbul, 11 (Telefonla) -

Türkiye ve Yugoslavya milli 
takımları arasında pazar günü 
Taksim stadında yapılacak ma
ça bir hazırlık olmak üzere iki 
takım bugün dostane bir maç 
yapmışlardır. Ancak bu maça 
milli takıma ayrılan ekipten 
hiçbir oyuncumuz girmemiş, 

ihtiyat oyuncularımızdan teşkil 
edilen bir muhtelit sahaya çık
mışhr. 

Bu maç, bir dostluk maçı 
mahiyetini taşıdığı için iki taraf 
ta güzel bir oyun çıkarmıya 
çalışıyorlardı. Bu itibarla maçm 
ehemmiyeti, neticeden ziyade 
teknik bakımdan inceienmiye 
değer. 

Stadyum ender görülen bir 
kalabalık yığınile hıncahinç 
dolu idi. Seyirciler arasında 
şehrimizde bulunmakta olan 
meb'uslarla sefirler, askeri ko· 
mutanlar, Yugoslavya hükumeti 
konsoloshane erkanı, general Ali 
Hikmet bulunuyorlardı. 

Fuad yaptı 

Yu![oslaı• A1illi takmu sağ acığı 
Timanitch 

Maçtan önce halkte derin 
bir heyecan seziliyordu. Herkes 
sabırsızlık içinde maç saatini 
bekliyordu. 

Nihayet oyun dakikaları yak
laştı. Yugoslav takımı sabaya 

- Sonu dördüncü sahiJtde -

.... 
Giyindi ve hidlse yerine 
gelen polislere 
teslim oldu 

Dün sabah saat beşte Ka
rataş' da Yeni Türkiye soka
gınaki yanık kilisede çok feci 
bir cinayet olmuştur. işsiz ge-

zen Pizrenli Hü"eyinoglu 35yaş
lannda Şakir geçimsi~lik ve 
kıskançlık yüzünden karısı 
emineyi uykuda iken keserle 
başının muhtelif yerlerinden 
yaralamak suretile öldürmüştür. 

Vak'a hakkında aldığımız 
tafsilib afağıya yazıyoruz: 

- Emine ·32 yaşında, Her
man Spirer tütün mağaza

sında çalışan bir işçi ka· 
dındır. Kocası Şakir beş se
ne evvel gece bekçiliğinden 
çıkarılmış ve o vakıttan beri 
işsiz gezmiştir. Bu ailenin en 
büyüğü on beş yaşında olmak 
üıere üçü kız, biri erkek 
dört çocuğu vardır. 15 Yaşın
daki Halime de anasile beraber 
tütün mağazasında çalışmak· 
tadır. 

-Sonu ikiMi sahiJedt -

Parlamentolar birliği 
Konferansı Peştede toplandı ve bazı 

şayanı dikkat kararlar verdi 

Pe.şteden bir göıünliş 
Budapeşte 1 l (A.A) - Par- \ 2 - Konferans beynelmilel 

lamentolar birliği konferansı organizasyonların ve bilhassa 
ltalya senatosu azasından Mic- beynelmilel iş bürosueun bu 
halisin raporunu esas tutarak meseleyi çok büyük bir dik-
kolJektif muhaceret hakkında katJe tetkik etmeleri ve en 
aşağıdaki kararı almıştır. kısa bir müdded içinde bey-

1 - Konferans milli grupları nelmilel bir konferans toplama-
bugün muhaceret işlerine en- }arını diler. 
olmakta olan kayıtlann bir an Bn konferansın vazifesi or-
evvel kaldırılması ve bir mem- ganize edilmiş bir muhace-
leket işçilerinin diğer bir mem- ret serbestisi ve bilhassa he-
lekette yerleşebilmeleri ıç.m nüz lüzumu derecede çahşılma-
kollektif muhacerette buluna- mış olan mıntaka1arın iskan 
beferi imkanının verilmesi için edilmesi meselelerinin istilzam 
hükumetleri nezdinde teşebbü- ettikleri siyasal, hukuki, eko-
aatta bulumaya davet eder. - Sonu 3 li11cli salutede -
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Demokrasi 
Halkın dileklerine değer 
vermekle kuvvet bulur 

- Baş lara/ı büind salzi/~tk -
üzerinde fena tesirler yapması 
maliyet fiatlarını artırması gayet 
tabii idi. Keyfiyet alikadarlara 
anlatıldı. Gazetemiz bu mevzu 
üzerinde ehemmiyetle durarak 
şiddetli ve yerinde tenkidle.r 
yaptı. Fakat devlet demiryol
ları ne tüccarlarımızın ileri sür 
düğü mutalealardan ve ne de 
gazetemizin tenkidlerinôen asla 
müteessir omadı. Vaziyeti in
celedi, ileri sürülen noktaina
zarları haklı buldu ve verdiği 
yeni emirle zahirelerin bir ay 
ve diğer ihracat maddeleri
nin de on beş gün istasyon 
ambarlarında ardiyesiz kalabi
leceğini bildirdi. 

Eğer devlet demiryoHarı da 
diğer bazılarının yapbğı gibi 
asabiyet göstermiş tenkitlere 
sinirlenmiş olsaydı; büyük bir 
hakikat gürültüde boğulmuş 

olacak ve bu memleketin ikti
sadiyab zarar görecekti. Mes
elenin cumhuriyetçilere yakışan 
bir zihniyetle mütalia edilmesi, 
ele alınması karşılaştığımız şu 

müsbet neticeyi doğurdu. 
Dar bir zihniyetin sahibi bu

lunanların gözleri önüne bu 
güzel örneği korken cumhuri
yetin çocuklarından tolerans 
istediğini, halkı söyletmenin ve 
halkm dileklerine kıymet ver
menin demokrasinin belli başlı 
icaplanndan olduğunu bahrlat
ınak isteri?. 

Hak.k.1 C>oakoğl.u. -
Bu yıl 

60 kız muallim oldu 
Şehrimiz muallim mektebin

den bu seno 60 ku mu.un ola
rak muallimlik hakkını iktisap 
etmişlerdir. Bu sene kız mual
lim mektebinin son sınıfında 
ibka kafan talebe hiç yoktur. 
ve randman çok yüksektir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Askerlik 'ubeslnden: 
1 - Umumi muvazeneye 

dahil olan veya mülhak hususi 
bütçelerle idare edilen daire
lerde veya sermayesinin tama
mı devlete aid olan veya hu
susi kanunlarla devletçe teşkil 
edilen veya bir imtiyazı işleten 
müesseselerde müstahdem olan
larla vilayet veya belediye dai
mi encümenleri azalıklarında 

bulunan yedek yarsubaylar 
( zabitvekilleri ) (45\ gün talim 
görmek üzeFe 1 Ağustos 936 
tarihinde kıt'alarda bulunacak 

rette dav t edileceklerdir. 

2 - lzmir Askerlik şubesin
C'e kayıdJı bulunan veyahud 
diirer kaza askerlik şubelerinde 

I< yıdh olub da daimi surette 
vt y misafir suretiyle lzmirde 
bulunanlar da lzmir f'lbesİnc.e 
lzmirdelri kıt"alara se•kedile
celderdir. 

3 - lzmir şubesinde kayıdlı 
buJunanlann davet cedvelleri 
aynca tebliğ edilecektir. Ya
kanda yazıldığı veçhile lzmir 
şubesinde kayıdh olmıyan!ar 
bildirilen günde kıt'ada bulu
nacak veçhile kendileri şubeye 
müracaat etmeğe mecburdur. 

4 - 313 ( dahil ) cloğum u
lerdan başlıyarak 326 (dahil) 
doğumluların piyade yarsubay
ları (zabitvekilleri} 1 Ağustos 
936 da staje gideceklerdir. 

5 - Yukarıda yazılan daire 
V"" müesseselerde müstahdem 
bulunan yarsubaylardan hasta
lık veya sair sebeblerle bu dev
reye iştirak edemiyecek olan
ların mazeretlerini ilan tarihin
dE"n itibaren en çok yirmi gün 
içinde şubeye bildirmeleri Ji
z•mdır. Bu müddet içinde ma
zeretlerini bildirmiyenlerin son
r~dan gösterecekleri n.azeret-
lerin muteber tutulamıyacağı 
ilan olunur. 

ihracatçılar 
Dün borsada ikinci 
hir toplantı yaptılar 

Geçenlerde kuru mayva ih
racatçılar bir1iği toplanbsında 

bu seneki üzüm mahsulü için 
satış f!atleri tesbit edilmişti. 

Halbuki her numara üzümün 
küçük taneJileri için de top
lantıda ayrıca fiat tesbif edil
memiş olmasının bazı yolsuz
lukf ara meydan verdiği görül
müştür. Türkofis tarafından 

vukubulan davet üzerine kuru 
meyva ihracatcılar birliği dün 
borsada tekrar toplanarak her 
numara üzümün küçük taneli
leri için ayn ayn fiatler tesbit 
etmiştir. 

Bu toplantıya Türkofis mü
dürü namma müdür vekili tica
rctodası umumi katibi Mehmed 
Ali Erten iştirilc etmiştir. 

YENa ASlR 

Karataş ta bir cinayet 
• 

Şakir, tütünde çalışan genç karısı 
Emineyi keserle öldürdü 

- Başlara/ı ı inci sahi/ede - ı Son zamanda aae arasmdaki idi. Şakir bir müddet uyumağa 
Aile halkı, Emine ile kızı geçimsizlik çok şiddetli ve ta- çalışmış fakat uyuyamamış, 

Halimenin mağazada çalşarak hammül edilmez bir şekil al- kıskançlığın sevkile eline ge-
kazandıklan çüz'j pata ile ge- mışb. Bu geçimsizliğin en mü- çirdiği bir keserle karıst Emi-
çinmektedirJer. Katil Şakirin bim sebebi Şakirin karısının nenin başına birçok defalar 
sigara ve kahve parası da namusundan şüpheye düşe- vurll'ak suretile zavallı kadmın 
yine çahşan karısı ve kızı ta- rek bu meseleyi kendi ka- dişlerini kırmış ve başını dört 
rafından kendisine verilmekte- fasında büyütmesi ve müte- ye rinden delik deşik ederek 
dir. Bund n üç. ay evvel Şakir, madiyen düşünm~sidir. Evvelki öldürmüştür. 
oturduğu lrilisa binasının bir gece., kansı Emmenin mağaza- Katil, cinayeti işledıkten 
tarafındaki kulübede Şakir da çalışarak kazandığı paradan sonra gayet soğukkanlılıkla 
adında diğer bir gencin kendi bir kısmı ile kendisine bir en- giyinmi ve polisi beklemeğe 
kansı Emine ile görüşmekte tari dikmiş olmasını bahane başlamıştır. 
oltloğunu görmüş ve kansını ederek : Komşuları polise haber ve-
kıskanarak bıçakla bu genci - Bana bir göm!ek bile rerek katil yakalanmıştır. 
bileğinden yaralamıştı. Vaktile yapmadınız. Halbuki kendin Şakirin kızı Halime, vak'ayı 
ddi diye Şifa yurduna kon.. giyiniyorsun, diye kavgaya baş- şöyle anlatıyor. 
duğu ve tedaviye alındığı söyle- lamış ve kadın her vakıt ol- - Ben uykuda idim. Biri 

Bir yavrucak nen Şakiri kansı Emine hasta- doğu gibi kocasının bu sözle- ayağımı dürttü. Kalktım. An-
nenin ba~ hekimine pek çok rine ehemmiyet vermemiştir. nem can çekişirken ayağı bana 

Boyah şekerden yalvarmak suretiyle Şifa yur- Ağız kavgası büyümüş, fakat isabet etmiş ve beni uyandır-
zehirlendi dundan çıkarmışbr. O vakıt- gece yarısına doğru kan ko- mıştı Can çekişme::kte olan an-

Karşıyakada Celalbey soka- tanberi arasıra karısını döv- ca uyumak üzere yataklarıl!a neme babam mütemadiyen ke-
ğında 48 numaralı evde oturan mek ve boğmağa teşebbüs yatmışlardır. bir aralık Emine serle vuruyordu, Ben "baba ne 
Nuri kw 9 yaşlarından Şükran etmek gibi baıı vak•atar kocasiyle birlikte yattığı kar- yapıyorsnn yazık değil mi, di-
koşarak evine giderken birden- eksik olmal'lıştır. Hatta Emine yoladan kalkarak çocuklarının ye bağırdım ... Keserle üzerime 
bire düşmüş ve bayılmıştır. bir aydanberi -ç defa Karataş yanına. bir yatağa yatmış uyu- hücum ederek: 
Ebeveyni tarafından getirilen Şehid F hreddin polis karako- muıtur. Saat iki raddelerinde - Seni de şimdi onun gibi 
doktor Süleyman tarafından lana üracaat ederek kocası- civar komşular, Şakirlerin kulü- yaparım, dedi. 
yapılan muayenede kızın kır- nın endisini öldürmek istedi- besinden feryatlar geldiğini Berı dışarı kaçdım. 
mızı şekerden zehirlendiği öğ- ğini. hayahnı korumak ıçın duyarak uyanmıs!ar ve gidip Katil Şakir dön tevkif cdil-
renilmiştir. Kız memleket bas- polisin tedbir lmasını iste- bakmı !ardır. Gördükleri man- miş ve ceza evine gönderil-
tanesine kaJdınlmışhr. miştir. zara tüyler ürpertici b·r şekiJde miştir. 

·a·~;g·~;;~t~iD~~ı~ı···d~;;;i;y~n~;~· .. ;ü: .... ···xaıiY~d~·· ... 
s· . ld·· ı·· v •• d . td• l'atil yapacak nöbet-ır ~ezake~ı ! ur ugun en emır ge 1 çi kalar..ak hikim}. r 
yapı aca Al k d h. d 30 d . .., 1 Adliyenin yaz tatili 20 Tem-

Vali fazlı Güleç Bergama- sanca ta a za ıre en ıger... muzda başhyarak 5 Eyrufde 
dan şehrimize dönmüştür. Ad- ) • d 15 •• d J sona erecektir. Bu seneki yaz 
l•ye Vekaleti tarafından Ber- erın t · gun ar ıye a IDmıyaca tatilinden istifade edecek oran 

gamada asri ceza evi inşa • • • •• mahkemelerle nöbetçi mahke-
ettirileceğinden vali Fazlı Güleç Devlet Demiryolfan sekizinci afiyetli tarifenin Alsancak is- me ve hakimlerin emri adliye 
bu seyahattan istifade ederek işletme müfettişliğine bağlı tasyonunca da bu ayın on be.- vekaletinden şehrimiz müddei-
beraberinde bulunan Sahhat bulunan Aydın hattı üzerindeki şinden itibaren tatbika baş- ummifiğine getmiştir. 
müdürü doktor Cevdet Saraç. malların istasyondan yirmi dört lanması bildirilmiştir. Bu emre göre ağırceza mah-
oğlu ve mühendislerle birlikte saat zarfında çekilmesi işinin Bu bildiriğe göre önümüz- kemesi ve asliye ikinci ceza 
ecza evinin yerini tesbit eyle- müstahsil ve tüccar aleyhine deki Çarşamba gününden iti- hakimliği nöbetçidir. lhbsas 
mişlerdir. ol n güçlüğünü geçenlerde haren Aydın hatboın heı: tara- ha~imi Atıf gererek ceza mah-

Hazırlanacak olan plan Ad- yazını~ Kasaba hatbnda olan fından lzmire gönderilecek kemes' de i e başlayınca ka-
liye vekiletine gönderilecek ardiye muafiyet müddetinin olan toprak ürünlerinden za- çakç.alık muhakemelerini rüyet 
ve inşaat planı arsanın vaziye- Aydın haltına da teşmili lüzu- . bire için bir ay ve diğer madde- edecektir. 
tine göre vekalet tarafından munu tebar-z ettirmiştik. ler iç.in de on beş gün müddet ikinci hukuk mahkemesi nö

geçmeden ardiye ücreti alm-hazırJatılacaktır. Bu ceza evi Biz bir yandan bu neşriyatı- betçi mahkeme olarak ticaret 
mıyacak, bu suretle müstahsil 

Adliye vekaletince baıı kaza- mızı yaparken diğer yandan ve tüccar ıarardan urtarılınış ve hukuk davalarım rüyet ede-
larda inşasına karar verilen da sekizinci işletme müfettişli- olac:akbr. Sekizinci · etme ü- cektir. 
mahalli ceza evleri tipinin bi- ğince, bir müdüriyete bağlı bu- fettişlığinin h;ıssasiyeti devlet Ticaret ve birinci hukuk 
rincisi olacaktır. lunan iki istasyon tarifelerinin demiryollarmm ihtiyaca uygun mahkemeleri yaz tatili esnasm-

Bostanlı 

iskelesinde 

arasındaki farkın aldırılması ve kararını alkışlarken şehirdeki da tatild~n istifade edecekler-
Baamane istasyonu ca tatbik emtaa büıosu işinin de hallini dir. Sulh ceza hakimi Kemal 

Bir balıkçı öldü 
Dün sabah Karşıyakada Bos

tanhda bahkçı Haydar oğlu Yu
suf denizde tuttuğu bahklan 
iskeleye çıkarmış ve o sırada 
iskelenin üstüne düşerek öl
müştür. Kalp sektesinden öl
düiü tesbit edilererek defnine 
izin verilmiştir. 

edilmekte olan ardiye muafi
yetinin Alsan ak istasyonunda 
da tatbika başlanması keyfi
yeti Devlet Demiryollara umum 
müdürlüğüne teklif edilmişti. 

