
Bulgaristan d~ kabul ediyor 

Asil 
bizim 

Türk ordusu yarın gece 
boğazları işgal edecek 

Bütün memleket bu şerefli hidiseyi taşkın bir heyecanla kutlulıyacak 
ÇANAKKALE ıa (Yeni Asır) - Kah· 

•aman v& asll TUrk ordusunun Ça
"•kkale Boiazını ı,gal edecell gUn 
burada bUyUk ,enlllder yapdacak va 
halk askarlarlmlzl bağrına basacaktır. 

latanbul •• (Yani Asır - Telefonla) 
llopzlar mukavelanamasl, Pazartesi 
IUnU saat aa de Montrödekl tarihi 
lHILLON atosunda imza adllecektlr. 

ihracat işlerine Yeni Boğazlar mukavelesi SIBIRYADA MUTHIŞ 
BiR TREN KAZASI ..... 

Hakim kılınması 
gereken zihniyet 

lktuad Veklletinin müdaba
leaiyle memleketin değerli ih· 
~t maddelerinden olan Dzüm-
rınıi&e asgari bir fiat tesbit 

tclilcli. lncirlerimiz için de bazı 
!~kilder yapılıyor. 86ttın mem
:"ket mahnUerinin değer fiatla 
~~anı temin makaadiyle, dev-

• 
tin Dİ&amb bir ticaret sistemi 
...... Yel•daki dOftlnceleri 

... tı yakan hepimizce maltm· 
dur. Devlet ihracat inhisarı 
~rmak istemiyor. Ferdi teteb
hüsleri de arkalıyor. 

Fakat memleket mahsulleri· 
lbiıi rekabetin ve hırsın esiri 
kılmayı da asla muvafık bul
lbıyor. istenilen, dıı piyasalar
~ memleketimizin ticari bay• 
11Yetini korumak, memleket 
~ahsullerinin değer ve şühre
tine tevcih edilmek istenilen 
•uikastları önlemektir. Ve bu 
IÜıel maksadlann elde edile
bilmesi için icab eden salahi
Yetleri lktısad Vekaleti Ka
ltlutaydan almıştır. 
Yapılan işler, kanunun ruhu

~a uygun düşen tedbirlerden 
aşka birşey değildir. Buna 

;ağınen bazı türedi ihracatcı
ar hali devletin bu hususta 
lösterdiği hassasiyeti kavrı
~•rnıyarak dolambaçlı yollardan 
lf görmeğe teşebbüs ediyorlar. 
~Unlar düıünmiyorlar ki; '4üıük 
1•tla yapılacak satışların tesli· 
~İne imkAn bulamıyacaklardır. 
'riinkü iizDm mabsulD hakkında 
~~Dan karar müeyyidesiz de
ridir. Devlet, ihracatı kontrol 
•nununa dayanarak salibi

~etlerini kullanacaktır. Bundan 
8 tka lizüm kurumuyla iç pi· 

Yasalarda devlet eli kudretini 
lösterecek, teıbit olunan fi· 
•tları yalnız karar defterlerinin 
•rasında bırakmıyacaktır. 

Yıllardanberi bir üzüntü 
lbevzuu olan bu işin arhk lıir 
~ola konulması bakkmdaki 
k evletin karar ve azmi çok 
Uvvetlidir. Bunu idrik ede

Qı" 'Yen bahtsızların haline acı-
~ak lazımdır. Bize göre; kil!uk ve büyük bütün ihracat 
•cirleri devletin düşüncelerine 

lbuvazi bir hareket tarzını ter· 
~ih eyleme'idirler. Zira bu yol 
Uıerinde kendi şahsi menfa
•tleriJe memleketin yüksek 
ltlenfaatlerini birleşmiş bula
~klardır. Aksi bir kanaat ve 
6ı&ııcenin kendilerile beraber 

- Sonu 2 mcı sahı/eae -
~•kkı c:>cakoA'1"U. 

. ...................... . 
Matbu nüshalar delegas· Elli 

yonlara tevzi edildi Kişi öldü 
Eu mukavelename, Türk diploma Elli iki sisi adına bir zaferdir 

Pariı, 18 (Ô.R) - Pazartesi 
akpmı ihzar edilecek olan Bo
ğazlar mukavelenamesinin mat· 
bu nOsbaları delegHyonlara 
tevzi edilmiştir. Mukavel~nin 
birinci maddesi töyledir: 

y&ksek lkit taraflar Boğaz· 
lardan serbest geçiı ve seyri
sefer prensibini teyid ederler 
ve bu hürriyetin iıtimalinin iıbu 
mukavele ahkimiyle tanzim 
edilecekini kararlaştırırlar. 

Mukavelede Fransayı en zi· 
yade alakadar eden 9 uncu 
maddeye göre petrol nakleden 
vapurlarm boğazlardan geçişi 
ıu kayda tabidir: 

"Harb gemilerine sureti mah
- Sonu 3 üncü sahi/ede -

Kişi ağır surette 
yaralandı 

Mos1rOTa 18 (Ô.R) - Şarki 
SibirJada Karonaya istasyo· 
nuada •ahim bir fimedifer la· 
zası olmuı ve 50 kişi &lerek 
diğer 52 kişi de yaralanmııtır. 
Kazan:n sebebi bir yolcu tre· 
ninio ihmal yüzünden yolu ser
best bularak diğer bir katarla 
mDsademesidir. Çito mabke· 
mesi, birisi istasyon şef dö gan 
olmak llzere 13 maznunun mu-
hakemesine başlamıştır. 1936 
senesının ilk sömestri içinde 
burada vukua gelen 87 inci 
kazadır. 

··ııaıyan·········kit"aıari·····:··ııerıiyor· 
I:'" 

hükumeti İngiliz piyasalarında yeniden 
istikraz aramı ya başladı 

Roma 18 (A. A )- Adis-Abe
badan gelen ltalyan haberle
rinde iıgal kıtalannın yeni 
ilerlemelerinden bahsedilmekte 
ve Habeşistanın doğusundaki 
Giallamonun işgal edildiği bil
dirilmektedir. General Gele
soaasinin idaresindeki kuvvet-
ler yağmur mevsiminin tam ma• 
naaiyle büküm sürmekte olma-
sına rağmen ilerlemekte devam 
ediyorlar. Journale o·· ltalia ga· 
zetesi bu münasebetle ıu sa
tırları yazıyor : 

Bu ilerleme bu mevsimde 
ltalyan kıtaatı için ileri hare
ketinde bulunmak imkansızlığı
nı iddia eden ecnebi matbuatı
nı yalanlamaktadır. Evvelce 
Ras Destaya ait bulunan bazı 
çetelerin ateşleri müstesna ol
mak üzere nüfuz hareketi mü
sait bir surette inkiıaf etmek· 
tedir. 

Londra 18 (Ô.R) - Habeş 
elçisi doktı,r Martin veniden 

/la/f an za/JillVi yemekte 

lngiltere halkına müracaat ede· bir Avrupa devletinin tecavüztl 
rek Habeıistana en az 10 mil- altında ezilen,, Habefiatana 
yon liralık bir istikra~ verilme· yardım etmek mümkün oldu-
sini istemiı ve her lngiliziD ğunu bildirmiıtir. 
kDç6k bir yardımiyle .. medeni - Sonu 3 IJneli sahil~de -

Şatoda hazırllklara baflanmıftır. 
imzayı mUteakıp askeri kıt'alarımız 

meraalmla Boiazli rı lfgal edecektir. 
ltgal harekaUnln gece yapllıp yapll
mıyacaıı hanUz belll dellldlr. BUtUn 
memleket bu mes'ut hadiseyi kutluh
yacaktır. 

Yeni Bolazlar mukavelenamesl mu
- Sonu 3 üncü sahif eae -

Suikastçı müşahede altında 

Kralın hayatını kurtaran· 
kadın kimdir? 

Bu esrarengiz kadın, hüviyetini 
ifşa etmemektedir 

Londra, 18 ( 0.R ) - Kral 
EclYarcla saikUcl J8paD adam 
hastahanede ml .. hede altına 
alınmııtır. Hiçbir ctlr6m teriki 
olmadığı anlqılmıştv. Kralm 
mahafazua içiD ahMD tertibat 
handan 80llra takYiye edile
cektir. 

Londra, 17 (A.A) - Dünkü 
suikast hidiaesinde oynamış 
olduğu rol sahih surette taay· 
yün edilmemiı olan ve fakat 
bir rol oynadığı muhakkak 
bulunan kül renkli elbise giy
mit bir kadın bu hidiaenin 
esrarengiz bir kahramanı adde· 
dilmektedir. 

Bazı kimseler miltearrızm 
tecavüzünü takib eden kan
ııklık anında bu kadının da 
tevkif edilmiı olduğu zannında 
bulunmuılarclır. Hakikat bal 
iae bu kadının polislerin dela-
letiyle merkeze götürülerek 
kendisinin orada uzun uzadıya 
isticvab edilmiş olmasından 
ibarettir. 

Kadının ismi ortaya atılma
mıtbr. Zira bir çok kimseler 
kendisine karıı bayranhklannı 
göstermek istiyorlardı. Bu iıe 
kadını sıkabilirdi. Orta yaıb 
olan bu kadının yanmda aan-
tın ve iri yan bir genç kız bu
lunuyordu. Zabıta memurlannın 
refakatında otomobillere bine· 
rek yola çıktıkları zaman her 
ikiai de uzun uzadıya alklflan· 

ineiliz luau Stkizinri Edvard 
mıılardır. Fakat halkm sormak 
arzuauacla bulunduğu sualler
den kendilerini kurtarmak İÇİD 
icabeden ihtiyat tedbirleri alm
mııhr. 

Türkiye - lngiltere 

Karşılıklı emniyet esaslı 
bir anlaşma yaptılar 
ANKARA, 18 (A.A) - iyi haber alan mahfellerde, sanksyon· 

lann kalkmasından sonra, Türkiye ile lngiltere arasında Kanunu 
evvel 1935 de alınmış olan karıılıklı teminatın hitam bulduğu 
ve sankıyonların kalkmasını takib eden müphemiyet devresinde 
Türki~!nin tek taraflı olarak lngiltereye karı• teminab devam 
edecegı zannolunmaktadır. 

Yeni Aıır - Anadolu Ajansının bu telgraf haberini aldıktan 
sonr~ ~eç vakit, saat 11,20 aervisinde Londra radyosu ou haberi 
vermııtir: 

Londra, 18 (Radyo) - T!irkiye ile Büyük Britanya hükumeti 
arasında karııbldı emniyet esaaına dayanan bir anlaşma yapıldığı 
ıiyui mahfellerde teyid edilmektedir. Türkiyenin dürüst ve 
namuıkir hareketinin kendini gösteren emniyet havafiı içinde 
bu yeni anlatma sağlam eıaslara ve kuvvelli bir dostluğa iıtinad 
edecektir-



Sanne :. 

ihracat işlerine .... 
Hakim kılınması 
gereken zihniyet 

-Baş taıaıı biıind sav/ada
uluaal ekonomimizi darbeliye· 
ceğini gözönünden uzak tut-
mamalıdır. 

Bizim bu yoldaki devamlı 
neıriyahmızı takib eden bir ih· 
racat tacirimizden geçen gün 
hususi kaydiyle bir mektup 
aldım. Eğer bu mektubun 
başlığmda "mahremdir,, kaydı 
bulunmamış olsaydı ileri sürü-
len fikirleri bu sütünda dökmek, 
tlzerinde münakaşayı kabul ey
lemek büyük bir bahtiyarhk 
olacakta.Maalesef arkadaşım bir 
kelime ile bana bu fırsatı ver
medi. Yalnız fiyat tesbiti mev· 
ıuuna girmişken bu mektupta 
temas edilen noktalardan iki· 
sini ele alabiliriz: 
Arkadaşım fiat tesbitinin 

menfi ncticeter verebilmesinden 
endişe izhar ederken demek 
istiyor ki: 

"Geçen yıl Almanyaya yapı
lan satışlar anormaldır.Amerika 
ile Almanya arasındaki döviz 
münasebetlerinin vaziyeti Ame 
rikadan bu memlekete kuru 
meyve gelmesine mani ol
muştur. Bu kuru meyveleri elde 
edemiyen tüccarlar Türkiyenin 
ilzüm ve incirlerini almağa 

mecbur kalmışlardır. Acaba 
bu yıl Almanya aynı derecede 
bizim için bir istihlak pazarı 
olabilecek midir?,. 

Bu mutalaa ve endişe yersiz 
sayılamaz. Fakat fiatları tespit 
eden adamlar da ölçüsüz insan
lar değillerdir. Elbette Alman
yanın hatta diğer pazarla
rın istihlak kabiliyetlerini 
~lçmüşler, rekolte tahmin-
Jerini göz önünde bulun-
durmuşlardır. Nerede kaldı 
lci; fiat mevzuuna girdiğimiz 
zaman eğer düşkünlüğün 
amili olarak rakib memleket
lerin ucuzluğuna rastlamıt ol
sak bu arkadaşa yerden g8ğe 
kadar bak vermekte asla te
reddüt göstermeyiz. Maalesef 
istatistikler bize gösteriyor ki 
üzümlerini herşeye rağmen en 
ucuza satan yine Tilrkiyedir. 

Yarın yeni bir vaziyet hasıl 
olursa, elbet de fiatlan yeniden 
tetkik etmek bir vazife olur. 
Biz istihlak piyasalarmın rakib 
memleketlerin hareketlerine 
gözlerimizi yumarak körü kö
rüne "Mallarımız.ı şu fiattan 
aıağı satmayız.,, diye kendi 
kendimize imkAnsız bir fiat 
empoze edilmesini istemiyoruz. 
Dileğimiz yalnız şuursuzca ba
reket'eri önlemek, çılgınlıklara 
fırsat vermemektir. 

Yine arkadaşım, şu suali 
soruyor: 

"ÜzUm ve incirlerin ucuza 
satılmasından dolayi bu mah
sulü yetiştirenlerin ısbrabından 
bahsediliyor. Ama mütemadi
yen Manisa ve Aydın ovala
rında yeniden yeniye bağlar 
ve bahçeler yetiıtiriliyor, rekol
teler yükseltiliyor. Zarar eden
ler bu iş üzerinde niçin du
ruyorlar?., 

Bu ifadelerden tarizi bir ta• 
rafa bırakarsak, ileri sllrlllmek 
istenilen fikir, bağlarımızın tah· 
didi olabilir. Herşeyden önce 
söyleyebiliriz ki; tahdid fayda 
veremez. Çünkii cihan rekol
tesi yanında Türkiye istihsala
bnın yekünu fiatlar üzerine 
tesir yapabilecek bir kudretle 
değildir. Arsıulusal bir bağcalar 
kongresi belki böyle bir ted
biri derpiş edebilir. Fakat rakib 
memleketler istihsali tını artırır
ken bizim yapacağımız tahdid, 
cihan rekolteleri üzerine teıir 
icrasından daima uzakta kahr. 
Yetiştiricilerin zararlı bir iş 
üzerinde ısrarla durmalanna 
hayret etmeğc de mahal yok· 
tur. Her adam tuttuğu işin bir 
sarsıntı geçirmesinden Urkerek 
ondan vazgeçmeğe kalkarsa 
böyle bir mesainin nasıl menfi 
bir neticeye dayanacağını kes
t irmek güç olmaz. bağların ve 
bahçeler n yen:den yeniye ye-

fENI A8lft 

ŞEHİR HABERLERİ 
Pirinç ekimi 

Her tarafta kontrol 
albnda bulundurulacak 

Çeltik ekimi kanunu, dün vi
layete tebliğ olunmuştur. Bu 
kanunla Pirinç zıraab hakkın
daki 8 Mayıs 1326 tarihli ka
nun ilga edilmiştir. Yalnız bu 
kanunun hükümleri, kır pirinç 
zer'iyatında tatbik edilmiye
cektir. Yeni kanuna nazaran 
çeltik ekimi yapılan ve yapıl· 
mak istenilen vilayetlerde Va
liler ve imzalarda kaymakam
lar bir çeltik komisyonu kura
caklardır. Bu komisyonlar, çel
tiklik fenni ekişini, çalıştırıla· 
cak amelenin sıhhatini ve di
ğer işleri kontrol edecektir. 

URLADA 
Silahını kucakhyarak 
uyuyan Mehmed tildU 

UrJada çoban pınarı mevki· 
inde bağ orakçılağı yapan Niğ· 
deli Durmuş oğlu 33 yaşında 
Mehmed bir kaza neticesinde 
ölmüş, Mebmed, Seferihisarlı 
Himmet kahyadan almış oldu
ğu bir gra tnfengini kucağına 
koyarak uykuya dalmıştı. Uy· 
kuda bir tarahndan öte tara
fa dönerken silah ateş almış, 
çıkan mermi kalbine isabetle 
derhal ölümüne sebebiyet ver
miştir. -

Emniyet muamelatı 

teftiş ediliyor 
Mülkiye müfettişi Orhan 

Emniyet müdürlüğü muameli· 
tını teftişe başlamıştır. Müfet• 
tişe müdür muavininin dairesi 
tahsiı olunnıuıtur. 

Ödemiş müddeiumumisi 
Terfian Ödemiş müddeiumu

miliğine tayin edilmiş olan Is· 
tanbul müddeiumumt muavin· 
ferinden Celal bugün şehrimize 
gelerek Ödemişe gidecektir. 

Hususi muhasebede 
Vitiyet Muhasebi Hususiye 

mUdürü Adil Sayar dün Muha

sebei Hususiye şübelerinden 
bazılarını teftiş etmiştir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
tiştirilmesi rekoltelerin artırıl· 

ması, dün elli çuval istihsal eyle· 
mekle hayatını kazanan bir çift
çinin bugün llçyüz çuval ilzüm 
yetiştirmek zaruretini duymasın .. 
dan ve ancak fazla istihsal iJe 
fiat ucuzluğunu karşılıyabilmek 
imkanları~ı ele geçirmek isle· 
mesindendir. Yoksa bu ışın 

çok karh bulunmasınd:m de· 
ğildir. 

Binaenaleyh devlet müdaha· 
lelerinden hiç ürkmiyerek tahıi 
menfaatlerimizi uluıun yükıek 

menfaatlerile birlikte yilrlltmek 
dOşnocesini hareketlerimize hl· 
kim kıldığımız gün ortada en· 
dişe edilebilecek hiçbir mesele 
kalmaz. işin icabı ne ise ka
rarları ona uydurmak çok ko
laylaşır. 
Hakkı ocak.oğlu. 

Yalılara 
Oace eeferlerl temin 

olunuyor 
Gece yarısından sonra Kar

şıyaka ile lzmir arasında va
pur seferleri ihdas edildiği 

malumdur. 
Gece saat ikide Karşıya"a

dan konağa gelen ve Güzet
yalı semtine gidecek olan hal
kın ihtiyacı için sad tam iki
de Konaktan Güzelyalıya bir 
tramvay tahsis edilmesi vila
yetce teklif edilmiş ve teklif 
şirketçe kabul olunmuştur Gece 
tramvayı yalnız pazar ak
şamları saat ikide Konaktan 
Gilzelyalıya hareket edecek ve 
diğer akşamlar ayni saatte 
glizelyahya otobüs işletilecektir. 

il •••••••• 

Saşal suvu 
Suculara ihtar yapıldı 
Bazı ıucuların Saşal suyu 

damacınalarına vidalı demir 
kapak yerine mantar ve çam 
koıalağı koydukları görülmüş-

tür. Muhasebei hususiye mü· 
dürlüğü buna katiyen müsaade 
edilmemesini alAkadarlara em-

retmiştir. Çünkü bu şekildeki 
kapaklarla hile yapmak müm
kündür. 

rı.ı• ...... ,.. 

Bu yıl 
ihtiyaca yetecek 
yeni mektepler 

açılacaktır 
lzmir liselerinin ihtiyaçlarını 

ve yeni açılacak orta mektepler 
için bina temini işini tetkik 
eylemek ilze Ankaradan şeh· 

rimiza gelen maarif mllsteşarı 

Rıdvan Nafiz tetkiklerini bitir
miştir. Lise ittihazına müsait 
Bucada bir çok evler bulunduğu 

anlaşılmıştır. Bunların müsait 
fiatlarJa maarife satıtmak üzere 

teklif edildikleri haber alınmış

tır. Bu sene ders yılı başında 

ihtiyaca göre lzmirde Lise ve 
orta mektepler açılacaktır. 

fılf.Am ''"'' 

Hasarata uğrıyan 
Ar:azl vergileri hakkında 

Bioa ve arazi vergilerinin 
vilayetler hususi idarelerine 
terk edilmesi münasebetiyle 
arazi vergisi kanununun be
şinci maddesinde yazılı fev• 

kalade arızalar dolayısiyle ha
sara uğrıyan arazi vergileri1'in 
ne suretle tahakkuk ettirileceği 

hakkında dün Maliye vekftle
tindcn vilAyete bir tamim gel· 
miştir. Buna göre: 

1933 sayıh arazi vergisi ka
nununun fevkalade arızalar do
layısiyle mahsulleri hasara uğ
rıyan arazi vergileri Vek&letin 
milsaadcsiyle kısmen veya ta
mamen terkin edileceğine dair 
olan betinci maddesi hükmn 
ilga edilmiştir. 