Dün alakadar uvalbm öğren
diğimize gör~ Devlet Demiryol .. 
ları umu"m müdürlüğünden şeh
rimi:ı Scki2.inci işletme müfet
tişliğine gelen bir telgrafta 
teklifin kabul edildiği ve mu-

TAYYARE Sineması 3HS1 

Bu hafta dahi edib Vlktor HUgonun ölmez 
Harry Baur tarafından ibda edilen 

SEFiLLER 
iki devre 20 kısım birden 
FiYATLAR 1s - 20 - 30 KURUŞTUR 

............................................................ 
SEANS SAATLARI 

- 19,30 cumartesi ve pazar ginlen 

-.... . ' 

tekrar temenni ederiz. nöbetçi bakim olarak •azife 

Acaba ne idi 
Bir amele zehirlendi 
Halkapınar iplik fabrikasında 

anide SiiJeymaa kııı 35 yaş-
larında Zübeyde fabrikada ça
lı rken başı ağnmağa bafla
mış, ayni fabrikada amele 
Mustafa lrııı Saltan ta.rafından 
kendisine aspirin diye iki be
yaz bap verilmiştir. Bu haplan 
yuttuktan 10 dakika sonr.a 
Zübeydede ubirlenme ali.met
leri göriilmüş ve tedan ıçın 
Memleket hastahanesine kal 
d ınlmışbr • 

görecek ve sulh ceza hakimi 
Naci tatilden istifade edecek
tir. Ahkimı şahsiye haki.mi 
Adem ve ahkamı adiye hakimi 
Kamil Kaya nöbetçi hakimdir
ler. Hakim Cevcled tatilden 
müstefid olacaktır. 

Yunanistana seyahat 
lımi r Çocuk Esirgeme kuru

mu tarafından bu ay sonunda 
bir deniz seyahatı tasavvur 
edilmektedir. Seyahat Pire ve 
Giride yapılacaktır. Ban vapur 
acenteleriyle Yapur kiralamak 
için muhabereye gir~ir. 

Kurom ma~eni sa~iplerine 
Yüzde kırk kizden iula kurouıu ihtiv eden cevhere 

malik olanlar veya madeni de olupta il!e.tmek istiyenle.rin 
matba~~ıda " H ., işar~tile ve mektupla müracaat etmeleri 

bütun tafsilatı vermeleri reca edilir. 3-5 S 2 

-" 

12 remmu~ <:lO-& 

Yeni oir satıct 
Dağlarla çevrilmiş lzmiri; 

sabahleyin. Nif dağından güneş 
doğmadan serinlik ve sükunet 
içinde seyretmesini çok seve
rim, tepeden, onu sanki, bir 
havuz dibine kabartma bir şe
hir minyatörü yapılmış gibi 
gorurum, seyrine doyamam, 
doyamam amma sabahın hu 
erken saatJerinde de kalkmak 
kendi keyf ve irademle her gün 
olmaz, ya ak amdan çok erken 
yatmış olmalıyım, yahut sa
tıcı lar uyandırma 1 ı. 

Akşamdan erken yattığım 

nadirdir, fa lrnt satıcıların uyan
dınşı sık sık olur. 

Derin ve tath bir s.1bah uy
kusunun zevki boram boram 
gözlerimde tüter, vücudum re
havetin keyfi ile rakat 
edip dururken, sanki korkunç 
bir haber, bir matem haberi 
veriyormuş gibi acı bir feryad 
yüregime bir ateş atar, içim 
eriyerek bir sıçrarım, artık uy
kuya uğurlar olsun. Sabah uy
kusundan böyle feci bir uya
nışla beni uyandıran, ya, sesi 
bozuk bir sütcüdür, ya, baykuş 
feryath bir çeşmecidir. 

işte lzmuin sabah keyfi; 
böyle yüreğim ağzıma gelerek 
bana sık k nasip olur. 

Fakat iki gün oluyor, bir 
sab h, kendimi Anadoluda bir 
dağ başında yö:ük çadınnda 
yatıyor zannını verecek koyun, 
keçi çanlarının tınkırhsıyle 
uyandım. 

Arkasından: 

- Sütçü ! 
Diye bir satıcı sese gel

mese, bu tatlı uyanışla haki
katen mükemmel bir zevk ala
caktım. Garibime gitti. kalktım. 
baktım: Bir sütçü önüne beş 
on Malta geçisi katmış, elinde 
litre süt satıyor, hem nasıl: 

- Ver şuradan bir kilo süt! 
dedin mi hemen keçinin birisini 
çekiyor, yere çömeldiği gibi 
keçinin memesinden tazece. 
sıt·acık, su uz bir kilo sütü 
sunuyor s na ... 

Ne ala değil mi! insan gö
züyle gördüğu için o sütü seve 
seve, biç şüphe ve endişesi ol
madan içebiliyor lstanbullula
rın kulakları çmlasm~ bele be
Jediyesinin ... 

Sulu mu idi, susuz mu! bo
zuk mu idi, değil mil diye bir 
sürü muayene ve Süt güğüm
lerinin mühürlenmesi gibi bey
hude k'"lfetler ortadan böylece 
kalkıyor. Gelih Keçinin meme
sini de mühürliyecek, karnını 
açıb, Süt damarlarını muayene 
edecek değil a! Zaten aranılan 
da sağıldığı gibi Süttür .• 
Düşündüm eğer bu yeni 

usul Süt sat.ışı rağbet ve re
vac bulur da her Sütçü bunu 
tatb=ka kalkışırsa, sabab[eyin 
lzmir sokaklarının mandıradan 
farkı olmaz, hayvan kokulan 
afakı tutar, sokaklar dana ve 
keçi tersferiJe dolar; varsın 

beFediyenin işi yokmuş gibi 
birde bu pisliklerle uğraşsın; 

hele sütcülerin her evin kapısı 
önüne çömefip, keçiterinin me-
meferinden süt sağmaları ne 
tuhaf manzara olur ve lzmir 
her S'lbah böyle ne alem yapF?l 

Bu usu~e, revaç ve rağbet 

versek diye mi d etmdi bil
mem, fakat işi azıtırlar da 
bahçevaular da b9ylesini tak-
lide kaUu~rlar ve e~leria 
sırtında seyyar fidelilder, balı
çe yavruları! Ekmekçilerin de 
seyyar fumlıııı, unları~ su.lan, 
kürekleri görünmeğe başlarsa 
vaydır halimize! 

TQ:tDIL 
• 1 ••• 1. ,., 

Vazifeye baş tadı 
Bilecik birinci komiserliğin· 

den şehrimiz merkez me
murluğuna terfian tayio edilen 
Cemil şehrimize gelerek vazi
feye başlamıştır. 
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50,000 Lira 

IZMIRDE 
Bir taliliye rastladı 

500 lira kazananlar 
19196 809 21982 22335 9246 
29127 11709 21420 250 11527 
25072 10108 14569 20385 18992 
16698 7978 11357 15374 

200 lira kazananlar 
2383 9553 15948 28151 7883 
1006 3190 20540 6281 22535 

13813 2384 21566 16150 29716 
6991 4673 19086 24365 15061 
424 20917 19646 5707 16958 

!9554 24598 22226 1184 222 
29467 25278 5862 24849 19629 
7249 

100 lira kazananlar 
45ı88 17251 8689 24502 20335 

11851 29955 16905 6295 23450 
28999 21949 18636 5154 9487 
19502 4597 19721 17753 9924 

607 10418 19352 13652 25554 
15536 21261 16231 22839 17188 
2990 28240 1701 8232 25005 

10615 4109 29524 21535 15541 
8019 6759 18439 17987 12451 

12406 19440 3872 17739 8622 
24589 10827 22897 7843 20262 
14015 18548 23370 3905 27259 
4747 15389 16692 16973 3109 

50 lira kazananla!' 
4840 20281 19064 18510 20449 

13379 19433 6789 15017 11472 
19934 27399 3345 17288 17745 
23652 19083 13286 17327 

NOT - 50,000 liralık büytık 
ikramiyenin bir talilisi ıehri
aaizded.ir. Bu bilet Saadet ki
teainden seyyar elbiseci Akif, 
refikuı Rukıye ve ıeriki Hik
met adına aabn abnmışbr. Bu 
t.Heg• cl&n ak·flllll geç vakıt 
5••••t "iteıine bapanrak 
5000 Lira a~. 

Biz ele tel.rik ec1w. . 

Parlamentolar birliği 
- Baş ta1a/ı 1 nci sav/ada -

nomik, finansal ve aosyal me
aeleleri umumi bir anlqma ile 
h.Uetmek olacakbr. 

Devletten devlete aktedilmiı 
olan hu1aai ittifakların da ya
pılacak oJan bu anlaımadan 
nı&hem olmalan şayanı temen· 
nidir. 

Bu karar 8 reye k&rfl 45 
reylik bir ekseriyet ile tasvib 
edilmiıtir. Amerika delegeleri 
aleyhe rey vermiılesd.ir. Mısır 
delegesinin bu karana yakın 

tarka teşmil edilmemesi husu· 
sandaki tadil projesi ltalyan 
delegasyonunun teklifi üzerine 
reddedilmiıtir. 

Anadolu Ajansının notu : 
Ttırkiye bu konferan• itti· 

rlk etmemiftir. 

YElll. Alllll 

Son Telgra_. Haberleri 

Sıcak facia doğurdu 
Hayvanlar açlıktan ölüyor, orman

Veysi 
Disk rekorunu 

verdi 
lıtanbul 11 (Yeni Asır) -

Bugiin stadyomda atletizmde 
rekor kmna denemeleri yapıldı. larda mütemadi yangınlar çıkıyor 
lstanbulapot kulübünden Veyai, 
diskde kendi rekoru olan 
45,71 metreyi, 46,68 atlamak Amerikada ölenlerin 

halk, şehirleri 

•• •• 
sayısı uç yuz 
terke mecbur 

yetmiş beştir 
kaldı suretiyle kvdı. Diğer atletler 

beklenen rekorları yapamadılar. 

Nevyork, 11 (A.A)- Derecei hararet gittikçe ölümüne sebebjyet vermiştir. Yalnız Nevyork Peynir kontenjanı 
yiikselmektedir. Belediye reisi Agarda polislerle hilkümetinde bugtın 17 kişi ölmüştür.Bu mınta-
'tf · d · bil - b' 1 1 kada su•n-Lgw 1111 başgöstermesı"nden korkul- Ankara l l ( yeni As1r ) -ı aıye en gayrı tun ıe ır memur arıDI ev e• -'"" F 1936 maktadır. Su sarfiyahnı azaltmak j .. in tedbı"rler ransa senesi üçüncü üç rine göndermiştir. Kadınlardan 75 kitinin r aylık devre . İÇ!D Türki,,eye 100 
bayılması üzerine htıkümet tekendi memurlanna alınmıştır. Sıcağın bayılma ve bitap dGtme kentallik peynir kontenjanı 
ayni müsaadeyi vermittir. Yalnız Nevyorkta hldiselerini azaltmak için ytizbjnlerce memur vermiftir. 
aıcaktaD 00 kişi almüıttır. termometre maksimum dereceye varmadan Malı· ye teşkı·la"" tı 

evlerine gönderilmektedir. 
Bir ayclaaberi 11caktan 6lenlerin sayısı btıttln 

Amerikada 375 i bulmUflur. Kuraklığın trnne Ormularda yer yer başlayan yangınlar bin· Ankara 11 ( Yeni Amr ) -
)erce hektarbk uaıiyi kol etmiıtir.Yüz binlerce Maliye Vekili 'Fuad Ağrah be-

verd.iği zarar mllhimdir. Hay9aalara yem yetiı- hayvan a111Uzlaktan 6lm0ttllr. yanatte bulunarak yeni maliye 
tirilememesi ylziinden bir kıammı boğazlamak Ruzvelt karakbğm hiktım aGrdtiğtı mıntaka- tafkilibnın tatbikab11m önce 
zarureti basıl olmuıtur. • )arda yardım tedbirleri alındığım aöylemiftir. merkezde yapılacağım, billha· 

Nevyork, 11 ( A.A ) - Amenkada htıktım Yüz yetmiıten fazla çiftlik haıılib aıcak dalp- ra tqra tefkillbna tepül edi-
ıtıren müthit hararet ıimdiye kadar 375 kitinin ııadan tamamiyle yanmıtbr. lecejini a&ylem\ştir. 

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

Yunanistan silahlan!yor 1 T epebaşı yangını 

Harici tehlükelere karşı itfaiye çavuşundan baş
kuvvetli bulunacaktır ka bir bekçi de kayıptır 
Atina, 11 ( A.A ) - Başbakan Metaksaa htıkümetin sililılan-

ma meselesinde takib ettiği siyaset hakkında yapılan bazı ten· 
kidlere cevab vererek demiştir ki: 

- Gelecek sene sarfında Yunanistanın harici herhangi bir 
kanııkbğa karıı gelmiye hazır. bulunacağına dair olan vadimi 
tamamile yerine getirmek niyetindeyim. Şnphesiz ki. hiç kimse 
bayle bir halin vukuunu temenni etmez. Bu böyle olmakla be
raber biz yine her ihtimale kartı hazır ve uyanık bulunmaktayız. 

Boluda fırhnadan devrilen çam 
a2açları satıldı 

Betu.. 11 (A.;A)- &lla on.aalanncla. futma ... denilmit 1>1an 
çam ve göknar apçlanndan pdiye kadu teabit edilen elli bin 
metre mikap ağaçtan mtlzayedeye -verilip ihalesi bugln yıpalan 
13 bin doksan bet metre mikibın1n beher metre mikibıaı yedi 
liradan 11 Ura 70 kuruşa kadar sablmıı ve 102 bin lira para 
tutmuıtur. 

Sabtlara Ankara, Zonguldak ve civar villyetlerden mllteah
hitler Kelmiftir. Sabtlar her hafta yiikselmekte ve hararetlen-
mektedir. · 

Akdeniz anlaşması 
Türkiye, Yugoslavya ve Yunanistan 

buna sadık kalacaklarmış 
Paris 11 (A.A) - Akdeniz anlaşmasının Fransa tarafından 

feshi akabinde Fransız matbuatında görillen nikbinlik yerine 
buglln bilyük bir ihtiraz göze çarpmaktadır. Hatta bazı gazete· 
ler bu Fransız hareketinin istihdaf edilen neticenin tamamen 
aksine çıkmasından ve Fransamn infiradına eebeb olmasından 
korkmaktadır. 

Eko dö Parİ8 bilhaua diyor ki : 
lagiltere FraDADın fesih kararına nğmen Ttırkiye, Yunanis

tan ve Yugoslavya ile birlikte Akdeniz anlqma11nı idame etmek 

, ISTANUL 11 (Yeni Asır) - Dün geceki Tepebaşı apartmanı 
yangınında itfaiye çavuşu Şükrüden baıka bekçi Kiryakonun 
da enkaz albnda kalarak aldiiğii zannediliyor. 

Şilkrü çavuşun cesedi bu sabah enkaz altından çıkanlruıştır. 
Cenazesi yarın merasimle kaldırılacakbr. Bina 9000 liraya, için
deki mobilya ve eşya91 da aynca 8000 liraya sigortahdır. 
ifadeleri te1bit edildikten soma mobilyacı ile alb amele nezaret 
altına alınmıtlardır. Haklannda hentız kat'ı bir muamele yapıl
mamıştır. 

Almatılann bir güreşi 
Türk güreşçileri dünya şam

olacaklardır .•• • 
pıyonu 

letanbuL 11 ( Yeni Asır ) - Alman ıpor mecmualan, olim
pyadlarda gtlreı dereceleri baklunda uzun uzadıya mltalla.lar 
ileri drtıyorlar. 

Bir mecmuanın ısrarla mildafaa ettiti bir fikre göre ıerbeat 
gtıret kupası TOrkiye ile Amerika .ar~eri arumda; 
alafranga gilreşte ise Fenlandiya, Almanya, laveç ve T&rkiye 
güreşçileri arasında taksime uğrayacağını ileri ılirüyorlar. 

Mac&rlar da giirefle Türkiyenin Dünya derecelerini alacağa 
söylemektedirler. ......... 
Madariaga 1 

.. .. . . . . .. . 
istifa etti 

Hitler 
Bir sulh jesti 

yapacak 

1 •ıt • k fikrindedir. Bu Franaaya Akdeniz muvazen~indeki nllfazlu mev· 
ngı erenın aran kiini kaybettirmektedir. 

Madrid, 11 (Ô.R) - ispan
yanın Milletler cemiyeti daimi 
delegesi de Madariaga istifa 
etmiıtir. Gazetelere göDder
diği bir tebliğde de Madariaga 
bu karan sol cenah gaze:tele· 
rinde milletler cemiyetini ıslah 
için verditi muhbraya karp 
yapılan tenkidleri ve hücumlan 
protesto maksad.iyle verd.iiini 
bildirmittir. 

Lonclra, 11 (Ô.R) - .. llorning 
Polt" gazetesine gire Hitler 
yakında bir sulh jeıti yapa
caktır. Bu jeıt, Almanyanın 

Lokarno devletleri konferansı
na iftirlkini bilhassa iatiyen 
bazı lagiliz mahafilin İlrann· 

dan ileri! ıelecektir. 

Londra, 11 (A.A)- Morning 
Post gazetesine g6re, lngiltere 
bu aene nihayetine kadar tah· 
ribi iktiza eden 44,000 tonilito 
•eanuuıulaki lorpitolan mu
hafaza etmek fikrinde. olduğunu 
Amerika ve Japonyaya bildir
lllittir. 

Bu torpitolann aayaa 34 tir. 

Cenevre'de 
sulh toplantısı 
Bren, 11 ( A.A ) - Btıttın 

dOnyadaki birçok cemiyetlerin 
İttirlkil~ bir sulha mOzaberet 
loplanhsı yapılacaktır. iştirak 
edecek urabhaslarm adedi 3 
bin 500 dür. 

Federal konsey bu teplan· 
bnın bazı şerait albnda ve 
l>ilhaHa iştirak edenlerin her· 
bagi bir ecnebi devlete h0-
'1nnda bulunmamaları ve açık 
bavada toplantılar veya alay
ı., teıkil etmemeleri prtile 
....... etmiatir. 

Hafta içerisinde yakalanan kaçakçılar 
Ankara, 11 (A.A) - Geçen bir hafta içinde gllmrtık muhafaza 

örgtıtl biri aın 63 kaçakçı, 1566 kilo gtımrtık kaçağı, 2069 kilo 
inhisar kaçaiı, 22,391 defter sigaraklğıdı, yanm kilo eroin, bir 
ttıfek, bir tabanca, 41 kaçakçı hayvanı ele ıeçirilmiştir. 

Filistinde yeni hadiseler 

Araplar, bir polis 
karakoluna bomba attı,. 

Londra, 11 ( A.A ) - Müstemlekeler nazm resmi bir tebliğ 
neırederek dün Filistinde mutat vak'alar olduğunu bildirmittir. 