Çocuk Eğlencesi 
Şehir Gazinosu önümüzdeki Cuma günü 
Çocuklarımız için büyük bir eğlence hazırladı 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Kız ve erkek çocukların arasında elbise müsabakaları, 

küçük çiftler araaında dans müaabakalan yapılacak rengin 

hediyeler verilecektir. 
Cuma günü saat 18 de başlıyacak olan bu eğlencelere 

on dört yaşına kadar olan çocuklar kamilen davetlidir. 

Ç k l•ı • Yavrularınıza neı'eli bir· ocu ve 1 erıne: kaç saat geçirmek için 

b~hernehal Cuma iÜnÜ saat 18 de çocuklarınıda birlikte 
Şehir Gazinosuna geliniz. 

Katil yakalandı 1 Ağırcezada 
Fatmayı öldüren meçhul Cevabı geciktirenler hak-

adam bulundu 
Bucanın Uzundere köyü cı

varında bir bağda Hüseyin kızı 
70 yaşlarında Fatmanın bıçakla 
yaralanarak öldürülmüş olarak 
bulunduğunu ve katilin de aran
dığını yazmıştık. Adliyece ya
pılan tahkikatta katilin Veli 
oğlu Savran adında biri olduğu 
meydana çıkanlmış ve kendisi 
tutulmuştur. 

Savranm evinde üzerinde kan 
lekeleri bulunan bir pantalonla 
cinayet esnasında kullanılmış 

olan sivri uclu bir bıçak bu
lunmuştur. 

Savrnnın, ihtiyar kadını, ba
şındaki zinet altınlarını almak 
ıçm öldürdüğü anlaşılmıştır. 

Tahkikata devam ediliyor. 

imtihan 
talimatnamesi 
Bu defa son 
ve kat'I olacak 

Son senelerde hemen her 
yıl imtihan talimatnamesinin 
değişmesinin birçok zararlar 
doğurduğu malumdur. Hemen 
her yapılan talimatnamenin 
ömrü bir seneyi geçmemekte· 
dir. Çünkü her talimatname bir 
yıl tatbik edilir ed Jmez gerek 
idarecilerin, gerek talebenin 
şikayetlerini mucib olmaktadır. 

Maarif vekaleti geçen tedris 
yılının ortalarında yeni bir ta· 
limatname tanzim eylemiş ise 
de son tecrübelerle bunun da 
tam manasiyle bütün ihtiyaç
lara cevab verecek ve devamlı 
şekilde tatbik sahasında ka
lacak ahkamı muhtevi olma
dığı anlaşılmıştır. Bunun üze· 
rine Maarif vekaleti badema 
her yıl yeni bir talimatname 
yapılmasının önüne geçmek için 
bu işi esaslı surette halletmeğe 
karar vermiş, bu maksadla 
alakadar şubelerin tedkikat 
yapmasını bildirmiştir. Geçen 
tedris yılının sonlarında başla
nan bu tedkikat Teşrinievvele 

kadar ikmal edilecektir. Bu 
suretle imtihan talimatname
sinde yapılacak tadilAt bu defa 
lsat'i mahiyetini haiz olmak 
üzere önümüzdeki tedris yılı
nın ilk imtihan zamanından ev
vel mer'iyete konacakhr. 

Defterdar gitti 
Defterdar Ihsan Finans Ba

kanlığının daveti üzerine dün 
Ankaraya gitmiştir. Finans Ba
lcanlığının Defterdarı Ankaraya 
çağırmasının lzmirda yapılacak 
Finans teşkilatile alakada oldu
ğu zannediliyor. 

-·~ lntlhab hazırhkları 
Borsa yeni idare heyetinin 

ıeçimi için hazırlıklara devam 
edilmektedir. Bir Ağustosta 
yeni idare heyeti vazifeye baı· 
lamıyacakbr. 

TAYYARE 

kında takibat yapılacak 
Urla hikimi lhsan Ziy1nın 

ölümüne sebebiyet vermekle 
maznun Yasin Fehmi ile arka· 
daılarının muhakemelerine ağır 
cezada devam edilmiştir. 

lstanbula yazılmış olan tali
mata, üç defa tekid edildiği 
halde cevab gelmediği anlaşıl
mış ve mahkeme talimat ceva
bının gecikmesine sebebiyet 
verenler hakkında takibat ya
pılmasına karar vermiştir. Bu 
karar Istanbula gönderilmiştir. ....... .,.. 

Bela Mustafa 
Müdafaa şahltlerl 

dlnlandi 
Menemenin Kumtepe mevki· 

inde Mehmet Emini öldüren 
Bela Mustafa ile arkadaşlarının 
muhakemelerine dün ağırce1a· 
da devam edilmiştir. Müdafaa 
şahidi olarak lbrahim ve Hü
seyin adında iki şahit dinlen
miştir. Şahitler, vak'adan evvel 
bil giln Menemende Fadılın 
kahvesinde Mehmet Emini 
bazı köylillerle görüşürken gör
düklerini ve Mehmet Eminin 
mer'a meselesinden bahsedip 
bir giin nasıl ol!'la Bela Musta
fayı öldüreceğini söylediğini 
duyduklarını bildirmişlerdir. 

Muhakme başka güne bıra

kılmıştır. -----· ... __ _ 
Adliye tatili 

DUn öğleden sonra 
başladı 

Cumartesi ve pazar tatili 
mUnasebetile 20 temmuzda 
başlıyacak olan adliyenin yaz 
tatili dün öğleden sonra baş· 
almışhr. 

Nöbetçi mahkemeler vazife
lerine devam edecekler v~ ta
til beş eylulda sona erecektir. 

•••••••••••• 
Laiı>zi~ panayırı 
Her sene Laipziğde açılan 

panayırın bu yıl 30 ağustosta 
açılacağı ve 6 ey lulde kapa
nacağı alakadarlara bildiril
miştir.Panayıra iştirakimiz hak
kında pamıyır komiserliğinden 
şehrimiz ticaret odasına bir 
mektup gelmiştir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Zabıta haberleri: 

Yakayı ele verdi 
Bundan üç ay evvel Mene· 

men'in Aliağa nahiyesinde Sa
lihoğlu Şükrüyü sağ kaburgası 
alhndan ağır surette yaralıya· 
rak kaçan Şakiroğ:u Rifatın, 
Kuşadasımn Selçuk nahiye
sinde bulunduğu haber alınmış 
ve orada yakalanmıştır. 

Şişli bastor•u ne 
yapacaktl ? 

Kuyumcular çarşısında Os
man kızı Ayşenin şişli bir bas
tonla dolaştığı polis taharri 
memurlarınca görülmüş ve bas
ton elinden alınmıştır. 
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Bu hafta iki çok güzel filim birden 

Bir sevgili 4 delikanlı 
Jenny Jugo ve Theo Shal tarafından çevrilen Alman('a 

sözlü, şarkıh ve dansla büyük komedi 

KARYOKA 
Tekrar edilmesi için binlerce kişinin müracaat 

ettikleri şaheser filim 
FiYATLAR uı - .ao - so KURUŞTUR 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
SEANS SAATLARI 

Her gün 16-19,35 Bir sevgili dört delikan'ı 17,35 - 21,15 
Karyoka .. Cumartesi ve pazar günleri 14 te Karyoka 

19 Temmuz ~"& 

• • 1 1 •• 
KOŞEMDEN 

• Yangın 
Yangın, bu korkunç kaza şu 

gilnlerJc, Sonbabarda sık sık 
olur. Hoş olmadığı mevsim ve 
ay yoktur ya! '1Dur! ben geli
yorum,, da de:nez. Hele Patlı
can, Büber kızartmasının kızış
tığı şu gün'.er en korkulu gün
leı dir. 

Her ne ise bana burası la· 
zım değil.. Geçenlerde Haİka
pınarda Pirina fabrikasında bil
mem Sülfür dö karbon mu, ne 
karın ağrısı bir kimyevi madde 
durub dururken infilak etmcğe 
heves etmiş .. Fabrikada patlı
can kııartılmıyacağı, soğuktan 
korunmak için ateş de yakıl

mıyacağına göre, bu mendebu.r 
nesn ... nin ayağa gelmesi kim 
bilir hangi sebeble idi. 

lzmir belediyesinin itfaiye 
teşkilatı şu son günlerde cid
den kendini gösteriyor, kor
kunç bir yangın olabilecek 
vahameti taşıyan bu fabrika 
yangını, başlarında harb gör
müş bir ihtiyat zabiti olan mü· 
dürleri lbrahim olduğu halde 
çulla, çuvalla söndürmüşler. 

Yani, boğa güreşinde boğayı 
kızdırmak için eline nasıl kır· 

mızı bez alınır da hücum edi
lirse bu yangında da; alev kor
kunç dilini çıkardıkça üstüne 
çullanmışlar , çuviillanmışlar , 
ateşin üzerir.e kapanmışlar .. 

Maazallah .. Hadi alttaki ka· 
zanlar sıkışıp ta patiayıverseydi , 

ne bizim lbrahim kalırdı mey· 
danda, ne de gözünü korkudan 
sakınmıyan itfaiye kahraman· 
!arı ... 

Bunu düşündüm de titredim,. 
İtfaiyenin kadrükıymetini ancak 
böyle feci vak'alar karşısında 

takdir ederiz. Ondan evvel 

kendilerini teşci, teşvik ve tak
dir edici bir halimiz görünmez 
hadi bırak bunları: 

Ben şu fıkrayı fabrika yan· 
gını havadisini okuduğum gün 
yazacaktım. Bugüne kadar 
mahsus bekledim; bakalım, de
d im yü7.binlerce Jiralık zarar 
ve ziyandan ha valı istihkar 
ede:cesine bir ahlış'a fabrika 
sahiplerini kurtaran itfaiyeye 
velev belediye kabul etmese 
bıle , alınlarının terini silecek 
bir yardım, yorgun ve terli 
vücutlarını serinletecek her 
hangi bir limonata ll takdim 
etmeği fabrika sahipleri boı ç 
bilecekmi . 

Ne gezer .. Korkarım: 
- Aşkolsun! 
Bıle dememişlerdir. 