Kudüste bir polis karakoluna bomba atılmıı bazı eşyalann 
harap olmasına sebebiyet verilmiştir. 
Şimali Filistinde iki arap bu ıabah Daburia civannda anket 

) apan heyete ateş açmışlardır. Polisin mukabil ateıi bir arabın 
61ümüne, bir diğerinin yaralanmasına sebebiyet vermiı, üçDDcli 
miitecaviz yakalanmııtır. 

Cemin, Nabluı yolunda da araplar bir kenana tecavilz etmİf• 
ler ve iki lngiliz muhafız askerini ağır ıurette Jaralamıtlal'cbr· 

Gelen imdat m&frezesi mtıtecamlerclea dlrdla& yakaJamllbr· 
Cemin civannda bir bq1'a kenan yajma tetebltl.llae ajTUUI 

Ye laıriliz ukeri. m tecadd ~· 

Almanyanı tı 
Gizli altın ihtiyab mı var 

Lonclra 11 (Ô. R) - .. Daily 
Heralcl " ıazetesi son alb ay 
i~de Almanyanm yalnız lngil
tereye iki milyon lira kıyme

tinde altm fiaderdiiiai. buna 
rağmen Raytbank albn mev-
cudunun yalnız bir milyon lira 
azaldığını bildirerelı Almanya• 
nın gizli albn ihtiyat parası ol
duğu neticesini istidW ediyor. 

Alman yada 
particililik 
Berlin. 11 (Ô.R) - Vaymar, 

naıyonal sosyalist kongresi 
naıyonal ıosyalilt teıkiitınm 
her evde otaranlu llıerinde 
•ezarette bulunmuuıa ve hatta 
s»artiye dahil olm•yaalar llze
riae ele ba. aeuretiD teriline .-.... ........... 

Ayni ılzete, Almanyaam 
konferansa ancak Eyl(da da
•etini iıtiyen Franmz teldifinin 
Londrada hoınuchazluk uyan
dırdıjını, fakat bir çok nazır

la na da F ramaz göriitlerine 

ittirik ederek Alman niyetle
rini tasrih etmedikçe biç bir 
faydalı mtınakaşa ihtimali ol• 
madıklarını tasdik ettiklerini . 
yazıyor. 

... 

lngiliz 
parlamentosunda 

Londra, 11 (Ô.R) - Parla
mento 31 Temmuzda yaz tati
line girecektir. Bununla bera
ber ihtiyaç halinde yakın bir 
mllddet içinde parlamentonun 
toplanmaıı için tedbirler ahna
akbr. 

....... 
Anlaşma ··-Ergeç temin 

edilecek 
- Baştara/ı 1 inci say/ada -

muhtelif h6k6metlerin vaziyet 
almalarına kadar beklemek 
mecburiyetinde kalacakbr. Ti
tüleako Bükreşe hareket et· 
miıtir. lngiliz delegesi Rendel 
de .. düa akşam lngiliz kabine 
Azası ile ıöriifmek üzere Lon• 
draya gitmiftir. Eden'le pazar· 
tesi gün sabahı yeniden Mon• 
tröye dönecektir. Zira umumi 
içtimalara pazartesi giintı ye• 
Diden ba,lanacaktır. Poul Bon
cour, Litvinof ve Stanley 
ile mtıllkatlarda bulunduktan 
ıonra bugtın 6j-le vakti Pariae 
hareket etmiştir. St:aaley lagilia 
hllkümetinin gerek yakın sarkta 
ve gerek diğer başka taraflar
da mıatakavi paktlar mumaile
rinia irtibat ıerbeatiaini bt'iyea 
menetmek niyetinde olmadığın· 
dan Paul Boncouru mal6mattu 
etmiştir. Öğrenildiğine göre 
lngilterenin muhalefeti muhte· 
mel surette bilhassa şimal Sovyet 
filosuna boğazlardan serbest 
geçit vermekten imtiııa keyfi-
yetinde toplanmaktadır. Fran• 
sanın ve lngilterenin boğazlar 
komisyonu meselesinde ittihaı 
ettikleri mliıterek batb hare• 
ket umumi anlaşma için bir an· 
laşma için engel teşkil eyliye· 
miyecektir. 

Franu ve lngiltere tayyare· 
lerin boğazlar üzerinden uçu,u 
meselesinde müıterek bir battı 
hareket ittihaz etmiflerdir. Mu
rahhas heyetleri Türk delege-
lerinden bu hususta daha kili 
malumat almamıılardır. Fakat 
deleıe heyetleri bir uzlqmaya 
•al'tlak ip. ,.,. et W"fma de
vam edeceklerdir. Nihayet 
Fransız de!egeleri 2erek yakm 
prkta gerek diğer tuaflarda 
sulhun idamesini temin için 
yapılmlf mmtakavi paktlarda 
birbirlerine batlı devletlerin 
irtibat serbe1tisi haklcında 
lngiliz noktai nazarı iizerinde 
Stanley'in verdiği teminatı 
memnuniyetle kaydetmiflerdir. 
Fransız delegeleri büyük Bri
tanyanın mıntakavi anlaşma

lardan l?ahıeden yirmi llç&ncl 

madde üzerinde bir uzlaşmaya 
varmağı arzu etmekte olduğu 

kanaabndadırlar. 

Zecri tedbirlerin 
feshi 

Moskova, 11 (A.A) - Halk 
komiaerleri konseyi ltalyaya 
kartı tatbik edilen zecri ted
birlerin 1 S T emmuzclaa ;tiba
ren kalcbntmaıına karar •er
miftir. 

Londra, 11 ( A.A) - Kral. 
ltalyaya kutı ahnan zecri ted
birlerin kaldırıJmaıı hakkındaki 
kararnameyi imr.alallllfbr. 

Brilklel, 11 (A.A) - Belçika 
hllk6meti, ltalya aleyhine ko
nulan zeçri tedbirleri 1 S Tem· 
muzdan itibaren kaldırmaya 
karar vermiştir. 

Reva), 11 (A.A) - Eatonya 
ltalyaya karıı tatbik etmekte 
olduğu zecrı tedbirlerin 15 
Temmuzdan itibaren kaldml
masın1 kararlaştırmıştır. 

Akdeniz anlaşması 
Londra, 10 (A.A) - Havas 

ajansının diplomatik muhabiri
nin ıanc:bğına göre F ranaanın 
ve BOytık Britanyanın Akde
niz anlatmalan hakkındaki ka
rarlan ne olursa o!son Balkan 
memleketleri halen Akdeniı 
karfl)aklı 1ardım ulqmalanaa 
idame ettirecektir. 



lleldle• 

Dallardan sesler: 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Kabahat kulaklarda •.. 
Kimin ku!landığını bili öğrenemediğim Sapanın dünkü atış

ı. r· bir yığm taş karıntılarınm gümbürtülü yuvarlanması gibi 
karma kanşık sesler çıkard•. · 

Sapanla abldığı için gövdeme ve dallarıma isabet etmiyerek 
etrafımda dağılan bu sesin akislerini sekiz nokta ile karşılı
yacağım: 

1 - Yahudi kavmine Türkçe konuşturmak ile o kitleyi bü
tiiD şartlarile, duygularile Türkleştirmek ayn ayrı itlerdir. 

2 - Bundan evvelki iki yazımda yalnız { Vatandaı 1 Türkçe 
konuş.] Savaşma bir nefer olarak girmiş, milliyet, hırs, duygu ve 
saireden bahsetmemiş olduğuma nazaran benim bu mevzulan 
karıştırmamış bir yazıcı olduğumu iddia ederken acaba Sapan 
neye istinad etti ? T aşlannın seyrettiği boşluğa mı ? 

3 - Ben kırk yıllık ( yani ) )erin - ne kadr emek sarfedilirse 
edilsin - bir türlü ( Kini ) olamıyacaklarına inananlard!lmm. 
Nitekim Sapan da Almanyadaki Yahudilerin Almanca konuştuk
lan halde hiç bir zaman Almanlaşmadık arını yazıyor. 

4 - Ben; Türkçe konuşmıyan vatandaşların - hiç olmazsa .. 
yaşadıklan, ekmeğini yidikleri toprakların asıl sahiplerine hür
metkar olmalarım istedim. Hatta bu mücadele için kanuni 
tedbirler teklif ~ttim, maksadım; ne Sapanın dediği gibi yalnız 
yaldıua ehemmiyet vermekti, ne de millileştirmek ~ini ihmaldi. 

5 - (Türkçe) başlıklı yazımc!a Giritli kardeşler hakkında tek 
bir cümle, hatta " Giritli " kelimesi bulunmadiğı halde Sapan 
{Türk Giritliye söz söylenmez] diye ccvab vererek Giritlilerin 
kırgınlığım bana mal etmek istedi. Sapanın Giritli karde~lerin 
bu kadar keskin müdafiliği neden ileri geliyor diye düşünüb 

dururken yanıma gelen bir Giritli arkada, bu düğümü çö&dii. 
Arkadaş anlatıyor : 

- istirdadı müteakib Giridlilerin Rumca konuşmalanndan 
fevkalide mütee~sir olan Anadolu o zaman çok şiddetli yazılar 
yazmıştı. Hatta yazısının birinde (Ya bu deveyi gütmeli, ya bu 
diyardan gitmeli) demişti. Sapan bu müdafiliğile on küsur sene 
evvel itlenmiş bir günahın -galiba- kefaretini ödemek istiyor. 
Dinine dahleden bari müslüman olsa. 
Arkdapmın bu hikayesiyle S~panm bana yaphğı isnadın mu

kayesesini ve kararını okuyuculanma bırakıyorum. 
6 - Sesimin hakikatan dallardan çıkbğı ne kadar doğru ise 

sapandan çıkan taşların da kafadan çıktığı o kadar doğrudur. 
7 - DaJJardan çıkan sese "Gülünç" ismini - sapandan maada

ıimdiye kadar tek bir insan vermedi. Kabahat sapanın kulak
larında ise; ters işidiyorsa bana ne? 

8 - Sapandan bir kutu Lokum beklediğim yok. Ben de ona 
dallanınla nenni ıayliyecek değilim. 

Galge etme başka ihsan istemem. 
1\1..Cu..ra t; Çı n.a:r 

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

Odemiş ceza evi 
Mahkômlar hapishanenin san'at 

şubelerine devam ediyorlar 

. Ôdtmış ctza evi malıJıiunlanndan bir grup (tlilşma esnar;ında 
Ödemiş, (Husuai) - Ödemit ı dikilen Atatürk heykeli var· 

Cezaewi, her bakımdan günden du. Geçen hafta Atatürk 
güne müsbet değişiklikler gös- heykelinin açım töreni yapalmıı 
termekte, memleketimizde ör- Atatürk içten sevgi ve saygı 
nek bir iş yuvası halini almak- ile selamlanmıştır. 
tadır. • Burada yoksulların her tiirlll 

Mabkümlar memleketin üre- bakımına özel bir ilgi gösteril-
tim hayatına katılmaktadırlar. mektedir. Evin her yanında 

Mahkumlar belediye ve yol iş- göze çarpan; tam bir disiplia 
leri gıbi genel işlerde çalış- şuurlu it bölümü, düzen, sami· 
makta, 150 kadan da Ceza mi dayanışma, temizlik, genlik 
evinde tütfin dizmekte bina ve güvendir. lçerdekiler, temiz 
içerisinde atelyelerde lamda- ve tinel bir ha•a içerisinde 

racılık, çorapcıhk, örmecilik, 
dokumacılık ve marangozluk 
yapmaktadırlar. 

Ceza evinde her ferd kapa
sil••sine uygun bir iş başına 

geçmiştir. Ceza evi okuma 
sa onu, "itaphaneıi, hamamı, 
bakkaliye, tıraı yerleri, ortada 
fıskıyeJi havuzu olan teneffüs 

meydanlığı, her bakımdan çev
reye örnek olacak derecede 
vukufla işlenmiş olan babçe
aile gelenl"rı sevindiren ahaah 
zenginlikler göstermektedir. 

Ceza ~vinin gayet güzel bir 
babceai. baheeain 6nhde yeai 

dıı .. rdaki 6zgftr yurttaılan ka-
dar ahlakça olgunlui< göster· 
mek dölenindedirJer. Buna 
müsbet işleri ve hareketleriyle 
isba\:> etmektedirler. 

ipli ' ıer satıhrken tutuldu 
Denizliye gitmek üzere Ku

z.uoğlu hanından pamuk ipliği 
yükleten komüsyoncu Ağa oğlu 
Mehmed Aliye aid kamyondan 
jilet bıçağı ile balyanın birisini 
yarıb iki pakette 1350 kuruı 
kıymetinde iplik aşıran işsiz ta
kımından Ramazan oğlu lbra
bim ve lsmail oğlu Kemal çal
dıldan iplilderi •tarJaıken AÇ 

nstü vakalanmıalardır. 

YENi ASIR 

Türk - Yugoslav maçı 

Dün yapılan 
takım da 

dostane 
gol •• uçer 

- Baş tarafı I ma salııfede -
çı !nynrdu. Misafir oyuncuları
mız bir forma ile sahanm orta
sına yürürluken seyirciler al
kışlarla ortalığı çmlatmağa 

başlamıştır. Misafir takımı, ta-

Top tekrar ortadadır. iki 
takım oyunun on dördüncü 
dakikalarında iki kale ortasın• 
da çetin bir kanşıkhk geçir
dikten sonra top nısıf sahamız
da dolaşıyordu. Yugoslav 

n~çta 
yaptı 

iki 

ziyette yaklaşıyor, fakat korner 
o'du. Ve gol yaptılar. Hafta
yim bitmek üzere. • Top da 
bir müddet ortada gezin
dikten sonra yıne Adil'in 
ayağına geçince seyircilerde 

Müteaddit de/alar enlernası•onal olan Yueoslav müli talununın sekiz elematu bir arada 
kımımızın sahaya girmesi takib ı muhacimlerinin kalemize doğru ı bir telaş belirmiıti. Bereket 
etmi' •e bu sefer tribünlerden yaptıkları akın sırasında Faruk versin Fadıl ve Naci topu bir-
yükıelen alkış tufanı bir kat ile kalecinin müşterek müdafaa- birleri ara~nnda oyaladılar. 
daha artmıştır. Takım şudur: lan topu kale önünden uzaklaştı- ~onra Fu~d~ ver .. di!er •. Fuad 

Avni: kaleci; Fadıl, Faruk: rara.k oyuna tabii seyrini iade ı!erJemek ı~tivor lakın hır ne-

mu .. dafi· E t L-tfi Ad"l etmış oldu. hce vermıyor. Bu 'Sırada haf-
. sa , u , ı : mu- t t• 1 • 

· E f H · F . Yugoslav mübacimleri müte- ayıın ne ıce enıyor. 
avın; şre , aşım, uat, Nacı iKiNCi DEVRE 
Necdet. madiyen besleniyordu. Top 

Oyunu Macar federasyonun
dan Her Klayn idare etti 

OYUN BAŞLADI 
Oyun başladı. Her iki ta

rafta da çetin bir enerji daha 
ilk dakikada gözleri çeliyordu. 
Top bir dakika kadar iki ta
kımın oyuncuları arasında do
laıh. ikinci dakikada oyun 
muayyen bir istikamet almış 

bulunuyordu • Yugoslavyalılar 
sağ taraftan hücuma bafladı
lar. Kalemize doğru bir iniş 

yaptıJar. Bunu bizimkiler tut 
çekmeğe mabaJ buakmadan 
önlediler. 

Şimdi bizim muhacim hattı 
ilerliyor. Eşrefin kapbğı top bir 
müddet ortada dolaştı ve sonra 
sol açığımızın ayağına j?eçerek 
kaleye doğru şandelledi. 

Oyun bir kaç d~kika müte
vazin vaziyette devam ettikten 
sonra top Yugoslavların ayak
lanna tabi oldu. Onlar ortadan 
ilerlemeğe başladılar. Fakat 

Avni yaklaşan bir tehlükeyi 
güzel bir şekilde çeldi. Şimdi 
top Fadıhn ayağındadır. Yu
goslav mühacimleri topu almak 
için azami gayret gösterirlerken 
Faruk yetifti ve topu kaparak 
nısıf sabayı geçti. 

Top yine ortada.. Bu aarada 
karşı takım bir teblüke ile kar
şılaşıyordu. Fakat müdafilerin
den birinia bir kafa kurtarışa 
bu tehlükeyi uzaklaıtırdı. 

Sonra top yine iki kale ara
sında dolaşmağa baıladı. Ha· 
reketlerde gittikçe canlılık be
lirdi. Top onlann Te bizim nı
sıf sahalarımızda dolaıbktan 
sonra Yugoslavlar ilk gollerini 
kaydettiler. Bu golden sonra 
biz hücuma geçtik. Takımımız 
kartı kale1e doğru akmıı, ka· 
le önünde bir hercümerç ya
ratmışhr. 

Fakat topa kalecinin yaka
laması umulan beraberliği önle
miştir. Top tekrar ortaya ge
lince Adilin ayağına geçti. Na
cinin aldığı güzel bir pastan 
sonra çekilen fut dışarıya gitti. 
Bunu trib&nlerden birçok kim
seler kaçınlmıı bir fıraat olarak 
kabul ettikleri içia aıebilqmeğe 
basJadalar. 

yine nısıf sahamıza girdi. Adil 
ha sırada favul yaptığı için 
karşı takım oyunu lehine çe
virdi. Fakat oyonculanmızın 

müşterek hareketleri sağda 

beP,ren Ü9tünlük ve teblnke 
hareketini durdurmuş oldu. 

Dakikalar geçtikçe hakimi
yetin de oyunculanmıza geç-
meğe baıladığı anlaıılıyordu. 
Bunu sezen Yugoslav takımı 
daha enerjik oynamak ihtiya
cını duymuştu. Hücume ve 
kalemize doğru inmeğe başla
dılar. Soldan bize bir şut çek-
tilerse de bir teblüke olabile· 
ceği tahmin edilen bu şut ne
ticesiz kaldı. Fakat onlar yine 
sağdan inm'l?ğe başladılar. Ka
lemi& önünde bir telaı belirdi. 
Fakat topu Farukun kapması 
bu telaşı dağıttı. 