TOKDIL 
----

I(araburunda 
Ormanı yakan adam 
Karaburunun Ambarseki kö· 

yünde devlet ormanını yak
mak 'a maznun Necibin muba
kemesine dün ağır cezada de
vam edilmiştir. Dinlenen şahit
ler Necibin aleyhinde bulun
muşlar ve Atıf adında birisi 
üç gün evvel Necibin kendisine 
ormanı yakacağını söylediğini 
ve hakikaten üç gün sonra 
ormanda yangın çıktığını, Ne
cibin de yangın sa-ası civarm
da yakalandığını söylt!miştir. 

Maznun Necib, sigarasını 

düşürdüğünü ve yangının bu 
yüzden çıkmış olnıası muhtemel 
buiunduğuou söylemiştir. ....... _. ... 

Biçağı ahn ,• ı 

l:. ç~şmelik caddesinde Salih 
oğlu A:linin tizerinde bir biçak 
görü!erek alınmıştır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
.;.(//~ liüneş ve Deniz u.7'1 
~ yamğına karşı 8 
~ Eczacı Ken1al Aktaşın 
!'\ 
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Şam sergisinde Türkiye 

Türk pavyonu, sonsuz bir 
alaka ve takdir uyandırdı 

Her gün binlerce ziyaretçi pav
yvnumuzu ziyaret etmektedir 

18 (A.A) - Burada kadar fuvarda yapılmış bulu-
, 1 ~ olan beynelmilel f uvar- nan bütün diğer pavyonlardan 

dak ı Türkiy~ pavyonu ve bu çok üstün bir güzelliktedir. 
pavyondaki mallarımızın gerek Pavyonumuzun gerek bu gü-
lenevvü üzerine ve gerek teş· zelliği ve gerek içinde teşhir 

edilen mamulat ve mahsulatı-
hır tarzları hakkında yapılan • k d 
n l.." at üzerine Ekonomi ba-

mızın çeşitlerinde olduğu a ar 
tertib ve tanziminde gösterılmiş 

kanhğının s,?'Österdiği yakın ala- olan dikkat ve itina bütün 
ka ve derhal al1Pış bulunduğu gezenlerin takdir ve alakasını 
tedbirler neticesi olarak pavyo- celbetmektedır. Gazett:ler yeni 
numuz cidden çok mükemmel pavyonumuz hakkındaki-sitayiş· 
bir hale getirilmiş bulunmakta- karane yazılarma sayfalarında 
dır. iki gündenberi fevkalade geniş bir yer ayırmakta ve her 
bir dekor içinde açılmış olan gün binlerce kişi Türkiye pav-
bu yeni pavyonumu7. şimdiye yonunu ziyaret eylemektedir. .......... 

Yeni Boğazlar mukavelesi 

Matbu nüshalar delegas
yonlara tevzi edildi 

- Baş tara/ı birinci sahifede 
susada mayi mahrukat taşıyan 
muavin gemiler boğazlardan 
bir defada geçmesine müsaade 
edilen harb gemileri tonajına 
dahil olmıyacakhr. Bununla 
beraber bu gemilerin boğazlar
dan geçişi, harb gemilerinin 
geçişini tanzim eden umumi 
ahkama tabi olacaktır.,, 

Konferansta en çok müna· 
kaşaya sebeb olan 16 ncı mad
de yeni mukavele metninde 
19 uncu madde olmuştur.Buna 
nazaran: 

Harba halinde, Türkiye bi
tarafa, devletlere aid olmıyan 
harb gemilerinin boiazlardan 
geçışını 10 uncu maddeden 
18 inci maddeye kadar tasrih 
edilen hükümler dahilinde ser
bestçe devam edilecektir. An
cak muharib devletlere aid 
barb gemilerinin boğazlardan 

geçmesi memnudur. Bu mem
nuiyet ancak 25 nci maddeye 
göre bazı istisnalara tabidir. 
Bunlar da Milletler Cemiyeti 
karariyle Pakt hükümlerini 
tatbik edecek harb gemileri ve 
Türkiyenin de bağlı olduğu bir 
karşılıklı yardım mukavelesi 
hükümlerini infaz için geçecek 
gemilerdir. Bu yardım paktla
rının milletler cemiyeti paktı 

dahilinde y:ıpılması ve paktm 
18 inci maddesine göre tebliğ 
ve neşredilmiş olması meşruttur. 
. Protokola göre mukavele 
imıa edilir edilmez Türkiye 
merbut haritada göıterilen 
boğazlar mıntakasını tekrar 
askerleştirerek tahkim edebi
lecektir. 15 Ağustostan itiba
ren Türkiye hükumeti bu mu
kavele ile tayin edilen rejimi 
muvakkaten tatbika başlıya· 
cakbr. 

--
Son Telgraf Haberleri 

Bo -azlar zaferimiz ı Fransada 
Nisbi temsil esası 

Her şeyden 
yetin 

önce Kollektif emni
zaf eri sa yılıyor 

Montrö konferansı Eğer 
bunu 

akamete uğrasaydı 
Almanlar zafer mi sayacaklardı? 

Paris, 18 (Ö.R) - Komünir;t "Humanıte ,, ha.inde karşılayan Nazi gazeteleri, boğazlar 
gazetesi Türkiyenin Montröde kazandığı zaferi konferansının akametini de Almanvanın yeni bir 
takdirle kayded:yor ve diyor ki: zaferi gibi tes'ide hazırlanıyordu. Muhakkaktır 

"Bu netice, Aiman _ Avusturya pakhna ve ki Almanlar Sovyet Rusya ve lngiltere arasında 
bir aralık kendini gösteren ihtilafta pek güven· 

Alman gazetelerinin dedikodularına mükemmel 
mişlerdir. Tokyo ve Berlinin Montrö konferan· 

bir cevabdır. Türkiyenin Montröde kazandığı sının muvaffakıyetsizliğinden bekledikleri netice 
zafer herşeyden önce Kollektif emniyetin bir Cenevrenin sonu idi. Bu ümidler suya düşmüştür. 
zaferi olacaktır. Almanya ve Avusturya arasında Montröde verilen karar bunu kafi derecede 
imza edilen paktı Almanya için büyük bir zafer göstermektedir." ........ 

Asil Türk ordusu yarın gece 
bizim boğazları jş2'al edecek 
- Baş ta1aıı bitind salrırede - mesinin yakında imza edileceğinden haberdar 

clbince lağvedilecek olan Boğazlar etmiştir. 
komisyonunun reisi Mehmet Alt, b'i ftafyan resmi mabafili, Italyanın müstakbel 
gUn hariciye vekaletine istifasını gön- mukavelename hakkında ihtiraz kayıtları koy
dermlştir. makta olduğunu bildirmektedirler. Çünkü ltalya 
BÜKREŞ 18 ( A.A ) - Titülesko dün saat Montrö müzakerelerine iştirak etmemiştir. 

19. 15 te hareket etmiştir. Montrö 17 (A.A) - Yeni boğazlar mukave-
MONTRO 18 C A. A ) - Havas Ajan- lesini Bulgaristan da imzalıyacaktır. Harb za-

sı bildiriyor: manında Türkiyenin de akit bulunduğu bir an-
Boğazlar konferansı bu Pazartesi laşma lehine olarak 16 ncı maddenin ihdas 

gUnU saat 2 2 de kapanacak ve mu- ettiği istisnaiyet hakkındaki Bulgar kaydi ihti
kavelename o saatte imzalanacakllr. 

razisi ortadan kalkmaktadır. Çünkü konferans 
Bulgaristan, Devletlerin Boğazlar- vesikalı bir tefsir ihtiva etmektedir ki o da 

dan geçerek t klbine sallhlyettar 
olacakları muhtemel mütecavizin t.~ll- mezkur maddede derpiş edilen mütecavizin 
letler cemiyeti tarafından tayinini der- Milletler cemiyetinin salahiyettar organı tarafın

Paris 17 (A.A) - Mebusan 
meclisi reyiam encümeni nisbi 
temsil esasını 1 reye karşı 17 
rey ile kabul etmiş 'le mütea
kibe-n kadınlara intihab hakkı 
bahşeden kanun projesini tan
zim edecek raportörleri tayine 
karar vermiştar. 

Acayip şey 
Montrö, ~8 (Ö.R) - Tevfik 

Rüştü Arasla görüşen lta!yan 
deleğesi Bovaskopo şu teptiği 
neşretmiştir: 

- Boğazlar mukavelesine 
yeni bir madde ilavesinin, ltal
yanın buna iştiraki ihtimalini 
teyid ettiği hakkında bazı ga
zetelerin yazdıkları esassızdır. 
Keza, ltalyanın Boğazların ye
niden askerleştirilmesine karşı 
hiç bir itirazı olmadığmı Tür-
kiye delegesine bildirdiğim de 
doğru değildir. 

Londra, 18 (Ö.R) - Fransa 
sefiri Corbin bu sabah F orayn 
Ofiste Eden larafından kabul 
edilmiıtir. Diplomasi mahafi
linde beyan edildiğine göre 
görüşme lngiliz hükumetinin 
23 Temmuzda Londrada lng.l
tere, Fransa ve Belçika ara
sında yapılmasını istediği kon
ferans üzerinde cereyan et
miştir. Bu ictimaın gelecek 
hafta içinde tahakkuk ettirile
ceği ümid ediliyor. O vakta 
kadar diplomatik müzakereler 
devam etmektedir. 