Oyun yine hararetlenmiş ve 
bu arada favul, ofsayd gibi ha
talar tekerrür etmiştir. Topu 
kapan Fadılın Lütfiye yolla
ması, onun da ıol açığa ver· 
meıi bize bir gol imkanı ha
zırlamıştır. Top Fuadın aya
ğına geçince Fuad sağ açığa 
doğru akmıı ve oyun lehimiz~ 
bir hakimiyet temin eyJemiı bu
lunuyordu. 

Misafir takim hakimiyetimizi 
kırmak için çok çalışıyor ve 
kafa hareketleriyle topa aaha
larından uzaklaştırmak isti
yordu. 

Bir az. sonra kuvvetli bir 
tut bizi tehlükeye sokuyor 
gibiydi. fakat Avninin seri bir 
hareketi bunu önledi. 

Onların kalesi önündeyiz. 
Şimdi onlar müşkül vaziyete 
girdiJer. Fakat barada Haşamın 
yanlış bir vuruıu bir anda du
rumlannı kolaylaştırmıştır.Kale
mize doğru akın edebilmek im
kanmı buldular. Kalemiz önün
de bir herdi merç beJirdi. Ba
na rağmen yine onların kale
sine doğru •kın ettik. Ve tam 
40 ıncı dakikada Fuadın kuv· 
vetli ve m11vaff ak bir ıutuyle 
beraberlik gollinft temiı etmiş 
olduk. 

Şinıdi tribünlerdeki asabiyet 
dağılmıı, seyircilerin yüzünde 
neı'e-izleri belirmiıti. 

Birinci haftaymın bitmeaine 
üç dakika var. Onlann aaj 
açıklan kal•ize SÜ'İJQI' n-

ikinci haftayma başlanacağı 
sırada sahaya evveli bizim ta
kımımız çıktı. Ve biraz sonra 
onu misafir takım takib etti. 
bu sırada bir çok objektifler 
iki takım ilzerine çevrilmiş, re• 
simleri alınıyordu. 

Şimdi onlar sahanın makabil 
tarafında yer almışlardı. Oyu· 
na başlanıldı. 

Esadın verdiği pas Hatime ve 
sonra Eşrefe geçti. Karşı taraf 
bize ortalamak fırsatını vermedi. 
Topu çeldiler. Fakat vuruş 
biz.im oyunculanmlZln eline 
geçince onların nısıf sahasında 
gezinmeğe başladık. Yine iki 
tarafın mukabil hücumlan. fa
kat oyun bu defa takımımızın 
daha fazla hakimiyeti altında 
geçiyordu. Kalemize yapılan 
her hücumu bizim mukabil bir 
hücumumuz takib ediyor ve 
onların sahasında, kalelerinin 
ta önlerinde kenlerini sıkışhrı-
yoruL Her iki taraf ta hemen 
sık sık favul, ve ofsayd vazi
yetlerine düşüyorlar. Rüzgar 
aleyhimize esiyor. Fakat ço
cuklanmız bunu iktihamda 
müşkülat çekmekle beraber 
yılmıyorlar. Bu sırada Eşrefin 
yakaladığı top yine Fuadın 
kuvvetli ve yerinde bir şutu 
ile lehimize bir gol kaydet
mekle 2-2 beraberlik temin 
edilmiı oldu. ikinci haftayım 
dakika 14 .. Tribtinlerden alkıı
lar yükseliyor. 

Yine oyuna baılandı. Fakat 
bu sefer Adilin bir vuru,u aksi 
netice verdi. Ve mukabil takım 
lehine bir gol oldu. Bu biç 
beklenmiyordu. Top takrar or• 
taya geldiği sırada takımı-
mız akın etmeğe başladı. 
Eşref, Hqıaa ve Fadıl 
topa bir mildd~t kimseye ver
mediler. ve Yugoslav takımı 

aleyhine"ciddi bir tehlüke belir
di Bu çok devam etmiyerek top 
onlann ayağına geçti. Kalemize 
doğru inmeye başladılar. çeki· 
len bir şutu Esat kurtardı. 
Şimdi top onların sol açıkla-
rında.. Fakat bu da netice ver 
mcdi. 

Yugoslavlar daha ziyade ha
vadan oynamağı tercih ediyor
lar. Bizimkiler bunu sezdikleri 
için ona göre müteyekkız dav
ranmağı ihmal etmediler. Ve 
bu bizim için iyi bir netice 
verecekti. 

Top yiae iki taraf arumda 

ia Temmuz •••• 

1 
Hergün 
!---Bir fıkra • • Esmer vücudlar 

Yazan: Eczacı Kemal Aklas 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Sıcaklar bastırdı, plijlar aldı 
yürüdü, güneş, deniz, deniz, 
güneş, bayı da bayanı da ya
kıp kavuruyor, o güzelim kol
lar, o beyaz sineler süt gibi 
sırtlar esmer, yanık bir renk 
alıyor. Geçen sene vücudu 
zenci kadar kararmış, simsiyah 
olmuş bir delikanlı görmüştüm, 
ltanbulda FJorya'da plajda 
çalışıyordu, her gün çml çıplak 
kumlar üzerinde mü terilere 
loca, kabine açarken, mayo 
verir bahşiş alırken vücud gü
neşten yana yana simsiyah ol
muş idi. Elbet herkes bu genç 
kadar ğüneşte kalamaz, şu ka
darı var ki ciltlerini bin türlü 
makiyaj ile renklendiren ba· 
yanlar bu pilaj işine nasıl ce
vaz veriyorlar bilmem! Krem, 
pudra, ruj, sürme bilmem kir .. 
pik dalaveraları daha bilmem 
neleri altüst eden bu işe be
yazlaşayım diye uğraşırken 

kararmağa raz• olmağa aklım 
emiyor. Laf aramızda, kim ne
derse desin kadınlı erkekli 
pilij alemleri keyfli bir şey 
vesselam. Eylencenin bu kadar 
ııhhisi olur şey değil, deniz, 
tuzlu au banyosu cilt için ne 
kadar güzel bir ıe y güneş ba
yatın, sıhhabn, ültüra-vivle'nio 
daha bilmem nenin ta kendisi, 
açık hava vilcüdun mesamabn· 
dan girip çıkbkça, sıcak 

soğuk tesirlerle vücud çelikleı· 
tikçe bundan daha iyi, daha 
sıhhi bir eğlence mi aranıt. 

Eski deniz bam&mlannın harem, 
selamlık ifade eden hususiyet
lerini bir düşünüyorum o tahta 
salatlan gözümün önüne getiri
yorum yo11un tuhDut kualdarile 
kiremitsiz damlannda sallanan 
rengarenk peştemaUariyle bir 
acube değil mi idi. Yalnız 

oralara giren ve çakanların 

renkleri böyle esmer olmazdı, 
esmer renkte bir olgunluk, bir 
pişkinlik bir yakgmbk vardır, 
hatta kabL laubali bir laf ha
tırhyorum. Beyazın adı var, 
esmerin tadı var derler, bu aöz 
esmerlerin güzelliklerini kay
betmediğine bir işarettir. 

Bayanlar plijJan devam 
ederken bu darbı meseli babr
lıyorlar galiba!.. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
geziomeğe başlıyor. Bu sırada 
Naci onlardan bir oyuncu ile 
bir kaza neticesi o'arak çar
pıfb. Yugoslav genci sahayı 
terk etti. Yerine başka bir 
oyuncu alandı. 

Top onların sağ açıklarında .. 
Sağdan kalemize akına hUJr-

lanıyorlar. Fakat önlüyoruL 
Lehlerine çevirdikleri hakimi-
yeti alıyoruz. Esat ile.rliyor. 
Haşim ve Fuad birşeyler yapa· 
cak gibi görünüyorlar. Biraz 
sonra Haıim ansızın yere yu· 
varlandL Ayağı burkulmuş ol~ 
duğu için oynıyamıyacağı an· 
laııldığından sahayı terk etti. 
Yugosla• takımından da bir 
oyuncu çıkanldı. Takımlar onar 
kişi ile maça devam ettiler. 

Son dakikalarda onların ka· 
inine dojru akmağa başladık 
iki korner geçiyor. Ve sonra 
kalelerine tekrar akıyoruz. Eş-
ref topu atıyor, Esad Naci'ye 
veriyor. Ve Yugoslav kalesi 
önünde panik oluyor. Lwünün 
de yaralanması babasına 3 ncü 
beraberlik golünü kazanmıı 
bulunuyoruz. 

Oyunun bitmesine az kaldı. 
iki taraf ta yorgun.. Ve diye
bilirim ki bu iki taraftan hiç 
biri birer gol daha kaydetmek 
arzusunu beslemiyer. 

Mütevazin geçen kısa bir 
oyundan sonra oyun bitmişi 
her iki takım binlerce elin 
yükseklere çıkan alkıtları ara-
sında sahayı terketmitlerdir. 



YENi ASIR. 

Almanya Avusturya ·ıe anlaştı 
Bu haber bazı er ezlerde büyük hayret uyan
dırdı. Almanya A vus oryan n is i • 

ı i tanıyacak 
Viyana, 11 (A.A) ~ Almon

yanın Viyana elçisi Von Papen 
Almanyaya hareket etmiştir. 

Papenin bu seyahatı Almanya 
ile Avusturya arasındaki mü
nasebatın normal bir hale ge
tirilmesini istihdaf eden bir 
anlaşmanın imzalanmasiyJe a la
kadar sanılmaktadır. Burndalti 
kanaat Almanya ile Avusturya 
arasındaki müna ebatm pek 
yakında norm lleşeceği mer
keıindedir. 

Prağ, 11 ( Ö.R ) - Alman 
Avus turya anlnşmasını tahak
kuku haberi Prağda derin bir 
alaka uyandırmışhr. Sa ahiyet
tar Çeko 'ovak mahafili vazi
yetin inkişafmı büyük bir dik
i atfe takip etmektedirler. Hü
liümet henüz bu mesele kar
şısında kat'i bir vaziyet alma
mışhr. Zira bu dakikaya kadar 
anlaşmanın mevzuu hakkında 

gelen haberler müphem ve 
birbirine zıthr. 

Paris, 11 (0.R) - Alman -
Avusturya anlaşması hakkında 
Berlinden ve Viypnadan mühim 
haberler gelmektedir. 

Berlinden bildirildiğiüe göre 
propagand:ı bakanı Göbels bu 
akşam saat 21 de radyo ile 
mühim tebligatta bulunacak ve 
?u nutuk bütün Alman radyo 
ıstasyonları tarafından yepıla
caktır. 

Berlinde dola an rivayetlere 
göre propaganda bakanımn 

nutku Avusturya - Almanya an
ması hakkında olacaktır. 

Viyana radyosu da, yine bu 
akşam saat 21 de, şansölye 
Şuşingg tarafından Avustur
yanm dahili ve harici siyaseti 
hakkmda mühim beyanat ya
pılacağını bildirmektedir. Bu 
be}·annt, Alman - Avusturya 
müzakerelerinin neticesinden 
bahsedecek tir. 

Almanyanm Viyana sefiri 
Von Paperı şansblye Hitlerle 
görüşmek üzere gatiği Kıri
chenbaden 'den Viyanaya avdet 
etmiştir. Orada sefir müzake
relerin neticelerini Alman dev
let re\sine bildirmişti. 

V.iyana, 11 (A.A) - Havas 
ajansından: 

Siyasi mabafif son günlerde 
Almanya ile Avusturya arasm
da anlaşma ihtimallerinin ıyı 

Yazan: Tok Dil 

Zelzele sık sık beş on da
kika tekrarlayıb lstanbulda yık
rnadığı hatab evler bırakma
yınca ahali sokaklara döküldü. 

Ayasofyanın minaresinde 
çoktanberi ezan okunmıyor, 
ezan okumağa çıkan müezzin 
saraydan gelen kahkaha, aray· 
dan yükselen çalgıların gürül
tüleriyle Allah ekberini tamam
lıyamıyordu. O gün Süleyma· 
niyede sabah ezanını okumağa 
çıkan müezzin yan yolda mi-
narenin sanki secdeye kapa
nacak sallamşlarıoı · hissedince 
d•las oandıras 2eri dönmüstü. 

centilmen öğrement olacaktır. 
Ve bunun esas noktaları şun
lardır. 

1 - Avusturyanın istiklal 
prensibinin Almnnya tarafından 
kabulü, 

2 - iki devlet arasındaki 
münasebet norm-ılleştiği takdir· 
de halli lazım gelen meRelelerin 
tesbiti. 

1 

Siyasi mahafil bu münase-
batla Almanyanın Avusturyanın 
dahili işlerine kat'iyen karışma
mak vadinde bulunacağım ve 
Avusturya hükümetini Avustur
ya Nazi partisini lrnnunsuz ve 
fesatçı tanımak hususunda ser
best bırakacağrnı kaydediyor· 
lar. 

Şuşnigin 9 Haziran tarihli 
beyanab bu anlaşmaya esas 
olacaktır. Siyasi müşabidler 
nazi olmamakla beraber Alman 

Alman kuvvet/al muhibbi bir şahsiyetin Şuşnig 
kuvvetlenmiş olduğunu te,lim neşredilmesi ihtimalinden bnh· kabinesine dahil olacağını ve 
eylemcktedirler. iyi haber alan sediyorlar. başvekilin bu suretle Alman· 
mahafil karşılıhlı münasebatın Bu mahafile göre mt>vzuu- yaya karşı onunla iyi münase· 

normal bir şekle geldiğini te- bahis beyanname hakikatte bet tesisi hakkındaki arzusu• 
yiden yakında hem Berlin hem siyasi bir andlaşmanın mukad- nun fili bir delilini göstermek 
de Viyana da birer beyanname dinıesi değil fakat bir 11evi istediğini söyliyorlar. ................... ~~ .. ··z;~·i~·~-~I~ ....... ;·gy·~~·i"· ................. 1~~;;~~~d~ .... . 

Brüksel, 11 (A.A) Dün 
Van Zeelandm mebusan mec
lisinde söylemiş olduğu nutuk 
büyük bir tesir ve heyecan 
hasıl etmiştir. Mumaileyh bil
hassa demiştir ki: 

- Doğrudan doğruya müt
hiş bir takım kuvvetlerin teh
didine maruz bulunuyoruz. Bu 
felaketin önünt': geçilmesi 
m~mkün olduğu kanaalmday.m. 

• 
ı 

y ruz 
Fakat bunda muvaffak olmak 
için Milletler cemiyeti nizam
namesini asamble önümüzdeki 
Eylül ayı içtimamdan evvel 
ıslah etmek gerektir. 

Bu nut rnn meb'usan mecli
sinin askeri encümeni milli mü
dafaa pli:.nmın tanzimini tesri 
etıneğe sevkeylemiştir. Bu 
plan bilhassa askeri hizmet 
müddetinin uzatılmasını derpiş 
etmektedirler. 

Hin enburg Zeplini 

Casusl k niy e 
• 

,gı r 
1 Londra 11 (A.A) - Bircingtonda bir nutuk irad eden Corcil 

Hindenburg zeplininin ikide bir lngiliz tapraklarmın üzerinden 
geçmesini şiddetle tenkid etmiştir. Filhakika bu balon daha 
geçenlerde ahvali havaiye dolayısile yolunu değiştirmek mecbu
riyetinde kaldığım ileri sürerek şimali lngilterenin milhim en
düstriyel merkezlerinin üzerinden ~eçmiştir. 

Tefrika No: 2e 

Müezzin minarenin demir ve 
dar kapısından fırlarken mina
renin alemi camiin avlusuna 
param parça düşmüş, camiin 
kubbeleri de inlemeğe başla
mıştı. 

lstanbul korkunç bir zelzele
nin afatı içinde deliye dön
müştü. Yurdsuz, yuvasız ka-
lanlar mı, ap açık kalanlar mı 
sokaklara döküldüler. 

Her ağızdan bir ses: 
- Allahın afatı! Padişahın 

yaptıklarının cezası! 
- Başına tahtı yıkılsın. 
- Gebersin .• 

- Onun şerri bizi tuttu. 
- Kurunun yanında yaş da 

yanıyor. 

Diye yükseliyor, eller ~ök
lere açıhb dualar ve beddua
larla ağızlnr doluyordu .. Zelze
lenin yıktığı evlerin ankazı al
tında çığlıklar salan, kurtarıla-
mıyacak ö!üme mahkümlar; bi
tab ve aciz anaların, babaların, 
kardeşlerin, kocaların, kadın
ların yüreHerine acı elemler 
saçıyorlar ve her taraftan is
yanlar doğuyordu. 

Sarayının bahçesinde, geniş 
ipek yüzlü, kuş tüylü minder-

Umumi af 
Paris, 11 ( ô. R ) - Ayan 

meclisi komisyonu, hükumetin 
verdiği umumi af kanunundan 
bazı cinsi mahkumiyetleri çı-

karmıştır. Bu cümleden olarak 
Cezayirde F rnnsız hakimiyeti 
alımda çalıştıklarından dolayı 
mahkum olanlar aftan istifade 
edemiy ceklerdir. 

Le ·stanın 

Paris elçisi 
Paris 11 (Ô.R) - Yeni Leh 

sefiri Lukaşevik cumhur baş· 
kanı Lebrune itimatnamesini 
verirken demiştir ki : 

Leh hükQmeti Fransa ve 
Lehistan arasındaki eski ve 
ananevi dostluğu muhafa2aya 

büyük bir ehemmiyet vermek
tedir. Kimseye karşı olmıyan 
F ransa-Lı~histan ittifakı Millet
ler cemiyeti kadrosunda sulhun 
korunması için en kuvvetli bir 
teminattır. 

Lebrun ayni manada bir ce
va b vermiştir. 

ler üstünde uzanan sarhoş ve 
alulsız lbrahim zelze~e olduğunu 
ancak saraydan korku ile [dı
şarı uğrıyan]; bahçeye koşan 
nedimelerinden haber alıyor, 
kahlrnbalar atıyordu. 

Zelzele bir iki snat sonra ilk 
hızını almış ve tı. vsamıştı. 

Valide Kösem ultan; oğlu 
lbrahimin deliliği ve kadınlarla 
alıide olması yüzünden oğlun
dan ayrı dairelerde ömür sürü
yordu. 

Zelzelenin başladığı dakika 
korku içinde odasından fırladı, 
bahçesine koştu ve: 

- Çabuk cinci Hocayı ça· 
ğırın gelsin! 