Pan Amerikan 
konferansı piş eden 16 ncı maddenin metni hak- dan gösterileceği keyfiyetidir. 

kında her .hangi bir tadll taleb et- Roma 17 (A.A)- Stefani Ajansı bildiriyor: Vaşington, 18 (Ö.R) - Pan 
mekslzin mukavelen~meyl imza etme.. Yunanistan, ltalyanın Atinadaki mümessiline Amerikan konferansının proğra· 
01 'kararıa,tırmıftır. MiHetler cemiyeti pakhnm 16 -na maddesine mı hazırJanmışhr. ihtiva ettiği 

Roma 18 (A.A)- Havas Ajansı bildiriyor: istinat eden Akdeniz anlaşmalarını hükiimsüz noktalar şunlardır: Salbun teş-
Dr. Tevfik Rüştü Aras ltalyanın Cenevredeki addettiğini resmen bildirmiştir. kilatlanması, bitarafhk, silah-

daimi delegesi Bovaskopayı diğer devletlerin Yunan hükumeti bundan evvel keyfiyeti Lon- ların tahdidi, adli ve ekonomik 
iltihakına açık bırakılan boğazlar mukavelena- draya da bildirmiştir. meseleler, fikri iş birliği. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Sovyet-Mogol dostluğu j Türk - Avusturya ticareti 

Italyan kıtaları ilerliyor ~:ırla~ıento "Sovr.et bü-. A ':u~turya m~ll~rı umu.
- B~ştaıaı~ ııncı. sav/a~a- ) · Maslahatgüzar Ro~erts ltal- yuklerıneselamgonderdı mı tıcaret re1ımıne tabı 
Sefır, lngılterenın takıb et- \ yan makamatı nezdınde pro-

t~ği "~e.klemek ~e görme~,, testoda bulun~uştur. . . . Moskova 18 (A.A)- Ulanbatorc!an bildiriliyor : 
sıyas~t~nın -~abeşıstaıu vaktıle f •. K.'\rarnamenı~ neşrınden ıkı Mecli" 15 temmuzda Mogolistanın kurtuluşunun 15 nci yıldö-
k_~ı_ı~ını mudafaadan menet- gun evvel yanı 6 Temmuzda nümü münasebetiyle fevkalade bir toplantı yapmıştır. lnkılapcı 
hgını hatırlatmıştır. Karabinyel~rd~n mürekke~ bir halk partisi merkez komitesi namına söz söyliyen Lubsandorgi 

Londra,17 (A.A) - B. Flet- gurub telsız ıstasyonunu ışgal .. 1 d . t• k. 
h · ld w b. ı k - f h ezcum e emış ır ı : c erın sormuş o ugu ır sua e etme uzere se aret ane topra- M . w b k 

cevap veren Vikont Cranbour· ğına girmiştir. Maslahatgüzarın an~urı .ve Japonla~.ın do.~~ . hu~utlarımızda barışı ozına 
ne şöyle demiştir: müdahalesi üzerine ltalyanlar teşebbu.sl~rı~e. ~arşı_ gosterdıgımız Şld~etle m~kavemetl~ yur~u-

Adis-Abebadaki lngiliz mas- aynı günde biraz sonra çekil· muzun ıstıklalını mudafaaya muktedır oldugumuzu gosterdık. 
lahatgüzarı Italyanların karar· miılerdir. Büyük dostumuz Sovyetler birliğinin menfaattan kaygusu olmı-
namesine riayet ederek sefa· Edenin vermiş olduğu talimat yan ve samimi yardımı bu on beş yıl devamınca zaferlerimizin 
retbanenin telsiz telgraf istas· üzerine Drummond da Roma en mühim amili olmuştur. 
yonunu kullanmaktan vazgeç- hükumeti nezdinde teşebbüs- Meclis alkışlar arasında Stalin, Kalenin, Molotof ve Voroşilofa 
ıniştir. lerde bulunmuştur. selam tel~rafları kabul etmiştir. 

,------------~.----------------· 
SAFI AŞK 
- 53 - Türkçeye çeviren: R. B , ______ ... ____________________ . 

yazı yazarken onu daima ora
da, üzerine eğilmit görmek! 
Kendi evinde ona yalnızca ka· 
vuşmak, sofrada kavuşmak, 

gece kavuşmak, onun nefesinin 
serinliği içinde, yeşil ~özlerinin 
Parıltısı altında, kara saçlarının, 
Yaseminli derisinin kokusu için
de etekliklerinin gölgesinde ya
Şamıık! Onun gülüşünü, sözle
tini duymak, kendi için şarkı 
söyliyeceği zaman sesini duy
mak!. 

Lörans, Lörans, bütün mev
cudiyetinin çarpındığı mahluk, 
sabit fikri olan Lörans, mutlak 
saadeti olan Lörans, imkansız
lağı olan Lörans, işte birkaç 
dakikaya kadar onu ayakta, 
dipdiri bulacaktı. Onu hakiki, 
hiasedilir, elle bıtulur, öoülür. 

duyulur, delicesine ona doğru 
gerilmiş bütün hislerile tatıhr 
bir hakikat olarak bulacaktı! 

Bitmişti sürgün, intizar bit
mişti, endişe ve kıskanç
lık kabusu bitmişti, ayrıldığı 
şu Parise karşı, artık ebediyycn 
kolayca unutacağı şehre karşı, 
İçinden son bir alay ve kin 
kahkahası yükseldi. Sevimli 
kız onu bekliyordu. Nişanlısı 
da, yarınki karısı ve çocukla
rının müstakbel annesi, o da 
onu bekliyordu! Yaşamağa 

gidiyordu! Yaşıyacakhl 

Yokuşu çıkmaktan ve heye
candan nefesi kesilmişti: salo
nun kapısını itmezden evvel, 
sessizce Bir kaç saniye bek· 
ledi. Ôn~e demir brkası üze-

rinde eli titriyordu. Arkasında 
saadetin vurduğu şu kapıyı 
itmek, ne büyük jesti 

Bir kaç saniye geçti, Boğa
zmda bir daralma hissediyor, 
asabi parmaklan uzanıyor, açı
yor kapıyı. 

Löransı, temenni ettiği gibi, 
oradadır. Gürültüyü duyunca 

ayağa kalkıyor. Orada, lamba
ların aydınlığı altında, arkasın
da yalazlanan ateşin alevlerile 
kızıllığa bürünen bir kölge için-

de, ne büyük görünüyor. Ağ· 
zından bir çığlık kopuyor: 

- Emmanüel 1 
Bu bir rüya değil 1 onu kol

ları arasına alarak göğsüne 
basıyor. Göz kapaklarının bü-
yük aralığı içinde uzun ve 
parlak yeşil gözlerini, kara ve 
dalgalı saçlarm çok sıkı kök
leştiği sağ şakağını, soluk ve 
taze yanaklannı, mes'ut bir 
nefes içinde kendini gösteren 
güzel dişler üzerine iki p'şaa· 
dar dudak halinde aynlan 

ağzını pek yakından görüyor. 
Köylü gömleği içinde dik ve 
yüksek duran sinesini . kendi 
göğsü üzerinde hissediyor, ince 
kumaştan sıynlan iki kolu iki 
eli arasında tutuyor, boğulur

casına tekrarlıyor: 

- Lörans.. Lörans .. 
Artık söz söyliyemiyor, onu 

öpemiyor bile, şefkati, arzusu, 
gururu, sevinci birbirine karı· 
şarak endişe derecesini bulan 
tek bir sarhoşluk teşkil ediyor. 
Ve bütün bunlar göğsünde 
kabarıyor, her sözden daha 
beliğ boğuk ve kesik bir inilti 
halini alıyor. Lörans fısıldıyor: 

- Aşkım... Hazinemi 
Onun yerine, Lorans onu 

yanaklarından, gözlerinden Ö· 

püyor. Görmek için yaklaşıyor 
ve uzaklaşıyor. 

- Nihayet işte geldin hazi· 
nem, güzelliğim benim 1 •• Ne 
kadardanberi 1... Gideli iki ay 
oluyor hemen! 

Ve alçak notalı gülitin6 

ANKARA 18 ( A.A ) - lktısat Vekaletinden bildarilmektedir: 
Avusturya iJe aramızdaki 21 - 7 - 931 tarihli ticaret anlaşması 

21 - 7 - 936 tarihinde bitiyor. Cereyan eden müzakerat bugüne 
kadar müsbet neticeye varmış değildir. 21 Temmuz 1936 tari-
hinden itibaren yeni bir anlaşma tahakkuk etmediği takdirde 
Avusturya malları Türkiyede ve Türkiye malları Avusturyada 
umumi rejime tabi kalacaktır. Avusturyadaki umumi rejim hak
kmda tafsilat Türkofis merkezi ve şubelerinden alınbilir. 

Belçikanın mühim bir kararı 
Brüksel, 17 (A.A) - Meclis bugünkü beynelmilel ahval ve 

şerait içinde bazı milislerin en çok 3 ay müddetle silah altın-
da muhafazası meselesinde hükumete 29 muhalif ve 24 
müsteokife karşı 94 reyle itimadını bildirmittir. 

tekrar bularak: 
- Hele beni aldatmadın ya? 
- Hayır!... Diye haykırıyor 

ve şiddetle. 
Şüphesiz, onu aldatmamışbr. 

Ôpülerini çahnıt olan küçllk 
ve mahzun lngiliz kadını onun 
İçin mevcud bile değildir. Fa
kat Lörans hakikatten şüphe 

edecek olsa, ne büyük facia! 
Ancak hakikat, anlatılmadığı 

vakıt, hakikata o kadar az 
benzer ki! 

Zaten Lörans israr etmi
yor da. Gözlerinde yalnız em
niyet ve zevk var. Orada, 
ayakta, birbirine sarılı duruyor-
lar. Bu ilk kucaklaşmadan 
ayrılamıyorlarmış gibi, sonra 
uzun yeşil gözler, söylenecek 

sözlerin tadını evvelinden du
yarak, gülmeğe başhyorlar. 

Emmanüel, bakışı görüyor, 
ağız üzerinde muaJlakta duran 
bir sözü tahmin ediyor. Fakat 
metresinin ne diy ... ceğini duy
mıyacatma bile biliyor ona ba· 

kıyor. Bütün işi ona bakmak 
onu kendine bitişik hissetmek-
ten ibaret. 

Soruyor: 

- Nasıl, oldu bitti mi?. Ev
leniyor mıyız?.. Muvaffak ol
dun mu?.. Para kazanacak 
mısın?. 

Bir lahza sükut. Sonra daha 
yavaşça, daha yüksek sesle: 

- Bilirmisin, dedi, ben de 
para kazanacığım ! 

iyice duymaksızm, Emma
nüel "evet !., dedi. 

"Evet !,,. bütün varlığı evet 
diyor. Duyduklarını ifade için 
kullanabileceği biricik kelime 
budur. 

Lörans onu omuzlarından 

tutmuştur. Daha iyi görmek 
için geriliyor, ve çok ciddi bir 
tavırla tekrar ediyor: 

- Nasıl haber, değil mi? .. 

Ben de para kaıanacağım,bem 
çok! 



Yeni Bulgar kabinesi 
güvenini, daima korekt Halkın 

hareketiyle 
f ikişer 8 eobahte1 gazetesine Sof· 

yat .zn bildirıliyor: 

Daşbakan Köseivanof'un ye
ni kabinenin hiç bir partiye 
mensup olmadığım temin et-

Bulgar Başvekili Köseivano/ 
mesine rağmen, kabinedeki 
üyelerin hemen hepsi de San
kofun harketine yakından bağ
lt olan kimselerdir. Bu hareket 
ise, bir halk hareketi ve ayni 
zamanda da ilerde iktidar mev
kiine geçecek olan bir kuvvet 
diye tahmin edilmektedir. 