Diye emirler verdi. 

Cinci Hüseyin hoca, "Zafran
bolu,, dan her nasıla bir sayede 
lstanbula sokulmuş, ve Allahın 
YÜrü ya Kulum!? nasibini ka
zanmış, elifi görse mertek sa
nacak kadar kara cahildi. 

Deli lbrahimin evhamına; 

üçük l1aberler 
~':er'aşa tayin edil ·ı 
Karşıy ka Çocuk yuvası mü

dürü doktor Sabiha Süleyman 
Mer'aş çocuk mütehasstshğma 
tayin edilmiş ve emri vil yete 
gelmiştir. 

Adliye dairesinde mevcut kü
tüphanedeki eserler J?&yri mun
tazam bir halde bulunuyordu. 
Müddeiumumi Asım bu eser· 
lerin tasnifini muvafık görmüş 

ve İcab eden tedbirleri almıştır. 
Bir tashih 

Dünkü ayımızıo ikinci s y
fosının on sütununda yağmur· 
lnrdan bnğlanmızın gördüğü 
:zarara aid bir yazıda "Kemal
paşnnın,, Armutlu köyündeki 
b ğlarda yüzde altmış .. ,, ola
cağı yerde Kemalpaşanın Ah
metli lcöyündeki ilah . olarak 
dizilmiştir. Ahmetli Turgutluya 
bnğh bir nahiye olduğun gö
re Kemalpaşa kazası ile ala-
kası yoktur. Ve zaror Armutlu 
kövündedir. Bu dizi hatasını 
tashih ederiz. 

ana veril Doktor 
Tedavinin doğrulu unu j 

mUdaf a tti 
Sıtma hastalığım yanlış te

davi etmek suretile Cemalin 
sakat kalma ına sebebiyet ver
mekle maznun Dr. Kanaverinin 
muhakemesine dün nsliye ce
zada devam cdilcıiştir. Bu cel
sede Dr. Kanaveri Fransız ve 
Italyan bb eserlerinden birer 
tercüme ibraz ederek bu ter-
cümelere göre tatbik ettiği 
tedavi tarzının doğru olduğunu 
iddia etmiştir. Mahkeme, bu 
tercümelerin Istanbul Tıbbı adli 
müessesesine gönderilerek mu
talıia istenmesine karar vermiş 
ve muhakemenin devamı başka 
bir güne bırakılmıştır. 

Fransaya 
Üç ayda gönderebile
ceğimiz malların mikdarı 

Türkofis Ankara merkezin
den şehrimiz şubesine bildiril
diğine göre Fransız Modos Vi
vendisi mucibince 936 senesi 
üçüncü üç aylık kontenjan 
listesinde Türk mallarına şu 
hisseler ayrılmışbr: 250 kental 
yumurta akı, 200 kental yu
murta sansı, 200 şekerli yu-
murta akı 40 kental şekerli 

yumurta sarısı, 75{) kental arpa, 
25 bin kental Mısırdansı (mu
vakkat kabul suretile) 25 bin 
kental Mısırdarısı (doğrudan 
ithal) 1175 kental taze meyva, 
11200 kental kepek, 212 ken
tal çiçek soğanı, bin ton ke
reste. 

Çalarken ya alandı 
Belediye önünde terazi dam

galatmak üzere bulunan Hasan 
oğlu Mustafonın cebinden 375 
kuruşu çalan sabıkalı'ardan 

Rifat oğlu Mehmed yakalan-
mışhr. 

"Tebbet yeda,, okuyub öfüren 
bu kara cahil birdenbire lstan
bul medreselerinin müderrisli· 
ğini, kadılık, madıhk payesini 
almış, kendine mahsus saray 
kurdurmak için devlet hazine
sinden? de yüzlerce kese ak
çeler tahsis edilmiş, camie gi
den deli lbrahim, ulemanın hid
det ve gayzına inad; sağ tara
fına onu oturtmuştu. 

Fakat o da; ülkeleri akçe
lerle Ratmağa, haracını dağıt
mağa başlayınca arkasına ge
çenler çoğalmış, bir pundunu 
bulub padişahın gözünden dü
şürmüşlerdi. Elinden mansıb!atı 
alınmış, kurduğu muhteşem 
kaşane, deli lbrahimin kızına 
verilerek, kaşaneden koğul
muştu. Artık tamamen gözden 
düşmüş sayılıyordu. 

Kösem sultan kendi gibi göz
den düşen Cinciyi kendine yar 
edinerek onunla bazan görüş
tüğü olurdu. 

Cinci hocayı Kösem sultanın 
adamları evinde yakatayıb: 

• 

'YASA 
c t ma larımızın 
i yük e lyor 

Piyas d y ptığımız t hkika-
ta göre son haftalar içinde 
pamuk fiatleri, istokların aı.al
mış olmasından dolayı 44 ku
ruşa kadar yükselmiştir. 

Fiatleri yükselen ma-hsulJer 
arasında balmumtı dn vardır. 
Balmumu fiatleri 97 • 98 kuruı 
arasındadır. Bu madde üzerine 
Almanya dan fevkalade fazla 
mıktarda t leb vardır. 

Y p ~· muameleleri bir dur
gunluk devre i geçirmekte ise 
de çok y kında işlerin açıla
cağı ve fi ti rın yiikseleceği 
umulmakt dır. 

Hububat fiatl rı, yağmurların 
de\'nmı ve hnrmanlarm gecik
mesi h ebile yüesekliğini mu
hafaz etmektedir. 

Zeytinyağı fiatlarıoda bir 
tebeddül yoktur. Piyaşa vaıi
yeti geçen haftalara nisbetle 
sağlam görülmektedir. 

ahiliye ve aleti 
lmtlh nl memur alacak 

Dahiliye vekaleti mahalli ida
reler umum müdürlüğünde nçık 
olan 25, 30 ve 35 lira asli ma
aşlı memuriyetlere imtihanla 
memur almac ğını v:layete bil
dirilmiştir. Taliplerin hesap ve
bütçn işlerinden anlamaları li
zımgeldiği de ilave edilmek
tedir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Zabıta haberleri: 

Teklif lzllk mi hırsızltk ma? 
Alsancakta Şehidler cadde· 

sinde kiremid fabrikasında ya-
tan Osman oğlu Dursunun 
pantolonu cebinden dört lira 
parasının ayni fabrikada çalışan 
Kadir oğlu lbrahim tarafından 
çalındığı iddia edilmiş ve tah
kikata başlanmıştır. 

Ad iye kUtUphanesi 
Bir hır tzllk iddia ı 

Belirsiz bir saatta Türk pa
ı.arında Bekir oğlu Ömerin 
icarında beş numaralı fıshkçı 
dükkanına anahtar uydurmak 
suretile giren hırsız tarafından 
çekmecesinden 9 lirasının ça· 
lındığı ve bu hırsız.lığın işsiz 

Ahmed tarafından iddia edil
miş olduğundan tahkikata baş· 
lanmı br. 

Etrafa salrlıran sarhoflaı 
Ba mahanede Kasabalı Ha· 

san oğlu lsmail ve Mustafa 
oğlu Yasin sarhoş oldukları 
halde bağırıp çağırmak ve 
gelip geçenlere küfretmek ve 
karpuz kabuğu atmak suretile 
tecavibde bulunduklarından ya· 
kalanmışlardır. 

Dil kavga mın sonu 
Halkapmarda Şayak fabri

kası önilnde amele Ali oğlu 
Halil lbrahimle ayni fabrikada 
çalışan Zeki aralarında çıkan 
dil kavgası büyümüş ve neti
cede Zeki Halil lbrahimi kar
nından biçakla hafif surette 
yaralayıp kaçmışhr. 

- Bre hoca! çabuk, tiz el
den seni Sultan istiyor. 

Dediler. 
Cinci afal afal gelenlerin 

yüzüne bakıb, beti benzi atarak: 
- Sakın beni Kara Ali'ye 

vermesin? 
- Padişah çağınnıyor, Va

Jide Sultan istiyor. 
Diyince, yüreğine f erahhk 

serpilen Cinci apa1, topal; ge· 
lenlerle birlik Valide Sultanı• 
sarayına vardı. 

Hocayı, Kösem 'in yanına çı
kardılar. Kapıdan attığı adım-
dan başlıyarak, geniş bir min
dere yan çıplak serilen Valide 
Sultana varıncaya kadar yer
den temennalar çakıb sokuldu, 
eteklerini öptü, elini bağladı: 

- Emriniz Sultanım! 
Dedi. Zelzelenin tavsamasiyle 

bahçesi kenarındaki bir odaya 
yaslanmı . Kösem Sultan, eliyle 
kar~ı ında bir yer gösterib otur
duktan sonra: 

- Hoca dedi, zelzeleyi duy· 
dun mu? 

- Sonu var -



Sahife a YENi ASIR -
SİNEMACILIK ALEMİNDE DEGİŞEN TELAKKİ 

Eski kalp fatihleri erkeklerin kalbine yalnız 
cinsi cazibe ile giremiyeceklerini anlayınca 

ve çok pratik bir usul buldular • 
yenı 

Zeka 

güzelli

ğin esası 

sayılıyor 

Amerikada havaların 
birdm biıe ısınması 
iızerbıe sinema yıl

dızları plajlara akm 
etliler. Sağda 935 yılı 

yıldızlar kJaliresi Bet
te Davisi, solda ise 
ilahi yıldız jean Par
keıi hakiki ı•e plaj 
kıya/elleıivle görü
yorswwz. 

HoJyvood (M. P) - Son za- hugün için HoJyvoodda seksape- işde ön safhada gelir. Fakat hayatmda böyle bir kadının 
mantarda Holyvood'daki kadın lin hemen hemen hiç hükmü maal'esef şimdiye kadar bu di- falso yapmasına da imkan yok-
artistler arasında yeni bir meş- kalmamıştır. Çünkii kadın san'- yarda buna pek ehemmiyet tur. Kendini perde de seyre-
gale aldı yürüdü : k 1 d d k vermiyorlardı. Çok şükür ki denlerden başka, tanıyanlar da at ôr arın yüz e o sam cinsi 

.. Erkeklerin kalplerine dogv - b k , I nihayet anladılar. ona presteş ederler. cazi eyi gere sun i gere t 
rudan dogv ruya girebilmek me· Düşünün bir kerre, kafasız Miriam Hopkins' e bakınız tabii elde etmiş bulunuyorlar. k ı ı 
rakı .. ,. çok güzel bir filmde rejisörün etrafı sinema müoek it eri e 

Eskiden erkekler tarafından Bugün için aranan en büyük ve arkadaşlarının tavsiye ve dolu Jean Harlov romancılarla 
sevilmek için kadınların baş meziyet 

0

kafa,, dır. Kafasını ihtarlarile oldukça muvaffak ç.ok sıkı fıkı. 
kullanmasını bilen bütün ka- ı b"I' f k t h • h t d E "h' l d k" ka vurdukları başlıca vasıta cinsi o a ı ır a a ususı aya ın a n mu ım o an şu ur ı -

cazibeleri, daha doğrusu er- dınlara sanat yolları ve bunun sıfırdır. Etrafını saran perestiş- fasını kullanan bir kadın evvela 
keklerin cinsi hislerini tahrik neticesi olarak aşk yolları açıl- karları yalnız onu perdede sey- kendini erkekle müsavi dere-
yolu idi.Hatta bir zamanlar kadın mış oluyor. rede bilen zavallılardan ibaret- ceye getirir, ondan sonra aşk 
sinema artistleri arasında cinsi Bu mesele hakkında Holy· tir. Halbu ki zekasını kuJlanan yapar. 
cazibe meselesi o kadar ebem· voodun sehhar yıldızlarından bir kadın her zaman ve her Kadın hiç bir zaman erkeğin 
miyet kesbetmişti ki rejisörler Karol Lombard bir muharrire yerde muvaffakıyet yoJlarım kisesioi sevmemeli veya ona köle 
bile oyuncuda san'altan ziyada şu sözleri söylemiştir: daha kolay bulur ve adımlarım olmamalıdır. Hakiki kadın er· 
bu vasfı arıyorlardı. Fakat - Şüphesiz ki .. zeka,, her daha emin atar. Sonra hususi keğe aşk yapar. Aşk dilenmez! 

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

Dietrich Ken Meynerd yakında Ronald 
ÇarJ Boyerleoynuyor 
Yakındc " Allahın bah

çesi " adh bir lılm 
çevirecekler 

fret Löboll 
Marlen Dietrib yakında en 

meşhur Fransız artisti Şarl 
Boyerle bir film çevirecektir. 
••Alla hın bahçesi,, ismini ala
cak olan bu fiJmim en büyük 
hususiyeti batanbaşa tabii 
renkleri haiz olmasıdır. Bu fiJm 
için fonnin en son tarakkiya
tından istifade edilmiştir. 

Balkanlara ~eliyor 

Pin11r şa1km /ılmbıiıı kahrnmam Vaıjıni 
Ken Mayncrd'i tanımıyan - Benim filmlerimi tutan 

var mıdır? Bilhassa küçük si- memleketler Amerikadan ziya-
nema meraklılarının ruyalarım da Avrupa memleketleri, bil-
nvlıyan bu Kovboy filmleri hassa Italya, Bulgaristan, I...e-
kahramanı, son birkaç sene histan ve diğer bazı yerlerdir. 
zarfında çevirdiği filmlerden d b 
70 bin logiliz lirası ( 450000 Ben c u memlck'!tlcre karşı 
T .. k ı· ) k .... 1 · şükran borcumu ödemek üzere ur ırası azanmışur. şın 

garibi Keıı M. yakında bu pa· yakında Avrupaya hareket 
raları sarfetmek için Avrupaya ederek kazandığım paraları 
gelecektir. Bunun sebebini bu memleketlerde barciyaca-
kendis:ne soran bir nınh=-rrir,.. ;..- T\~-· •• 

Aşk mektupları 
alıyo:r 

Onun şlmdlllk evlenml· 
yeceğl zann.edlHyor 

Lotus Long 
Ronald Kolrnan, (iki bayrak 

altında) isi11;1.li ıon filmini Klo-

12 ·ıemmuz 193& 

Yeniye bağlılık 

Holivud, dört yüz lira 
aylıkla yıldız arıyor 

Orava kabul edilmek için imtihan 
vermek lazım 

Sinema yıldızı leslie Homand "Baı•kuşlar öteıken ,, Jilmüule 

Hol yvood, sinesinde yüzlerce 
ve binlerce artisti toplayan 
kocaman bir şehirdir. Bunu 
hepimiz biliriz. Fakat son za· 
manlarda film şirketleri bir çok 
gazeteler vasıtasiyle şu ilanı 

dünyanın dört tarafına yaymağa 
çalışıyorlar. 

- "Holyvood yeni san'at
kar istiyor." 

Bu habere şaşmayınız. Ame
rika daima iler~ye, daima ye
niliğe bakan bir ülkedir. "Eski,, 
ne kadar güzel ne kadar mebzul 
olursa olsun onu tatmin 
edemez. Onun aradığı daima 
yenidir. Bu ilan üzerine sinema 

cenneti yüzlerce genç kız .. 
genç erkeğin hücumuna uğra
mıştır. Bunlar önce 1 ir heyet 
tarafından güzelt.k ve zeka im
tihanından geçiriliyorlar. Bund• 
muvaffak olanlar ikinci bir im
tihana, ses ve fotojeni imtiha· 
mna tabi tutuluyorlar. Bunda 
da kazananlar 75 dolar hafta· 
lıkla ( bizim paramızla 400 lira 
aylık ) sinema şirketleri tara
fından küçük roller için angaje 
ediliyorlar. 

Bunda da kendini gösteren• 
ler ne alacaklar ? Artık onu 
siz düşününüz. .. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••saıaaıııaaııaıaıaıı, 

Plaj arda 
Bu sene Ameri· 

kada sıcakların pek t 
fazla olmasına rağ
men, Holivud ar
tistlerinde denize 
karşı büyük bir la
kaydi vardır. Bir
kaç artist müstesna 
diğer yıldızların ge- r,,,,.'ılo.,--:ı,, .. ,f"~' 
çen senelerde ol
duğu gibi pliijlann 
semtine uğradıkları 
pek nadirdir. Eski
den yıldızlar ara· 
sında bir kararma 
modası almış yürü
müştü. Şimdi ise 
artık esmerliğe el
veda demek )azım· 
geliyor. 

/ıJatı Brnnd 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ra birçok kadınlardan izdivaç 
ve aşk mektupları almaktadır. 
Falrnt Kolman yaşı geçmiş 
olduğunu bahane ederek bütün 
teklifleri reddetmektedir. 
Kolmanın evlenmemesindeki 

asıl sebeb şimdilik bir sırdır. 
Acaba bunda da gizli bir aşk 
. "' 

Bir sıhhiye mem•ıru 
aranıyor 

lstiyenlerin, Tepeköyde kü
çük Mendres müteahhitliğine 
müracaatları. 

2 - 3 s. 6 ( 1446 ) 
o 
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AŞK MACERALARI 
PARDA YANLARIN AL Ti 
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0n yedi sene süren bir ayrılıktan 
sonra birbirine tapan çiftlerin 
buluşmaları çok hazin ulmuştu 

Aradan tam on yedi sene 
geçmişti. Mareşal dö Monmo
ransi küçük kardeşi Mareşal 
Damvilin ihaneti yüzünden 
çok sevdiği karısı ]an dö Pi
yenden ayrı yaşıyordu. 

Mareşal zaman zaman Dam
vilin itiraflarını, gözünden kıs
kandığı ]ana karşı kardeşinin 
sevgi beslemesini gözleri önü
ne getirerek ürperiyor, yaptığı 
düelloyu habrlıyor, ısbraplar 
içinde kıvranıyordu. 

Mareşal dö Monmoransi ]ana 
karşı sonsuz bir se11gi besledi
ğinden başka bir kadınla ev
lenmeği düşündükçe buhranlar 
geçiriyordu. Kardeşinin mel' 
unca hareketlerine karşı saray
dan uzaklaşmıştı. 

Aradan uzun yıllar geçti. Bir 
gün ansızın şövalye dö Parda
yan adındaki bir genç on yedi 
senedenberi ayrı yaşadığı ka
rısından bir mektup getirdi. 