Bugünkü günde aded bakı
mından ne dereceyi bulduğu 

kestirilemezse de, Sankof ha
reketi, çiftçi komünist hareketi 
yanında, Bulgaristandaki en 
büyük yığın hareketlerini tem
sil etmekte ve bilhassa münev
verler arasında yapılmış olması 
itibariyle de büyük bir ehem
miyet kazanmaktadır. 

Bundan dolayıdır ki, yeni 
kabine bir kısım haJkm itima
dını <.~Üzen altına almış demek
tir. Şimdi asıl mesele, gelecek 
seçimler için yapılacak olan 
hazırlıklarda, daha bir kısım 
kalkı kazanabilecek tedbirlerin 
almıp ahnamıyacağı ve bu ted· 
birlerde becerikliJik gösterilip 
gösterilmiyeceğidir. 

Nasyonalistleri köylü unsur
larla, yani, Sankofçılan çiftçi
lerle Giçef etrafında bir araya 
getirmek teşebbüsü, kat'i su· 
rette akim kalmış telakki 
edilebilir. 

Her halde, yeni kabineden 
esaslı değişiklikler yapması 

beklenemez. Ne de olsa, yeni 
kabine bugün hali yarıyarıya 
bir memur kabinesidir ki, ömrü 
ğeçici bir surette, ancak yeni 
seçimlere kadar sürse gerek. 

Ana yasa meselesi de balle
dilmişe benziyor. Esas teşki
latın rencide edildiği yahut 
büsbütün kaldırıldığı etrafın-

daki hukuki münazaa da her 
ne kapar kat'i bir ka
rara bağlanmış değilse de, hü
kumet, mevcut statülerle idare 
edilmek suretivle pratik ba· 
kımdan bu mesele de halledil
miş demektir. 

kazanmıştır 
Gazetelerdeki akisler de yeni 

bir aua yasaya lüzum olmadı
ğını isoat etmektedir. Zaten 
Tırnova ana yasası, yeni vazi
yete göre devleti idare edecek 
kadar lastiklidir. Bu ana yasa, 
bir parlamentonun mevcudiye
tini şart koşmakta, fakat par
tilerin ve bele elli tane partinin 
olması kaydını ıleri sürmemek
tedir. Halbuki bugünkü duruma 
uygun gelmesi için, değiştiril

mesi zaruri olan seçim kanu
nuna gelince vaziyet bambaş

kadır. Bu değişiklikte, mesela, 
seçim hakkının 25 yaşından iti
baren başlaması tasavvur edil
mektedir. Ne de olsa, yeni hü
kümet, bu kadar hadise ve fa
sılalardan sonra, çok ağır vazi
feler karşısındadır. 

Bütün bu vazifeler ise, çok 
ağır bir mesulıyete bağlıdırlar. 
Bu itibarla, kral, memleketin 
bütün politikacıları ile temas 
ederek seçimini milliyetçi sağ
dan yapmış ve yurdun iç po
Htika hayatında apaçık bir va
ziyet almıştır. 

Nizami olduğu kadar halkın 
ve yüksek güdümün istekleri
ne uygun bir seçim yap· 
mak kolay bir şey değildir; 

çocuk geçmişte yapılan ha· 
taladan kaçınmak ve yeni bir 
kaosa sebebiyet verecek suret
te hürriyetini tahdid etmeden 
yığını icab eden yola sokmak 
gerektir. 

Yani bir ideoloji kurmak, 
hükumetle tedbirleri arasında 

temas temiu etmek ve halkın, 
olmasa da devlette hüküm yü
rütülen, fakat devamlı bir su
rette hükumet idaresine imkan 
bırakmıyan yardımını güven 
alhna almak lazımdır. 

Bütün bu mülibaıalardan 
dolayı, daha ilk bakışta Bul
garistandaki kabine değişikli
ğinin büyük bir ehemmiyeti 
vardır. 
.ııeıırmwssn &LtZEW.Ad. 

Borsa Haberleri 
DUn Borsadct 

Yapllan Satışlar 
~ 

Zahire 
Çu. Cinsi Fiat 

1483 Buğday 6 50 7 
18 ton " " il .. 

N 

93 Yulaf 3 50 3 50 
11 Kumdan 5 5 
45 balye pamuk44 50 44 50 ----Oynıyacak iyi yer 

bulmuşlar 

Gazi bulvarında eski Selanik 
bankası önünde Ali oğlu Meh
med ile Alinin zar atmak su
retile kumar oynadıkları görü· 
len k 15 kuruş para ile birlik
te suç üstü yakalanmışlardır. 

•••••••••••••••··••••••••••••••••••••••••••••••• Mı"llAı Roman •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Yazan : Adnan Bilget - 20 -

----~--!'Jlllllll:"tw.m __ n:.. ........ illft.1~--m!l&'Dllmıı ...... 
(Tuhaf degil mi Sablha •• Sen bana bol bol yUz 
verdh t en sonra, adeta hissetmeden sana 

taha kUm etmeğe bile başladım.) 

- "Evet ... Sizi tenvir etmiş 
o uyorum. Şu dakikadan itiba· 
ren onunla ayrılmanız müm· 
kündür. Böyle birşeye kalkışır
sanız Seza i şüphesiz ki çok 
mütee sır olacak; buna muka
bil sizi haklı bulacaktır,.. 

Doktor çıkıb gitmişti ahmcd .. 
Şimdi herşeyi açıkca anladın 
tabii.. Bir Peşteli Meluşkanın 
göğsünden frengi ile kurtulan 
adam benim kocam olduktan 
sonra bu hadisenin üzerinde 

durmak faydalı mı?.. Tabiatın 

bu kötü damgasını senin yüzüne 
vuran tali beni de bu şekilde 
zehirledikten sonra hayatı ne
den sevmeli. 

Ne diyorum. Bu işin kanun 
tarafıdır. Yani bizi seviştiğimiz 
den dolayı kanun yakalıyacak 
değildir. 

Ortada bir de vicdan bahsı 
kalıyor. Henüz evlendiğimiz 
günlerde beni Macaristanlı ha
letle değişerek onun ayn,:z:evkli 

DÜN ISP ANY ADA BÜYÜK BiR 

ili 
rdunun hazırladığı bu isyan hare

-eti Cumhuriyet idaresini yıkmağa 
matuftur-Telefon muhaberesi durdu 

Londra, 18 (Ö.R) - ispan
yada büyük bir ihtilal hareketi 
başgöstermiştir. Simdilik bu 
hadise hakkında hiç bir haber 
yoktur. 

Londra, 18 ( Ö.R) - Mad
ridden Royter ajansına bildi
riliyor : Siyasi mahiyette va
him sebeblerJe ispanya hariç 
memleketlerle telefon muhabe
relerinden mahrum kalmıştır. 

Cebelüttarık, 18 ( Ö.R ) -
lspanyol hükumeti müsaade 
vermediği için ispanya ile te
lefon muhabereleri imkansız 

olmuştur. Hudud gümrük kara
kollarında fevkalade bir faali
yet göze çarpmaktadır. 

Lizbon, 18 (Ö.R) - Havas 
ajansı bildiriyor : Monarşist 

partisi başkanını öldürmekJe 
maznun olanlardan bir mü
lazim ve şoförün hapishanede 
öldürdükleri rivayet ediliyor. 
Daha evvelce bunların Porte
kize kaçmağa muvaffak olduk
ları rivayet edilmişti. 

Paris 18 (Ô.R)- "Petit Jo
urnal" istihbar ediyor: ispanya 
ile telefon muhabereleri ansızın 
inkıtaa uğramışlar. Londraya 
gelen son telgrafta Madridde 
ve birçok vilayet şehirlerinde 

bir ihtilal hareketinin başgös

terdiği bildirilmekte idi. Bu
nunla beraber bu telgrafa göre 
hükumet vaziyete" hakim bulun
maktadır ve isyanı süratle bas· 
tırabileceğini ümid etmektedir. 
Askeri kıtalann ve sivil muha-

vücudünden zevk dilenen ca· 
navar adamın acısını vicdanı
mın hangi ölçüsüyle ölçme
liyim. . . Eninde sonunda 
ölüm olduktan sonra onu 
muahazeye hakkım var mı? .. 
Şüphe edilemez ki yok .•• 
Hen şimdiye kadar onun 
hatırı için tahammül ettim. 
Bundan sonrasını düşünemiyo
rum. Ben artık onun eşi de
ğilim: 

- Şu halde .• 
- Fazlasını düşünmeğe ihti-

yaç hissetmeden.. Seni sevi
yorum Ahmed ... 

* • • 
- Soyunmaz mısın Sabiha? 
- Daha erken, Ahmedt 
- Nesi erken kızım .. Güneş, 

deniz suyunu 1S1ttıktan sonra 
denize girilir mi biç? 

- Daha iyi ya... Sabahın 
serinliğinde üşümemiş oluruz. 

- O zaman da ben deniz
den hoşlanmam.. Güneşin ha· 
raretile ısınan deniz suyunu 
ben bir şeye benzetirim. Amma 

Hükumet vaziyete hakim mi? 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Oeçe11le1de lspa11yadaki datbei 
hükumetten bil irıtıba 

fızların hükumete sadık kaldık
ları ve bu sebeble ihtilalin mu· 
va.ff akıyetle tenkil edileceği 
bildirilmektedir. 

Paris, 18 \Ö.R) - ispanya
daki ihtilal hareketi hakkında 
ilk geJen haberler kararsızdır. 

ispanyanın Paris sefareti öğle
den sonra gazetelere bir tebliğ 
göndererek hareketin Fastaki 
lspanyol askeri garnizonlarına 
münhasır kaldığmı bildirmiştir. 

ispanya yarım adasında asayiş 
ihlal edilmemiştir. .. 

Londradan bildirildiğine göre 
ispanya sefiri saat 11 · de Mad
ridle telefonla görüşmüştür. 

Sefir Fastaki lspanyol mınta
kasında isyan çıktığını öğren· 
miştir. Başka tafsilat yoktur. 
ispanyada va1iyetin sakin ol
duğu temin edilmiştir. 

Londra, 18 (Ö.R)-Cebelüt
tarıktan Royter ajansına bil
dirildiğine göre ispanyanın Fas 
mıntakasında bazı şehirlerdeki 
garnizonlar arasında vahim bir 
hareket baş göstermiştir. Söta 
yakınlarında bulunan kıtalar 
hemen asayişi iade için Fasa 
hareket emrini almışlardır. 