Jan dö Piyen yaşıyordu.Onun 
asla kabahatı yoktu ve ma
sumdu. Zavallı kadın eski ko
casına artık acı hakikatlan bü
tün çıplaklığıyla anlatıyor. Da
mvilin çok haince hareketleri 
perdeyi kaldınyor, kızı Luiz 
için Dük dö Mormoransiden 
himaye ve şefket dileniyordu. 

Hiç beklemediği bir günde 
eline gelen bu mektuptan 
ihtiyar dük'ün ruhunu bir 
Kvinç kapladı • Demek ki; 

ardeşini beyhude yere 
dueUoya davet etmiş ve nafile 
yere karısını ve kızını bulabil
mek için Pariai altüst eylemişti. 

Şövalye, Mareşalı kadının 
gizlendiği yere götürdü. On ye
di sene ayrılıktan sonra birbir
lerine coşkun hislerle bağlı bu
lunan eski karı koca karşı 
karşıya geldiler. ihtiyar Mare
şal taptığı kansını tekrar ele 
geçirmişti. Ne yazık ki; zaval
lı kadın kendinde değildi. Çün
kü delirmişti. 

* • • 
Jan Dö Piyen çok sefil bir 

.ııayat sürüyordu. Istıraplarına 

ölçü yoktu. Lakin onun biricik 
düşüncesi kendisine yaşamak 
İçin kuvvet veriyordu. O da 
kızının saadetini temin eyle
mekti. 

Karşılaşma çok hazin olmuş
tu. Lüiz babasının geldiğini ha
ber alınca düşüb bayıldı. 

Jan on yedi sene görmediği 
kocasının kollarına atılmak is
terken buna muktedir olama
mış : 

Allahısmarladıkl ölüyo
rum .• 

Diye mırıldanarak olduğu 
yere yıkılıp düşmüştü. 

Hayatın bin bir ıstırabına 
kızının saadeti için göğüs ve
ren bu ana, kızını babaya tes
lim edebilmek vaziyetini elde 
ettiği dakikada bütün taham
mül kabiliyetini kaybetmişti. 

On yedi senelik işkence onu 
Yıldırmadı. Fakat bir dakikalık 
sevinç zavallının aklını almıştı. 

Buna rağmen ]anın çehresine 
eski güzelliğini, bütün parlak
lığiyle andıran bir tazelik gel
ıııişti. 

* • • 
Bu manzara Mareşal Mon-

ıtoransiyi de kendinden geçır
ıtıişti. Bütün metanetini toplı
Yarak gözlerini açtığı zaman 
Janı mütebessim çehresile kar
fısında buldu. Ne yazık ki Jan 
il!üye benziyen tavırlariyle ses
llz ve hareketsizdi. Dizleri di-

bine çöken Lüiz mütemadiyen 
gözyaşı döküyürdu. 

Şefkatlı ana bütün kuv11etini 
toplıyarak kızının sarı saçlarını 

okşadı. Mareşal ayağa ka!ka
rak titreyen dizlerini sürükle
meye çalışarak onlara yaklaştı. 
Genç kızın hafifce omuzuna 
dokundu. Lüizin iki elinden 
tutarak onu ayağa kaldırdı. 

Gözlerini gözüne dikti. Yav
rusunu tanımakta zorluk çek
medi. Çünkü genç kız zavallı 
]anın küçük modelinden başka 
birşey değildi. 

Mareşal titreyen dudaklan 
arasından: 

- Kızım( 

Hitabını. çıkardı. 
Hıçkırıklar içerisinde titre

yen Lüiz kendisini babasının 

kolları arasına attı. Hayatında 
ilk defa olmak üzere bu keli
meyi ağzından çıkardı. O da: 

- Habacığıml 

Dedi. 
Her ikisinin göz yaşlan bir

birine karıştı. Baba kızını kü
çük bir çocuk gibi dizine 
oturttu. Ağır ağır söylenmeğe 

başladı: 

- Yavrum! Artık ananı kay
bettik. En büyük felakete uğ
radığın bir günde babanı bul
dun. 

Mareşal ile Luiz Jan'ın na
sıl bu perişan vaziyetten kur
tarılacağını düşünürlerkenn göz 
ya'Şlarına son vermişlerdi. Bir
birlerine bir çok sualler sordu
lar. 

Fransova, kızının ağzından 

çok uzun süren bir maceranın 
hikayesini dinledi. 

Sabahın dokuzunda başlıyan 

bu buluşma gecenin yarısına 
kadar sürmüş Mareşal karısı

nın kendisinden ayrı geçirdiği 

on yedi yıllık hayatın, en ince 
noktalarına kadar öğrenmişti. 

- Bitme<P. -
.rzz:r_.cu-~.r,rz/7Z/J. 

Borsa Haberleri 
DUn Borsada 

Yapılan Satışlar . 
~ 

Uz Um 
Çu. Alıcı Fiat 
157 Alyoti bi. 8 50 9 

44 H Z Ahmet 7 25 9 25 
5 B Alazraki 9 
206 Yekün 

510284 

520490 

Eski sabş 
umumi satış 

Zahire 
Çu. Cinsi 
473 Buğday 

130 ton " 
1 vag." 

150 Arpa 
33 Bakla 

5 50 .. .. 
.. .. 
3 50 
4 25 

150 ton haşhaş 11 50 

40 Kumdan 4 50 

9 

Fiat 

6 75 .. .. 
.. .. 
3 50 
4 25 

12 50 
4 50 

BONO 
Mübadil bonosu, banka 

hisse senetleri ve bilumum 
hazine tahvilatı Ergani, Si
vas dahili istikrazı satın alır. 

Adres: lzmir Kemeraltı 

Hacı Hasan otelinde 
60 numarada Cavide 
müracaat. 
TELEFON: 3903 

11-30 (912) S.7 Pa. Pe. S 

fENI ASfR 

içtimai görD!ler : 

Kabul günleri 
Bilmem farkında mısınız ? 
Memleket hudutları içinde 

kanun nizam tanımaz; ırk ve 
adetlere prensip ve nıaballi 

telakkilere aykırı bazı görün
mez düşmanlar dolaşmaktadır. 
Bunları ister koleraya, ister 
vebaya benzetiniz; fakat ha
kikat şu ki; müste11li bir hüvi
yet içinde engel ve sınır gö
zetmeden çalmadıkları kapı, 
girmedikleri ev kalmamıştır. 
Büyük şehirlerden htanbuldan 
Ankaradan,lzmirden başlıyarak 
bunları en hicra kazalarımızın 
tek katlı evlerinde, misafir 
odalarının itina ile süslenmiş 

köşesinde ya koltuğa gömül
müş otururken, yahut ta divane 
yan gelmiş alaylı bir tebes
sümle etrafı istihkar ettiğine 

şahit olursunuz. 
Bu; medeniyet denilen ca• 

zibeli varlığın etrafına halka
lanmış bir (dairei faside)dir ki 
henüz geçmesini öğrenmemiş 

olanları zehirler. Çılgın bir iş
tiha, ve kulaklardan kulaklara 
atlıyarak kafalarımızı işleten 
o sihir, bizi ve şüphesiz bütün 
milletleri medeniyet çemberine 
bir mıknatıs gibi çekiyor. 

Elimizi attığımız ilk zaman
larda avucumuz posalarla dolu 
kalır. Bu bizim için miyar olu
yor. Ve medeniyeti bu ölçüye 
göre anlamağa çalışıyoruz. 

Misal mi istiyorsunuz : 
işte Parisin bilmem hangi 

barındaki Aktromatik dansları 
evlerimizde görerek medeniyet
ten ürküyoruz. Dans medeni 
alemin nezih bir eğlence vası
tasıdır. 

Fakat onu adileşen bir kis
veye sokrak hakiki hüviyeti 
içinde imit gibi göstermenin 
bir çok zararları meyan:nda 
biri ve belki de birincisi nef
retimizi celbetmek oluyor. 
Hemen söyleyelim ki; refah ve 
saadetin iyi ve geniş yaşama
nın remzi olan medeniyet bü
tün eylencel~riyle, bütün teş
kilat ve teferrüatiyle mahlut bir 
karakter taşır ve hııdutlardan 
bu şekilde girer. iyisini ayık
layıp meydana çıkarmak o 
memleketin kültür seviyesiyle 
beraber ve hem ahenkolarak 
yürür. 

Son zamanlarda ise tamamile 
yabancı olduğumuz bazı adet
leri lşidiyoruz. Bu; çürümüş bir 
sosyetenin serpintileridir. Öyle 
bir serpinti, kı şehir kaza de
meden her tarafta akisler 
yapmıştır • Aile kabul günle 
rinden bahsediyorum . Asa
leti, kibarlığı, nezaheti ve hele 
tarihte yer tutmuş misafirper
verliğile ün salmış Türk aile
si'li:ı bahada ancak bir günün
de misafir kaba! edeceğine 
dair komşulara ve bütün bir 
mahalleye ilan etmesindeki 
garabeti ve uygunsuzluğu bir 
türlü anlayamıyorum. 

Bir bükümet dairesinin bir 
şirketin muayyen kabul günleri 
olabilir. Fakat bir evin hele 
Türk evinin kabul günü olması 
bi:ı.e hiç de uymayan bir adet
tir. 

"Türkler ki asillerin asilidir. 
Yapma olmıyan, göstt!rişi bu-

YAZAN : Niyazi ilhamı 
• lunmıyao bu pek yüksek asa

let bize tabiatın hediyesidir. 
sadelik içinde ihtişamı, sükunet 
içinde belagab, zarif bir dur
gunluk içinde d:ıygulu bir ha
yatiyeti ve ... Pırıltılı bir hayat 
içinde kibar bir hakikatı 

hissettiren ,, biz Türkler 
nasıl oluyor da günlerini şura
da burada gezmeğe, dinlenme
ğe hasretmiş, aileci kılığının 

ruha tazelik veren çevresi için
den tardedilmiş bir sosyotenin 
adetlerini alıyor ve övüne övü
ne " ancak falan gün misafir
lerimi kabul edebilirim " diye
biliyoruz. Misafir istediği za
man gelir istenildiği zaınan 

gelmez. 
Tesellimizi sukutu hayale çe

viren şey de bilhassa buna 
münevver geçinenlerin ön ayak 

olmalarıdır. Bizde bizim aile

lerimizde kabul günü olamaz. 
Kapılarımız daima açıktır. An
cak buna muntazam bir şekil 
vermek lazım gelirse denilebi
lir ki : 

Bazıları evinin dağınık halini 
teşhir etmek istemezler. Bu 
takdirde garpta olduğu gibi 
misafirliğe gidilmeden bir kaç 
saat evvelden haber vermek 
her şeeyi hallediverir. Yoksa 

misafir.kabul gününde - şimdi 

olduğu gibi - komşusundan çi
çek ve vazo toplıyarak misafir 
odasını süsleyib misafirini bek

lemek aile ahlakına da uygun 
gelmiyor. 

Tabii olalım, ve gülünç ol

maktan çekinelim. 
N.I. Köymen 

lzmlr Beledlyeslnden : 
- Beher metre murabbaı 

yüz yirmi beş kuruştan üç yüz 
kırk dokuz lira altı kuru~ be
deli muhammenle 58 sayılı ada
nın 279,25 metre murabbaın• 

daki 8 sayılı arsası baş katip
tiplikteki şartname veçhile 
28-7-936 salı günü saat on al
tıda açık artırma ile ihale edi

lecektir. Iştirak için yirmi altı 
buçuk liralık muvakkat teminat 

makbuzile söylenen gün ve 
saatte encümene gelinir. 

12-14-28-31 2139 (1451) 
- Tere yağı, Zeytin yağı 

ve sirkenin evsafı ve hilafına 

hareket eden bayi ve amiller 
hakkındaki teobihname Bele
diyedeki ilan tahtasına asıl
mıştır. Alakadarlar gelip oku
yabilirler. Ilan tarihinden itiba
ren aykırı hareket edenlerden 

nisbi para cezası alınacaktır. 
2140 (1452) 

Namazgahta belediyeye 
aid yol fazlası senelik kirası 

yirmi lira bedeli mubammenle 
başkatiplikteki şartname veçhile 
21-7-936 Salı saat günü on al· 
tıda açık artırma ile- ihale edi
lecektir. iştirak için iki liralık 
muvakkat teminat makbuzu ile 
söylenen gün ve saatte encü
mene gelinir. 

5, 8, 12, 16 2029 (1393) 

Emlaki Milliye müdüriyetinden: 
Lira 

76 Reşadiye kaptan Hüseyin sokağında 18 taj No.lı ev 96 
77 Oruç reis mahallesinin kirpi S. 19 taj numaralı ev 72 

Yukarıda yazılı emvalin birer senelik icarları on beş gün müd
detle artırmaya konulmuştur. ihalesi 27-7-936 Pazartesi günü 
saat 15 dedir. Taliplerin Milli emlak müdüriyetine müracaatları • 

12-21 2091 (1449) 

1 LAN 
~-a~isa Bağcı!ar kooperatifinden: 
U.zum ıb~acatı yapmak uzere .t~ş~kkül eden Talat Erman fir

.ıııasiJe Manısa bağcı!::r kooperatıfının hiç bir alakası bulunma-
dığını lüzumuna binaen ilan eyleriz. (1455) 
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Çünkü Radyolin dişleri temizler, beyazlatır onl& -
.. ra sağlamlık verir. Diş etlerini kuvvetlendirir. 

~················································································ 
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- e gım, neye ey u e aş agrısı 

çekiyorsun ? Bir kaşe 

GB • 
ı p i 

Al da hemen kurtuı ! 

:··············································································· 
~ En inadcı baş ağrılarını, en şiddetli diş ağrılarını ~ 
E ıaşılacak derecede süra~le geçirir ~ 
.•.••••••••••...•.........•.•........................•...•• . : • ••••••••••••••••••• 
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NASlRilACl 
KANZUK 

Doktor 

Cems'in 
Nasır 
iLACI 

m • OZAIL 

DOKTO~ JEMSiH 
En eski nasırları bile pek kısa bir zamanda tamamen ve 

kökünden çıkarır. 

Umumi deposu: lngili:ı: Kanzuk eczanesi her ecıaoede bulunur. 
Ciddi ve mliessir bir nasır ilacıdır. 



Sahife a 

lzmlr ıcnı ticaret me
murlujjundan: 

lzmirde odun pazarında ma· 
nifatura üzerine ticaret yapan 
(Moiz Gomel ve mahdumları ) 
şirketinin 14-5-936 tarihinden 
itibaren feshine mütedair mu
kavelename ticaret kanunu hü
kümlerine göre sicilin 1627 nu
marasına kayt ve tescil edil
diği ilan olunur. 

İzmir sicili ticaret memurluğu 
resmi mühürü ve imzası 

F.Tenik 
1 - Mukavelename: 

• Bin dokuz yüz otuz altı se
nesi Mayıs ayının on dördüncü 
günü saat on yedi buçuk sıra
larında İzmirde Halim ağa çar· 
şısında 14 numaradaki daire
sinde vazife gören Jzmir üçüncü 
Noteri Bay Tahsin Amurun 
vekili Bay Ali Raif Günyerin 
yanına gelen ehliyeti kanuniye 
ve nizamiyeyi haiz bulunan zat 
ve hüviyetleri kanun nazarmda 
şehadete ehil görülen kimse
lerden lzmirde Salhane tram
vay caddesinde 314 No. da 
oturan Bay Şemoel Bencuya 
ve bmirde Karantinada Yıldız
tepe sokağında 1 numaralı evde 
oturan Bay Avram Meseri nam 
ahitlerin tarif ve şehadetle-

rinden anlaşılan lzmirde Kara
taş tramvay caddesinde 314 
No. lı evde oturan Bay Moiz 
Gomel ve aynı evde oturan 
oğlu Bay jozef Gomel ve iz
mirde Salhane tramvay cadde
sinde 353 numaralı evde otu
ran Bay Hayim Gomel, anla-
tacakları gibi bir feshi şirket 
mukavelesinin yazılmasını iste
diler. Yukarıda isim ve adres
leri yazılı şahitlerin yanında 
rzuları soruldukta her üçü bir

den söze başlıyarak: -Aşağıda 
yazılı artlar dairesinde bir mu
kavele yaptıklarını beyan ve 
ikrar etmişlerdir. Şöyle ki:-

M. 1 - Akit tarafları ma· 
nif at ura üzerine ticaret eyle
mek üzere sirküler neşretmek 
suretiyle aralarında teşkil eyle
dikleri "Moiz Gomel ve mah
dumları" adlı şirketin işlerine 
nihayet verdikleri 14 Mayıs 
1936 gününe kadar ;yapılan ve 
taahhüd edilen işlerle hesapları 
tamamen tasfiye eylemişlerdir. 
Şöyle ki: 

A - Moiz Gomel'in hesap 
neticesinde münfesih şirkette 
mevcut sermaye ve haklarını 
tamamen , almış olduğunu ve 
mevcut emval ile alacaklarda 
hak ve alakası kalmadığını be
yan eder. 

B - Hayım Gomel'in, mün
fesih şirkete koyduğu serma
yesiyle hesap görüldüğü güne 
kadar kendisine ait hakları ta
mamen almış olduğunu ve 
mevcut mallar ile alacaklarda 
bak ve alakası kalmadığını be
yan eder. 

C - Jozef Gomel'in mün
fesih şirkette mevcut sermaye 
ve haklarına mukabil başla ha
şana ticaretine devam edeceği 
aynı ticaret evlerinde mevcut 
mallarla alıkoyduğu defterlerde 
muharrer olan alacak ve borç
ları kabul ve taahbüd eyledi
ğini beyan eder. 

M. 2 - T arafJardan her biri 
hatasız görülen hesaplara müs
tenit olan muamelata ait hu
kuk ve muhasamattan yekdi-
ğerinin zimmetini mütekııbilen 
ibra eylediklerini ittifakla ik
rar ederler. 

Akitler başka bir diyecek
leri olmadığını beyan ve ikrar 
etmelerı üzerine bu mukavele· 
name resen tanzim ve hazır 
olanlar yanında açıkça okundu. 
Meal ve münderecatının talep 
ve arzularına tamamen uygun 
olduğunu ikrar ve kabulden 
sonra altını hepimiz imza ve 
mühürJedik. 

Akitler: imzaları. 
Şahitler: imzaları. 
Noter resmi mühürü ve vekili 

Ali Raif Günyer imzası 
Umumi No. 4458 
Hususi No. 3-66 
Bu mukavelename suretinin 

daire dosvasında saklı 14 Ma-
yıs 1936 tarih ve 4196 umumi 
numaraJı aslına uygun olduğu 
tasdik kılındı. Bin dokuz yüz 
otuz altı senesi Mayıs ayının 
yirmi üçüncü Cumartesi günü. 

lzmir üçüncü noterliği resmi 
mühürü ve vekili AH Raif 

Günyer ımıa~ı ' 
'l133 (1453) 

YENi A:Slk 

Sümer Bank Umum Müdürlü
ğünden: 

Ecnebi mektep ere talebe gönde
rilecektir. 

Bankamızca tayin edilecek muhtelif ihtisas şubelerinde yetiş
tirilmek üzere imtihan ile 15 lise mezunu seçilerek ecnebi 
memleketlerde tahsil ettirilecektir. 

Namzetlerin, aşağıda yazılı şartları haiz olmaları lazımdır. 
UMUMi ŞARTLAR: 
1 - Türk olmak. 
2 - Tamüssihha olmak. 
3 - 18 Yaşından aşağı 25 yaşından yukarı olmamak. 
4 - Liselerin riyaziye kısmından mezun olmuş bulunmak. 
HUSUSİ ŞARTLAR : 
1 - 1932 - 1936 Seneleri araı;ında liselerin fen kısmından 

mezun olmuş bulunmak, riyaziye, fizik, kimya dersleriyle 
yabancı dilden iyi not almış olmak. 

2 - Tahsile gitmeğe ve nvdette banka hizmetinde çalışmağa 
mani resmi veya hususi bir taahhüdü olmamak. 

Taliplerin nihayet 20 Temmuz 936 tarihine kadar aşağıdaki 
vesaiki ( M. E. ) remziyle Ankarada Sümer Bank Uumum Mü
dürlüğüne V'! lstanbulda Sümer Bank lstanbul Şubesine gönder
meleri lazımdır. 

1 - Hal tercümesi. 
2 - Mektep şahadetnamesi ve imtihan notları cetveJi. 
3 - Resmi bir hastahaneden alınmış ve yukarıda yazılı sıhhat 

ve bünye şartlarını muhtevi bulunmuş bir sıhhat raporu. 
4 - Fotoğraf. 

Bıı vesikalar makina ile yazılmış üçer nüsha olarak gönde· 
rilecektir. 

imtihan 31 Temmuz. 936 saat 9 da Istanbulda ve Ankarada 
aynı zamanda yapılacaktır. ( 1607 ) 

7 - 12 - 17 2040 ( 1411 ) 

Sümerbank Umum müdürlüğünden: 
Lise ve Ticaret mektepleri mezunla

rından memur alınacaktır 
Bankanın teşkilatına ve fabrikalarına liselerden, ticaıret mek

teplerinden bu sene mezun olacak talebeler arasından memur 
alınacaktır. 

Seçilecek namzttler Bankanın, teşkilatının ve fabrikalarının 
idare, muhasebe, ticaret kısımlarında bir sene müddetle çalıştı
rılarak yetiştirıldikten sonra ehliyet ve Jiyakatleri anlaşılmak 
üzere bir imtihana tabi tutulacak ve bu imtihnnda muvaffak 
olanlar, tecrübe ve bilgileri tekemmül ettirilmek üzere banka 
hesabına ecnebi memleketlere staja gönderileceklerdir. 

UMUMi ŞARTLAR 
1 - Türk olmak 
2 - Tamüssihha olmak 
3 - 18 yaşından aşağı 25 yaşından yukarı olmamak 
4 - Liselerin riyaziye kısmından ve lise ayarı ticaret mek

teplerinden pek iyi, iyi ve otta derece ile mezun olmu§ 
bulunmak. 

HUSUSi ŞARTLAR 
1 - Lisderin riyaziye kısımlarile lise derecesindeki ticaret 

mekteplerinden pek iyi derece ile mezun olanlar bila imtihan 
kabul olunur ve kendilerine 70 • 80 lira arasında bir maaş verilir. 

2 - Liselerin riyaziye kısımlarile lise derecesindeki ticaret 
mekteplerinden iyi ve orta derecede mezun olanların riyaziye 
ve lisan gruplarından kuvvetli olanları seçilerek bir imtihana 
tnLi tutulur, ve kendilerine muvaffakıyet derecelerine göre 50 -
60 • 70 lira arasında bir maaş verilir . • 

3 - Bunlardan Ankarada istihdam edilenler maaşlarından 
maada yirmi Jira pahulılık zammı alırlar. Taliplerin nihayet 20 
temmuz 936 tarihine kadar aşağıdaki vesaikı (M.N.) remzile 
Ankarada Sümerbank umum müdürlüğüne ve lstanbulda Sümer 
bank lstanbul şubesi müdürlüğüne göndermeleri lazımdır. 

1 - Nüfus tezkeresi 
2 - Mektep şabadetnamesi Yt yahut mektep tarafından 

verilmiş muvakkat tasdikname. 
3 - Resmi bir hastaneden alınmış sıhh~t raporu. 
4 - 3 adet vesika fotoğrafı 

imtihana tabi olacakların imtihanı 31 temmuz 936 saat 9 da 
Istanbul ve Ankarada ayni zamanda yapılacaktır. (1605) 

7-12-17 2041 (1412) 

Devlet Demir Yollarından: 
Aşağıdaki gayri menkuller 21-7-936 salı günü saat 15 de iz. 

mir Alsancak'ta 8 nci işletme Komisyonunda pazarlık usulile 
birer sene için ayrı ayrı kiraya verilecektir. IstekJilerin aşağı
daki miktarda muvakkat teminat vermeleri ve arauılan 'vesika
lar ve işe girmeğe kanuni manileri olmadığına dair beyanname
lerle muayyen vakıtta komisyona müracaatları lazımdır. Şartna· 
meler ko:nisyondan parasız ahnır. 

1 - lzmir Basmane istasyonu içinde büvet muhammen sene
lik kira bedeli 200 lira muvakkat teminat 15 liradır. 

2 - Karşıynkn istasyon büfesi· muhammen senelik kira bedeli 
180 liradır. Muvakkat teminat 1350 kuruştur. 

3 - Karşıyaka istasyonunda büvet muhammen senelik kira 
bedeli 50 lira muvakkat teminat 375 kuruştur. 

9-13 2050 [1428) 
10 Temmuz 936 tarihinden itibaren lzmire Konya ve Konya· 

l lmir arasında aktarmasız yolcu nakliyatı için doğru arabalar 
_!_nhsis edileceği ilan olunur. 12-15 2095 (1450) 

iL 
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ızM·R YüN Mensucatı 
ürk A. Şirketinin 

• 
• uma a rt 

l'arahndan mevsim dolayısilc yeni çıkardığı kumaşlar: 

.ı~AJJ 
• a ---1 ZARi 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 
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Birinci Kordonda ŞARK HALJ T A ş 
186 Numarada • • 

~l:1:'afcı~':i~~:- F AHRi Kandemir oğlu 
~caz;cı~z:z:;;7z:v:J.ZZ'T.Z.)_~z:z-2~ 

Ayni kumaşlar 

İzmir Emlak ve Eytam Bankas!ndn: 
Esas No. Yeri No. su Nev'i depozitosu 

Eski Yeni T. L. 
242 Karşıyaka Alaybey M. Cetal bey So 76.76-1 82-84 Ev 240 
330 Bayraklı Kanarye sokak 4 4 Ev 40 
325 Karşıyaka Donanmacı M. Muradiye sokak 23 • Ev 1100 
349 Hasan hoca M. Kızlar ağası hanı içinde 25-52 oda 75 
350 ,, ,, ,. ,, 12-25 oda 40 
355 Karşıyaka Alaybey M. Hengam sokak 36 11 oda 700 
404 Karataş Mahmut Hayati sokak 4 4 oda 160 
582 Üçüncü karataş lslAhane arkası 8 No. oda 160 
653 Üçüncü karataş asansor sokak 19-2 taj arsa 15 
658 Burnova Yaka M. ikinci Yaka sokak 50 50 ev 60 
660 Bornova Civan Yolu 12 8-10 ev 300 
731 Birinci karalaş Mansuri zade yokuşu 43 7 taj 1 ev 200 
785 Karataş irfan sokak 26·1 26 taj 30 ev 80 
970 Karataş Postacı Ali ef. sokak 39 39 ev 80 
872 Birinci Karataş lcadiye sokak 15 taj 17 56-35 hisseli ev 220 

Mevki ve numaralan yukarıda yazılı emlakin bedelleri peşin veya taksitle ödenmek ü1.ere 
pazarlıkla satışı 16-7-936 perşembe günü saat onda ihale edilmek kaydile açık arttırmaya 
konulmuştnr. . 

IsteJdi olanların hizalarında yazılı depozitoları veznemize yatırarak artırmaya girmeleri ve yan-
larında üçer fotoğraf getirmeleri ilan olunur. 5-12 1944 (1396) 

Gördes icra memurluğundan: 
936 - 43 

Gördesde lgli oğlu lsmaile 
maa masraf 170 lira 19 kuruş 
borçlu Ankarada Müdafaai hu
kuk caddesinde havuzlu kahve 
müsteciri Gördesli Müftü oğlu 
Saidin bu borcundan dolayı 

Gördesin N311ıtepe mevkiinde 
mutasarrıf olduğu tapu sicilinde 
mukayyet şarkan Müftü oğlu 
Rıza kızı Zehra garben kıycı 
lbrahim ve Mahmud şimalen 
Etem oğlu Galib ve Mahmud 
ve cenuben yine Zehra ve Kaycı 
ile mahdut içinde 16 adet 
meyve ağa~ı ve 46 metre mu· 
rabbaında harab bağı havi bir 
hektar 880 metre murabbaı 
kabili ziraat tarlası haczediJe· 
rek 200 lira kıymet takdir 
edilmiş ve borçlunun bulunduğu 
mahalden giderek halen ika· 
metgahı meçhul olmakla hacız 
zabıt varakası tebliğ edileme• 
miş ve divanhaneye talik edil
miş olduğundan H. U. M. K. 
144 ncü maddesi mncibince 
borçlunun tarihi ilandan itiba
ren yirmi gün zarfında bir iti
razı varsa Gördes icra tetkik 
mcrciine şifahi veya vazı ile 
müracaat eylemesi ve aksi tak-
dirde haczin kat'ileşeceği ilan 
olunur. (1454) 

Maden Suyu 
'fiirkiye 

Kızılay urumu 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazınısızlığa karşı en iyi ve 

şifalı maden suyudur 

er yemekte bir ıki 
Bardak içiniz 

lzmir eczanesi TELEFON : 2067 

YORGUNLUGUNUZU GİDERİR DlMAGINlZI DiNLENDİRİR HER YERDE BULUNUR 45 DERECELiK EN NEFiS RAKIDIR 

il lzmlr umum acentesi : Emirler carıısı karşısında Mıhçılar HÜSEYiN BAHRi. SEKiP müıkirat deoosu. TELEFON : 32!56 



F rate i Sperco 
Vapur Acentası 
ROY ALE NEERLANDAIS 

• 
W. F. . \1 an )er 

Zee & Co. 
DEUTCHE LEVANTE LINIE 

1 

KUMPANYASI 
VULCANUS vapuru 13 tem· 

muzdan 18 temmuza kadar 
limanımızda olup Anvers, Rot
terdam, Amsterdam, Hamburg 
limanları için yük alacaktır. 

G. m. b. H. 1 
TINOS vapuru 7 temmuzda 

bekleniyor. 11 temmuza kadar l 
Anvers, Rotterdam, Hamburg 

CERES vapuru 27 temmuzda 
gelip bir ağustosta An
vers, Rotterdam, Amsterdam 
ve Hamburg limanları için yük 
alacaktır. 

SVENSKA ORIENT Linien 
GOTLAND Motörü 20 Tem

muzda Rott rdam, Hamburg, 
Copenhag, Dantzig, Gdynia, 
Goteburg, OsJo ve lskandi
navya limanları için yük ala
caktır. 

VASLAND motörü 30 t<"m
muzda beklenmekte olup yü
künü tahliyeden onra Rot1er
dam, Hamburg, Copenhage, 
Danbig, Gdynia, GoteburJı! 
Oslo ve lskandin vya limanlan 
için yük alaca ·br. 

SERViCE ARiTiME ROUMAIN 
ALBA JULIY A vapuru 30 

temmuı.da gelip 1 Ağustosta 

Pire. ita. a ily ve Bar-
elon reket edecektir. 

Y o!cu ve yük kabul eder. 

lland ki hare et tarihlerife 
n vfunlard i deği "kliklerden 
acentn mes'uliyet abu] etm z. 

Fazla tafsilat için f . nci 
ordo da T hmil ve T hJiye 

binası ar a nda FRA TEU.I 
SPERCO acent · e müracaat 
edi ı n ol 

T elefo · 2004-200~2663 

Parnı 

a ay chanelerinde 
I ederler. 

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 

ve Bremen limanlarına ,.ük 1 
alacaktır. 

CHIOS vapuru 11 temmuzda 

bekleniyor. Bremen, Hamburg 
ve Anversten yük çıkaracakbr. 

A GORA vapuru 20 tem

muzda bekleniyor. 25 temmuza 
kadar Anvers, Rotter"dam,Ham 

burg ve Bremen limanlarına 
yük alacaktır. 
~-SOC>

Amerikan Export Lines 
EXMISTER vapuru temmu

zun nihayetine doğru bekleni
yor. -Nevyork ıçın yük ala
caktır. 

.... 1:81 ... 

Den Norske Middelhaslinje 
( D.S A.S Span kelinjen ) . 

OSLO 
SARDINIA motörü 20 tem

muza doğru beklenmekte olup 

İskenderiye, Dieppe Dünkerk 

ve Norveç limanları iç.in yük 
kabul edecektir. 

Service Maritim Roumain 
Bugarest 

DUROSTOR vapuru 9 tem
muzda Köstence, Sorma, Galas 
ve Gatatz ktarması Belgrad, 
N ovisad, Budapest, Bratislava, 
Viyana ve Llnz için yük kabul 
edecektir. 
~ 

S. A. Royal Hongroise de Na
vigation D nubien e- aritime 

Bod:ıpest 
SzEGED motörü 13 temmu

za doğru bekleniyor. Belgr d 
Novisat, Budapest, Bratisl va 

Viyana ve Linz için yük kabul 
edecektir. 

Vapurlann · · leri, gelme 
tari feri ve navl tarifeleri 
hakkında biç bir taahhüde gi· 
rış ez. 

N. V. • F. Hami V 
Z e Co. 

Birinci Kordon T defo o. 
2007 - 200 

lz111iı·liler 1---tanhulda nerede buluşurlar 

Sirkecide Os 
Her iki otelin üsteciri Türklerden en eski otelci 

olan ve herke kendi · · sevdiren bay Omer L -
f dlr. Bay Ömer Lütfi lzmir As ~eri ot · 
sisidir. Kırk bir senelik tecrübeli idar · · 
bilir. lstanbulda her i · otelde -o khyaca 
evlerindeki rahah b caldardır. 

Bütün bu fevkamdeliklere iliveten fiatJar 
müthiş ucuzdur 

Ferit Diş macunu 
Dişleri inci gibi beyazlatır 

ağız ve d" hı&ı.!sıhhası için 

lüzumlu bütün evsafı haizdir 
Büyük tübü 

15 kuruştur 

Ferit 
Diş Fırçası 

Sıhhi 
Sağlam 

Zarif ve 
çok ucuzdur 

M.DEPO 
S. Feri Eczacı başı Şifa eczane i 

------

VENi ASIR 

oktor Oliver 
LIMtTET 

k Vapur Acen . a~ı 
CENDELI HAN BıR lNCI 

KORDON TEL 2443 
THE ELLERMAN LINES L TD. 

GRODNO vapuru 25 hazi-
randa beklenmekte olup Londra 
ve Hull içiıı yük alacakbr. 

. lzmir Memleket Hastanesi 
Rontken miitebaassısı 

Her Nevi RONTKEN 
Muayeneleri 

MARDINIAN vapuru 27 ha
ziranda beklenmekse olup Li
verpool ve Glasj!'OV Jçin yük 
alaca\...tır. 

DRAGO vapuru temmuz or-
talannda Londra, HuJJ ve An
versten gelip yük çıkaracak ve 
ayni zamanda Londra, ve Hull 
için yük alacaktır. 
- LESBIAN vapuru 15 tem
muzda Liverpool ve Svansea· 
dan gelip yük çıkaracaktır. 

Deutscbe Levante - Linie 
TOFIA vapuru 25 haziran

da Hamburg, ve Bremenden 

Ve Elektrik Tedeavileri 
Yürüyemiyen ve bilhassa 

RAŞİTİK çocuklara Ultra -
Viole tatbık ve Rontken 
ile KEL tedavileri yapılır. 

, ikinci Beyler okak fann 
karşısı No. 25 
Telefon: 2542 

H 3. (182) 

gelip yük çıkaracaktır. 
NOT : Vürut tarihleri, va

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

Umumiye 
lzmir Şubesi 

CZZZZ71T..LZZT2Z.7...Zl 
Büyük Kardiçalı han altında Numara 6 

TEIEfon - 3560 Telgraf - ANTANBAR 
rzzz7Lr.LZ/-/~172717.ZT.LZZ. ~d/J:LJ.'I~~ 

Deniz, Kara, Mesajeri, nakliyata gümrük ithalat ve 

ihracat komisyon işleri yapar 
T .. rkiyenin bilumum liman e istasyonlannda şube ve 
acenteleri bulunan geniş teşkilatlı bir kurumdur 

25-26 (1223) 

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

TAZE TE iZ UCUZ 
llAC 

HAM i ÜZ~IET 
S hat czanes 

BAŞ DURAK 
E 8 .. yük Salebçi oğlu bam kar sında 
....................................................................... 

Akciğeri olmıyan her hay
vanı öldüren keskin Flitferin 
pek çok çeşitleri, ufak bü
yük kutularda, şişelerde ve 
dökmesi ebveo fiatla satılır. 