Madrit, 18 (Ö.R)- Öğleden 
sonra Ispanyol hükumeti şu 

tebliği neşretmiştir: 

Fasta bir askeri isyan çık
mıştır. Cumhuriyet karşı yapı-
lan bu yeni caniyane teşeb
büs akim kalmıştır. Hükumet 
esaslı malumat almadan millete 
keyfiyeti bildirmek istememiş-

sana söylemeğe cesaretim yok. 
- Neden •.. Haydi söyle Ah· 

medl , 
- Otuzunu aşmış dul ka

dınlara benzer. 
- Ne tuhaf teşbih bu böyle 

Ahmed .. 
- Yüzme bilen, denizin li

sanından anlıyan bir insan 
için deniz başka türlü konu
şur. Ben şahsen güneı doğ
duktan ve deniz suyunu hara
retile kadınlaşbrdıktan sonra 
yüzmesini sevmem.. T eşbihim 
o öakımdan yerindedir. Haydi 
soyunsana!. 

- A.. A.. Şimdi de tahak
küme başladın • Ama bu ta
hakküm hoşuma gidiyor Ah
met! 

Gözlerini ufuklara çeviren 
Ahmet biran düşündükten son
ra Sabihaya döndü. Onun ko· 
Junda yavaş yavaş, denize gi· 
rerken soyundukları kayalığa 
doğru yürümeğe başladıfor. 

Nergis adasının bu tertemiz 
kahramanı biraz hassasiyete 

tir. Hareketi tenkil etmek ıçm 
müstacel ve amansız tedbirler 
alınmıştır. 

" Ordunun bir kısmı cumhu
riyete ve kendi vatanına karşı 
silah kaldırmıştır. Meşru suret
te teşekkül eden hükumete 
karşı caniyane bir isyana te
şebbüs etmiştir. Hükumet bu 
hareketin yalnız Fas mahme
sindeki bazı şehirlere münha
sır kaldığını ve ispanyada hiç 
bir kims'l!nin buna iştirak et
mediğini bildirir.Bilakis ispan
yada en derin bir nefretle kar
şılanmıştır. Bu teşebbüs umu
miyetle tel'in edilmektedir. 

Hükumet mahmiye içinde 
de kahraman bir grubun is• 
yana mukavemet ettiğini bil
direcek vaziyettedir. Bunlar 
üniformanın şerefini ordunun 
şöhretini, Cumhuriyetin otori-
tesini müdafaa etmektedirler. 

"Cumhuriyetin kara, deniz 
ve hava kuvvetleri - Fastaki 
güçük istisna ile - vazifesinin 
müttehid ve hükumetin emirle
rine sadıktır, Sarsılmaz bir 
enerji ile isyan bastırılecaktır. 
Hükumet yakında Fasta normal 
vaziyetin iade edildiğini bildire
bileceğini ümit etmektedir.,. 

Pari~,18(Ö.R) -Sabah Fran-
sanın Fastaki hükumet merkezi 
olan Rabat ile lspanyol mınta-
kasındaki Laras Fransız konso
losluğu arasında telefon irtibatı 
teminine imkan basıl olamamış
tır .Henüz tevsik edilemiyen bazı 
haberlere göre Fasda lspanyol 
ordusunda çahşan lejyon etran
jerde ve ordunun diğer kıt'a
ları arasında isyao çıkmıştır. 

kapılarak konuşuyordu: 

- Tuhaf değil mi Sabiha, 
dedi. Sen zamanla bana bol 
bol yüz verdikten sonra haki-
katen, hissetmeden sana tahak
kkürne başladım. Görüyorsun 
ki bu işte kabahat benden zi
yade sana aid •. 

Ben uzun seneler, yapa yal
nız mub't imde konuşmasmı, 

düşünmesini ve bilahassa naz
lanmasını unuttuktan sonra şef
kahn kendisi beni adeta sar
hoş etti. Bu cennet gibi adada 
kendimi dünyanın en mes'ud 
insanı zannediyorum. Ben faz-
la hayalperest değilim Sabiha. 
Bu saadetimin ne kadar devam 
edeceği~i tahmin edememekle 
beraber halimden memnun ol
mağa çahşıy()rum. Esasen yarı-
nı düşfinmeğe, yarının acısile 

bu günün zevkini otalamağa ne 
lüzum var. 

Konuşurlarken ikisi de so
yunmuşlardı. Sabihanm prüzsüz 
uücudu mayonun içinde pürüz
süz bjr tenasüh içinde yükse
lip duruyordu. Çehresi berta-
raf edilmek şartiyle Ahmedin 

te TemmMz 1eae . ,. 
1 

Hergün ı 
----Bir fıkra • • Yazan: Eczacı Kemal Aktaş 
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Tabiatın dili 
Tabiatın dilinden anJıyan bir 

doktor arkadaşım var, dün 
onunla şuradan buradan laf 
ediyorduk, bir hastası geldi, 
Et yemenin kırk yaşından sonra 
muzır olacağı hakkında iş ittik

lerini sordu. Doktor arkadaşım 
dedi ki: 

Hiç et yememek doğru olmaz. 
Kırk yaşına kadar değil de 
yirmi yaşına kadar bünyede 
gıda almak değil büyümek 
payı da olduğundan et mes
elesı için bir şey söyleyemiye
ceğim, fakat kırktan sonra 
devamlı et yem~k ekseriyetle 
vücudda fena tesir yaptığını 
görüyoruz, ekseriyetle sözüme . 
dikkat ediniz. Tabiatın esasen 
bu et meselesinde J:>ir işareti 
vardır, ağzımızda dört tane 
köpek dişi denilen sivri et ye-
meye mahsus dişimiz vardır. 

Et yiyen hayvanların ağzı 
dört dane değil, baştan başa 
bu dişlerle doludur. Ot yiyen 
harvanların ağızları da övütücü 
dişlerle doludur. Biz insanlar 
hem et ve hem ot yemeğe 
müsaid yaradıldığımızdan her 
iki diş de bizda vardır, Fakat 
nispetlerine dikkat etmek ge
rektir. Ağzımızda 32 diş var-
dır, dördü et yemeğe mahsus 
diştir, dört, otuz ikinin sekizde 
biri olduğuna göre biz de gı
damızın sekizde biri kadar et 
yersek tam tabiatın işareti ni 
anlamış oluruz dedi. Doktorun 
bu sözüne dikkat ettim, sekiz
de bir et yemeği insan ağzın
daki tabiatın işaretine bakarak 
doğru buldum. Tabiat çok doğ
ru çok yerinde ve çok güzel 
söyler. Yalnız o dilden anlamak 
gerektir. insanlarda iki kulak, 
bir ağız vardır, bir söyle iki 
dinle derler. Bir laf vardır, haklı 
bulurum. Tabiatın dilinden anla
mak lngilizce, Fransızca, Al
manca, Rusca, ltalyanca bilmeğe 
hiç benzemiyor. Bu dilin gramı, 
lektürü, literatürü'nü öğrenmek 
için üniversiteyi bitirmek, Ta
biat fakültesine girmek gerek
tir. Tabiatın dili, hayatın dili, 
muvaffakıyetin dili, herşeyin 

dilidir, Dünyada berşeyin di· 
linden konuşmak, herşeyin di
linden anlamak.. işte bayatda 
herşey olmanın yolu ... 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• Halisüddem m 

Macar kısrağı 
20-7-936 tarihine müsadif 

Pazartesi günü saat 10 da 
Kemerde at pazarında 928 
doğumlu halisüddem bir Ma
car kısrağı satılacaktır. Me-

N raklılara tavsiye olunur. ~ 
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vücudunda dipdiri ve sağlam bir 
atlet vücudu kadar canlı idi. 
Sabiha hoppa bir hareketle 
Ahmedin yanına geldi! 

- Haydi bakalım marş,marş .. 
Evveli denize sen atlıyacak-
san .•• 

- Bugün sıra senin .. Evvela 
sen gireceksin. 

- Cesaretim yok Ahmet .. 
Hem .. Hem.. Sana emrediyo
rum. Haydi atlayıver. · 

- işte buna gelemem.. Ben 
emirle hareket etmesini henüz 
meşk edemedim. Hem Türk 
ailesinde erkek kadına daima 
hakimdir. Ben erkek olduğuma 
göre bir kadın sözüyle hareket 
edemem. 

- Şapolyo han devrinde ka· 
dm erkeğe hükmederdi. Ahsen 
han, on sekiz yaşında bir kız 
olmasına rağmen ata biner, 
silah kullanır ve savaşta , ordu· 
sunun başında binlerce genç 
ve dinç erkeği kılınçtan ge· 
çirirdi. Ahsen ban, eşine hük
meder, emrederdi. 

- Bılnıedi -
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isyan hareketi geniştir 
lspanyol zabitleri Söta şehrini işgale 

muvaffak olmuş bulunuyorlar 
lsy ana bi;ç·~k .. ··g~;·~·i~·~·~I~;· .. i·şı·i;ik ... ~i·iI: ...... F;ansa ve 

Belçika hududunda tedoir alındı 
Paris, 18 (Ö.R) - Havas 

ajansının istihbarına göre Is
panyol Fasında çıkan isyan 
bütün Mahmiyeye sirayet et
miştir. 

Madrid, 18 (Ö.R) - Dün 
akşam hükumet, müfrit sos
yaltst partisi lideri Cabellero 
ve diğer cumhuriyetçi parti 
reislerinin iştirakiyle fevkalade 
bir toplanb yapmıştır. Portekiz 
Cebelüttankla telefon muha· 
beresi menedilmiştir. T elefc;n 
muhabereleri üzerine sansör 
konulmuştur. 

Londra 18 (Ö.R) - Royter 
ajansına göre bütün ispanyada 
vaziyet çok vahimdir. 

Londra 18 (Ö.R) - "Daily 
Ekspres" gazetesinin Madrid 
muhabiri sansöre rağmen gaze
tesiyle görüşmeğe muvaffak 
olmuştur. Hükumetin vaziyetf\ 
hakim olduğunu ve cumhuriyet 
rejimini korumak için her ted
biri aldığına bildirmiştir. 

Harbiye mUsteşan, asilerin 
elinde olduğu anlaşılan Söta 
şehri radyosu tarafından yayı
lan endişe verici haberleri tek· 
ıib etmiştir. 

Londra 18 ( Ô. R ) - Alı
nan haberlere göre ispanyanın 
cenubunda bir çok garnizonlar 
da isyan etmiştir. isyan hare
keti Andoluzya eyaletine sira
yet etmi tir. Bu haberlerin 
kontrolu imkanı olamamıştır. 

Berlin 18 ( Ô. R) - O. N. 
B. Ajansına göre Fas ihtilal
cilerinin başında kralcı bir Al
bay bulunmaktadır. 