Mev · · geçmek üzere 
olan ve hepinize lazım naf
talini afmakta biraz acele 

Kullanışlı ve dayanıklı Flit 
tulumbaları, sivrir·inek müca
de e i "çi her evde bulun-

ması mecburi o n mikrop 
öldür ·CÜ azot, asidfinik, 
karaolin ile göktaş, benzin, 
alkol, he: nevi asid, oksijen kaynağı için kar;>it, su, macun 
ve buğday tanesi alinde fare zehirlerini bizden arayınız. 

(40) renk üzerine Krz markalı meşhur "Arti,, kumaş 
boyasını unutmayınız. 

Kolonya, diş macunlan, krem, kokulu sabunlar ve daha 
pek çok çeşitlerimizi görmek istiyenler bir defa depomuza 
ğrasm r, her halde memnun olacaklardır. Telefon: 3882 

Devlet Demiryolları işletme umum 
müdürlüğünden: 

ldaremizin Ankaradaki Hasılat dairesinde açık bulunan me
murluklara, 30-7-936 günü Ankara, lstanbul ve lzmirde yapılacak 
müsabaka imtihanı ile aşağıdaki şartlarla memur alınacak ve 
imtiha aunıp himıele alınacaklara 67 lira aylak ücret verile
cektir. 

1 - Türk olmak 
2 - Yaşı otuzu geçkin olmamak 
3 - Askerliğini yapmış olmak veya askerlikle alakası bulun

mamak 
4 - idare hekimlerimiz tarafından yapılacak muayenede 

sağhk duruma hizmete etverişli çıkmak. 
5 - Polisten tasdikli iyi ahlak belgesi göstermek. 
6 - Lise veya Ticaret mektebi mezunu olmak. 
Kazananlar arasında Fransızca bilenler tercih olunur. Bu şartlan 

haiz istekfcrin Diploma ve sair vesikalarile birlikte verecekleri 
bir difekçe ile Ankarada U. Müdürlüğümüze, Jsbınbulda, Birinci 
Jzmirde 8 inci işletme müdürlüklerine 29· 7 -936 güntine kadar 
müracaatları gercgi bildirilir. 1651, 

12-14-17 2132 (1453) 

--· 

_yatmazden evvel PERLOOENT aı:; 

macununu kullanmak suretile ağızınıza 

yıkamayı k ndtnıze bir vazite biliniz. 

PERLODENT kıyas kabul etmez bır 

muL . .ıoJdı taaffündOr. -·-ı...lf~ ve~~-~·~~«a-~ .. 
~ 614 '1e a.ı;,~ ~ ~/"~ hı~ ~lri-4. 

Sahlie 9 

TURA Fabri alan mamulabdır. Aynı zamanda Turan 
tuvalet sabunlanm, traş abone ve kremi ile güzellik krem
lerini kullanınız. Her yerde satılmaktadır. Y lmz toptan 
b lar için Izmirde Sabhnğa hanında umum acentelik Nef'i 
Naci ve j. C. Hemsi'ye müracaat ediniz. 

Po ta Kut. 224 Telefon 3 s 

Zümrüt da ası ko o yası 

Eczacı Kemal Aktaşın şaheseri 
Kokuculuk alemini şaşırtmış herkesi hayret içinde bmakmışbr 

Feminen Dişi Maskülen Erkek 
Iki cins koku 

Eczanesi 

( Baharçiçeği ) ( Göcül ) ( Fulya ) ( Sonhabr ) ( Menekşe ) 
( Akşam güneşi ) ( Leylak ) ( Limon çiçeği ) (Yasemin) 

Kemal Aktaş kokuları yerine başka şeyler veriJirse kabul et-
meyiniz, ~nzer isimlere aldanmayınız, Kemal Kamil kokuları 
} erine verilecek şeyler, Hilal eczanesinin kıymetini bir daha is-
pat edecek, Kemal Aktaşı size bir daha alkışlalacaktır. Zevk. 
Sanat, bilgi taklrt kabul etmiyor vatandaş ! 

l:'JP"lll~~J'!l!I ...... 

o 
asa vantilitörleri 

1936 senesinde en son icat edilen bu vantif ~törlcr üç adet 
pille fşler. Bir ~matfa bir kuruştan daha az sarfiyat yapar. 
Ba lara ve yaDban lere, evlere ha ahanelere ve her 
yerde lazım olan bir ihtiyaçtır. Bilhassa saalta bir kuru 
gibi az sarfiyat yapması tasarruf için bir harikadır, Tav ive 
ederiz. 

Satış yeri ve deposu : lzmirde Suluhan civarında No. 
28.9 vdemişti Hüseyin H- snü 

-rr.v.ı:m 
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Fransız gazeteleri ltalyaya şu suali soruyorlar 

Biz·mıe misiniz, yoksa onlarla mı? 
----------------------------------------------------------~ .. ----------------------------------------------------------~ 

""' Fransanın 
Lokar.no 

yaptığı 
o f r 

ara buluculuğa ragmen Italya 

Londra, 11 (Ô.R) - Brlk-
1elde toplanacak Lokarno dev
letleri konferama hakkında 
re1mi mahafilden bildirildiğine 
pre lngiliz hllldimeti konfe
rans açıhnca Almanyamn da 
iftirlke davet edilmesini teklif 
DİJetinde değildir. Almanyayı 
konferanam dipr bir celsesine 
uvet etmeain faydah mı, 16-
zamsuz mu olduğunu tayin 
etmek müzakerelere ittirik 
edecek olan devletlere aid 
olacaktır. 

Şimdilik konferansm gayesi 
Lokarno muaheduini İlma et• 
mit olan Almanyadan bqka 
.levletlerin mlmeaillerine, o 
akta kadar lngiliz nal liate
IİDe Alman cevabı gelmit 
olursa, bu cevabı tetkik etmek 
veyahud Almanlar cevab ver
memiı bulunurlarsa, Alman 
dk6tundan ileri gelen vaziyeti 
ı&zden geçimek imkinını · ver
•ekten ibarettir. 

lngiliz sallhiyettar mehafi
lnde turuı ela tasrih ediliyor 
ki bu eon nokta hakkında Ber• 
&nden hiç bir iı'ar yapal-
mıt dejildir. Bunun için 
ya tahriri cevap, ve ya fifahi 
bir nota halinde bir Alman ce
vabımn konferans toplanmaz· 
dan evvel Londraya teblii edil
mit olup olmayacağı tamamiyle 
meçhul kalmaktadır. 

iT AL YAN - ALMAN 
MUKARENETi 

Paria, 11 (Ô.R) - •y emps,. 
pzeteai JUIJOr : Beyaelmilel 
vaziyette artık gizden uzak 
tutuJamıyacak yeni bir hidise 
vardır. Bu da ltaJyan - Alman 
mukarenetidir. ltaJya, sekiz ay
danberi, zecrt tedbirlere karp 
•akavemetini hazırlarken, Al· 
manya ile daimi temas halinde 
balunmuf, bu da iki memleke· 
tia mibauebetlerinde yeni bir 
Yaaiyet ibdaı etmiftir. 

ltalya, ıarbi Avrupa vuiye• 
Iİllİn Almanyanm iftirlki&.e hal· 
IW istemekte flplaeü halda
tlu ve bu arzu, diter 6ç Lo· 
kano devletinin de iftirlk et• 
tiği bir ıeydir. Fakat her hal
de unutmamabdır ki 7 Martta 
bir kuvvet darbelile Lokanıo 
muahedeıini yırtan ve mllzake· 
relere yoJ açmak için ganderi· 
len lngiJiz muhtırasına bili ce
vab vermiyen Almanyadır. 

HARB MALZEMESi 
HAZIRLIYORLAR 

Paria 11 (Ô.R) - ,.Debab" 
pzetai lariliz·Alman anlaf
ma11 karşı11nda lngilterenin 
vaziyeti hakkmda fU haberi 
Yeriyor: 

•tngilizler ne Almanya, ne 
de hatta ltalya bir anlaf11U1nın 
mümkün ulacağnn zannetme
mektedirler. Ancak ıimdiden 
ltu mahiyette yapalacak her 
laaagi bir mukabelr. ihti
llh tacil etmek olur, hal
buki lngiltere henüz bu 
ilatilif için haıır değildir ve 
daha iki sene hazırlanmağa 
muhtaçtır. Zaman ıüpheaiz ln
,utere lebiade çahfayor. Bitin 
füriblar aefuber eclilmi.W-. 

Şimdi yalnız harb maJzemeai 
çıkarmaktadırlar. lngiltere Ame 
rikanm mali yardımını elde 
etmete de çalışmaktadır. Bu 
je1t, lngilterenin nasıl bir fikir 
vaziyetinde olduğunu g6ster- ı 
meğe kifidir. 

lta/ya11 diş bakanı Kolli Oyano 
BASiRET TARAFTARLARI 

Pariı 11 ( Ô.R ) - "Paris
llidi,. Lokarno konferan11 are
fesinde lngilteredeki vaziyeti 
pyle bulAN ediyor: Bu daki
kada yalmz reımt mabafil de
ğil, blHün memleket iki partiye 
aynlmıttır. Bir taraftan bnynk 
bir gazetenin propagandasına 
ve parlamentoda kuvvetli tah· 
ıiyetlere dayanan Alman taraf· 
tarlan, dijer taraftan Vinıton 
Cbuachull, Auıten Chamber
lain ye bu.ı parlamenterlerin 
te...U ettikleri baliret taraftar· 
lan. 

BiZiMLE MiSiNiZ? 
Paris, 11 (Ô.R) - •Oeuvre" 

gazeteyi ltaJyaya fU suali soru
yor: .. Bizimle misiniz, yoksa 
onlarla mı?" Biz "Fransa ve 
lngiltereJİ" onlar ,. Almanya 
ve Avusturyayı" ipret etmek
tedir. Zira, Diğer muharrirlerin 
hilAfına elarak, Bn. Genevieve 
Tabouiı AlmanJa ve ltalya 
mlnuebetlerini çok iyi glr&-
7or. Mnell geçenlerde Ber• 
linde bulanmakta olan Musıo· 
linin kaza ve dıt itleri bakam 
Kont Cianonun karısı Konte1 
Ciano babası tarafından Roma
ya geri çaiJnlmlfbr. Zira 
ltalyan • Alman miinasebetleri 
Yugoslavyayı kutkulandırmağa 
başJamıfb." 

"Ere Nouvelle,. gazetesi de 
Brilkeel konferansına iftirlk 
için kendisine g6nderilen da· 
vet kar ... ında ltalyanın ne ya
pacajını 10ru1turuyor. Bu ga· 
zete, Vilhelmstrasse'nin niyet
lerini tahkika vakıt bulmak 
içm ltalyanın cevabını mümkiln 
olduğn kadar geç barakacağını 
tahmin etmektedir. 

LOKARNO KONFERANSI 
Paris, 11 ( Ô.R ) - Londra 

ile Roma arasındaki siyasi ol· 
maktan ziyade ruhi ihtilaflara 
rağmen Fransız siyasi mahafili 
Brükıelde Lokarno devletleri 
konferar.sanda bu muahede al
tındaki imzasına sadık kaim•• 
devletlerin tam olarak buluna
caldaruu lmid etmektedirler. 

Fra ... ·-malaafili, Fran-

• • 
ın 1 ak ar rını v 

sanın zecri tedbirlerin bJclınJ
maıı sebebiyle imza edilmit 
olan Akdeniz anla,malannı hl· 
kllmailz telakki etmesini lngil· 
terenin hakb g&receğini 6mid 
ediyorlar ve iyle zannediyorlar 
ki, bilhassa ltalyan-Alman m&· 
nasebetleri bakımından, lngil
terenin dikkatini çeken bazı 
mülahazalar olmasaydı lngiltere 
de ayni suretle hareket ede
cekti. 

tqebltlalyledir ki Jasiltere 
Akdeniz a...,_malanmn ilga 
edilmemesini kabul etmiştir. 
Filhakika vaaiyet o kadar ka .. 
rlflktır ki, eter devletler bunu 
baJ için büınü niyet g6ster
mezlerse, bir çok ibtiJiflara 
meydan açılması ibtimeli var
dır. 

"Evening Standard" gazete
ıinin diplomasi muharriri tara-

taraftar ow.klan lnwlraiMla te· 
minat almıfbr. 

DOSTÇA GAYRET 
Roma, 11 (Ô.R) - ltalyan 

gazeteleri Fransız - lngiliz mu· 
vakkat Akdeniz anlaımasının 
feshi meselesinde şimdiye ka
dar mu haf aza ettikleri ihtiraz 
kaydını bırakmağa baılamq-
lardır. Gazeteler, Akdeniz me· 
selesinin tasfiyesi için Fransa 

londranua ve 7 ay mis ntluinin tayyareden OÜIUllll bir usmi 
Habar alanmiJna g&re, vaz· fmdan bildirildiğine g6re Ce· tarafından 1arfedilmit olan 

iyetin aldığı tekilden ve bil· nevrede Akdenizde sabili olan dostça gayreti ıimdi tasdik 
haısa Avvsturyada Habsburg- muhtelif Balkan .devletleri mi· ediyorlar. 
lann ıaltanabnı iade için bir meuilleriyle mOlikabnda, Eden .. Messagero" gazetesinin bil· 
tetebbBı yapılması ihtimalinden bu devletlerin kartıhkh yardım dirdiğine gare ltalyanın Paris 
korkan Yugoslavya hlikUınetinin mukaveleainin muhafazasına ıefirine Franmzhük6meti, Fran-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ..... . 
Hakiki netice anlaşıldı 

Habeş çeteleri on dört 
Italyan öldürdüler 

Roma, 11 (A.A) - Lekemtide 
Habeıler tarafıadan lldüriJ
müı olan sabit ve askerlerin 
miktan 4 d .. I 14 dür. Dnn 
akıam ueıredılmit olan resmi 
bir tebliğ içlerinae iki y6zbaf1, 
bir mlllazim, iki çavuı, üç nefer 
ve iki yerli tercüman bulunan 
on maktulün isimlerini saymak
tadır. 

Loadra, 11 (A.A) - Royter 
Ajan11aın haber aldığına g6re, 
Adis • Ai>ebadagi lngiliz elçi
liğinin telsizi bili işlemektedir. 
Bu vaziyet general Grazyani 
tarafından elçilik telsizinin ta
tili hakkında verilen emrin 
Londra ile Roıra arasında 

ılrlfOldilğtlne delil addedil· 
mektedir. 

Londra hilkimeti bu mesele 
hakkında Paria, Berlin ve Va· 
finrtonla temas etmektedir. 

Vaıingtoe, 11 (A.A)- ADie· 
ribnın Adiı-Abeba elçisi Van 
Enıert General Grazianiain 
kendiline 15 gün için elçilik 
tela.izinin tatil edilmesi hakkan· 
da emir vermİf oldujunu hari
ciye nezaretine bildirmiftir. 

Ayni emir Fransa, Almanya 
ve lngiltere elçiliklerine de ve· 
rUmipir. Bu yuak baklanda 
hiçbir reami aebeb glıterilme· 
aıiftir. .......... 

Mısır - lngiliz askeri 
hakkında bir rapor 

konuşmaları 
hazırlandı 

Kahire, 11 (A.A) - Gazetelerin öirendiiilae gire, Müzakere· 
lerin neticesini tesbite memur muhtelit lngiliz - Mısır komitesi 
askeri müzakerelerin neticesi hakkındaki raporu tanzim elmiştir. 
Bu metin bugün lngiliz ve Mısır heyeti murahbasalan tarafından 
tetkik olunacaktır. Her iki tarafça kabul edildiii takdirde yeni 
Mısır - lngiliz muahedesi için yapılacak iptidai mDzakerelerin 
ı6ratle ilerleyeceği mulaakkakkbr. Bu iptidai •tizakerelerin bi· 
tammda da .-ti .,,, ......... ı •• 1111 f _......... ,_•••••-1.U. .. .1r..: .. 

lngiliz 
Kralı evleniyor 

Danimarka prenealerln
den Lulze namzeddlr 

Londra, 11 (Ô.R) - Resmi 
tekaiblere njmen ısrarla de
vam eden bir taJİaJ• llreı 
krahn samimi ve yakm Clod· 
lan taç giyme meralİmin ya
pdmasmdan 6nce evlenmeıi 
için h6kllmdar nezdinde te• 
pbbllsatta bulunmaktadırlar. 

Danimarka Prenıeslerinden 
Alekıandrina Leize me'ftUU• 
bahs olmaktadır. 

ltalyanın kararı 
Br6ksel 11 (Ô.R)- Montr6-

den alınan haberlere göre ıtal
ya Akdeniz anlqmalan mese
lesi kat'i olarak ha•dilmedikçe 
bojazlar konferan•na ittirak 
1ttmhrecektir, 

rıansız başbalıa111 Leo11 Blum 
aanın bir ucu ltalyaya karp 
dikilmit olacak bir Akdenia 
ıiıtemine hiç bir zaman ittirik 
etmediji hakkında teminat 
vermiftir. 

" Piccolo " gazete.inin Lot1d• 
ra muhabiri de Fransarun in• 
giliz h6ktimeti nezdiud e lngil· 
tere ve ltalya ara11nclaki mese• 
lelerin doatca teaviyelİ için bir 
tepbblbte bulunduğunu bildi
riyor. 

Bununla beraber, gazeteler 
ltalyanın BOriikıel konferan
ıına iftirlki için yapılan da· 
vete cevab- pek yakan ol• 
mac1Jtmi bilcliri1orlar. Şura
sını da ih6aı ediyorlar ki, Al-
manya bu konferanıa davet 
ediline, ipirlki reddebaiyee 
cektir. 

Ba.dan an1Aplcbima sil'ee 
ltalyan cevabı konfenmta Al
manyaya kart1 ahnacak vazi. 
aiyete ve Almanyanm bma 
kUfl takmacaiı tanr ve ba· 
rekete baJbdır. ,, •at---· .. 

Abndıtı tarihten bir ay 
IODra 6c:lenmete bat· 

lanılmak llzere 

6 AYDA 

Haraççı 
Kıırdf'şler 

Mobilye evinden, en aoa 
model mohilye temin 

edebilirsiniz. 
Fırub kaçırm•JllHZ 