Paris, 18 ( Ô.R ) - Havas 
Ajansının istihbarına göre iki 
nakliye gemisi hazarda bulunan 
bütün kıtaatı alarak Sötadan 
Alcezairasa hareket emrini al
mışlardır. 

Bayon, 18 (AA) - Fransa 
lspanya hududunda dönen bir 
şayiaya göre, lspanyol Fasmm 
cenubunda bir hareket baş

göstermiştir. Fakat bu şayia 
bir ihtiyat kaydile karşılan· 
malıdır. 

Roma, 18 ( Ö.R) - ihtiyat 
kaydiyle verilen bir habere 
göre ispanyada geniş bir ihtilal 

Yazan : Tok Dil 

F eryadiyle ortalığı doldurur
ken; korku ile aralık bıraktığı 
kapıdan, dıpnclaki hayaletler 
i~eri doldular •• 
. . . . . . . . . . . . . . . . 

Bananın içi bu velveleyi duy
madan, Bursa kadısının kona
ğında berşey halolmuş, dağdan 
iki glin sonra indırif en Bursa 
kadısı Mevlana idris o gece 
konağına zorla sokulup, içeri 
dalan Haydaroğlunun, Katırcı 
o- unun v arkadaşlarının teh
didıle uş farı susturulduktan 
sorıra; Kadanm var } oğu, kese 

Maddd'den bir göıllnllş 

hareketi başgöstermiştir. Hü- tere telefon muhaberatı inkıtaa 
kfimet ansızın patlak veren is- uğramış, ispanya ve Fransa 
yanı bastırmak için şiddetli arası'ldaki telefon mubaberatı 
tedbirler almış, ispanya - lngil· üzerine de sansör koymuş. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

lngiliz bangeri 
Riket lstanbula geldi, 

A karaya gi 
lstanbul, 18 (Yeni Asır - Telefonla) - Habeşistandalti petrol 

işlerinde mühim bir rol oymyan ve birkaç defa Habeşistana gi
den meşhur lngiliz bangerlerinden Riket şehrimize geldi. Seya
hat maksadı hakkında gazetecilere malumat ve beyanat vermek
ten çekindi. 

Kendisinin Romanyaya gideceği söyleniyor. Banger Riketin 
Ankaraya gitmesi muhtemeldir. 

lngiltere Akdeniz filo kuvvetlerini 
arttırmağa karar verdi 

Londra 18 (Ô. R) - " Daily Telegraph,, j!'azetesi HükQm1:tin 
Akdeniz fılosu kuvvetlerini daimi olarak daha yüksek bir sevi
yeye çıkarmak kararanı muhafaza ettiğini bildiriyor. Akdeniz 
lngiliz filosunun gemileri mecmuu, tahtelbahir, torpido muhripleri 
dahil olmadığı halde, iki yüze iblağ edilecektir. 

Napoli 18 ( Ö. R )- Şarki Afrikad:m her gün bir çok ltalyan 
askerleri avdet etmektedir. Dün de " Alessandra 11 vapuru Ha
betistandao 2869 piyade ve topçu getirmiştir. Bu askerler kara
ya çıkmazdan önce vapur Prens de Piemonte tarafmdan ziyaret 
edilmislerdir. 

Tef r i ka No: 3• 

kese akçeleri efelerin kucak· 
lar1nda atlaranın sırtındaki hey
belere tatınmıı ve gecenin iler· 
lemiı, sabaha yakın vaktinde 
efeler konaktan Kadıya veda 
ederek ayrılmıılar, Kadıyı Al
laha ısmarlamışlardı!! 

. . . . . . . 

. .. . . . . . 
Maviş dayının köyünde se

vinçli bir kaynaşma vardı.Köye 
giren çobanlar ve ığırtmaçlar 
şenliği haber alanca dağda 
davarlara öttürdükleri kaval
larını köyün sokaklarında; 
başka bir coşkun ahenkle ça-

larak, zıplıyarak Maviş clayınm 
banayının etrafına toplandılar. 
Az kalsın köyün zurnası claYU· 
lu da mt-ydana çıkıp donan· 
ma şenliği gibif? bir gürültü 
yapacaktı. 

Fakat Maviş, havlayan kö
peklerini aralayıp k11pısının ku
zuluğundan başını uzattı. 

- Heyyl Delikanhlarl Sa
vulun bakalım! Dedi. Ateme 
bizi mahnan maıkara ını ede
ceksiniz? .. Gidin, dağda çalın 
kavalıoazı.. Siz tehl&ke bilmi
yonuz mu?. Ya! Herifler çö· 
kersef? 

Alnıanya ...... 
Avusturya anlaş
masından ne 

bekliyor 
Viyana 18 (A.A)- Lejitimist 

parti başkanı Fon Viyezner 
matbuata beyanabnda; Monarşi 
hareketine diğer bazı kuvvet-
lerin de müzaheret edeceğini 
haber vermiş ve demiştir ki: 

Bu kuvvetler gurup bir fesat 
muhalefetine düşmeksizin Avus
turya-Alman anlaşması tatbika
tmm Avusturyanm vazifesiyle 
kabili telif bir halde kalmasına 
nezaret edecektir. 

Fon Viyezner Lejitimist par
tinin organı olan Osterrashiser 
gazetesinde yazdığı bir maka
lede; Avusturya-Alman anlaş
masının tatbikinde birçok zor
luklar olacağını ve bunun ça· 
resi de Roma protokollarmı 
Avusturya-Alman anlaşmasın

dan üstün tutmak olduğunu 
bildirmektedir. 

Almany 
Şansölye 

bugün 

Londra, 18 (Ö.R) - Fransa 
\'e Belçikanm, logilterc tara

fından bu üç devlet arasında 
Pariste yapılması teklıf edılcn 
konferansa iıtirak edeceklerinı 

bildiren cevabları bugün Lon
drade bekleniyor. Forayn Ofıs 
tarafından Paris ve Brüksele 
yapılan tebliğlere göre üç 
devlat konferansı "hzari bir 
mahiyette olacak \' gnyesı 

eylülde Milletler Cemıycti 

Bir haylcmş ve gürü.tü, Ma
vişe cevab verdi : 

- Efemiz ge miş, sev nmiye
lim mi? 

Maviş güldü, başını sallıya

rak: 
- Ülcn efemiz geldiyse, 

onu aleme ilan etmek mi hizım .. 
Hadin şuradan, rahat bırakın 
bizi., 

Etrafındaki gürültü} ü savan 
Maviş, koşarak efderin yanana 
vardı. Avluda kut.ular çf:vriliyor, 
buram buram kokular gelivor, 
kahkahalar da köyün afakında 
çınlıyordu. 

Kafalar tütsülcnmişti. Dün
yanın dört bir bucak rltv
lctleri derlenip, toplamp Ma
viş dayımn hanaymı sarsa
lar, içindeki tütsüHı ! efelerin 
metelik vereceği yoktu. Vızdı, 
hepıi vızdı, vız oğlu vız.dı. Ka-
tırcıoğlunun efeJerinden Bayın
d1rla oğlu coşmuştu; kalkarak: 

- Ağam musade (müsaade) 
ver de bir oyun kıvırayıml 

Sovyet Rusya'nın kaybı 

50.000 kişi cenaze 
törenine iştirak etmiş 

Moskova, 18 (Ô.R) -" Tass 11 Ajansı bildiriyor: Fen akade· 

misi reisi Koapinskinin ktillerini ihtiva eden ürn önünden 50 bin 

kiti geçmiştir. Büyük ilimin külleri yanında hükumet erkanın

dan mürekkeb bir şeref muhafazası teşkil edilmişti. Bunlann 

arasında Stalin, Molotof ve Kalenin göze çarpmakta idi. 

Saat 18.30 dan sonra, Lenin'in mozolesi önünden bir geçid 

olmuş ve Halk komiserleri meclisi reis vekili tarafından komü

nist partisi namına bir nutuk verilmiştir. Hükumet erkanı mera

simde hazır bulunmuştur. Büyük ilimin küllerini ihtiva eden 

vazo Lenin'in mozolesine bitişik bir yuva içine yerleştiri miştir. 

Çocuk esirgeme kurumu tarafından 
yapılan yardım büyüktür 

Ankara, 17 (A.A) - Çocuk esirgeme korumu genel merkezi 

1-7-936 tarihinden 16· 7-936 tarihine kad r 1709 çocuğa yardım 
etmiştir. Bunlardan 378 basta çocuk anne genel merkezin poli-

lcıliniklerinde bakılmış ve tedavi edilmı tir. Ayrıca dış muayene 
evinde de 327 çocuğun dişleri bakılmış ve t dnvi edılmiştir. 722 
Çocuk ve anne genel merkezin banyolarından "stifade etmiştir. 
Süt damlasından hergün 88 çocuğa sut vcrilmi ve onbeş günde 

yekün olarak 800 kilo bedava süt dağıtılmıştır. Zayıf okul 
çocuk arı ve çocuklu anneleri için genel merkezden açılan nşba
neden hergün 190 çocuklu anneye sıcak 6ğle yemeği verilmiştir. 

Yardım için genel merkeze başvurnn 4 yoksul yavruya para 
yardımı yapılmışhr. 

ın ceva a r 
, I giliz sua • es ne 

cevabını 

lneüız askeı/ 11 lalwı esnasmtfa 
l konseyinin içtimaından evel 
ı ltalya ve Almanyanın da 

iştirakiyle beş Lokamo dev· 
leti arasında yapılacak bir kon
ferans hazırlamaktı. 

Paris, 18 (Ô.R)-"Ekselsior" 
gaz.ete i Lokarno devlçtleri 

konferans hakkında şunları ya
zıyor: 

tir 

bakanları Brüksel konferan

sının sadece tehiri aleyhinde 

idiler. Arazi tamamiyeti teh
lükeye maruz bu unan Fransa 

bu soğuk kanlı kararı kabul 

edemezdi. Yapılan müzakerler 

hiçbir taraf içm utançlı olmı· 

yan bir anlaşmaya varmışhr. 

F ransada beş devlet arasında 

bir lconferan akdına imkan 

hasıl olmasını arzu etmektedir. 

" lngilterenin fıkri tefevvuk 
etmiştir Fakat ilk şekil
de değil ılk önce lngiliz 

!!!!'~"'!!!!!'~!'!"!ll!!~-------~~~--~------'"""!!!!111 

Derken Haydaroğlunun 1u-

I zanlarmdan Kara Memenin 
eline yapıştı: 

' 

- Kalk ülen, zamanıdır, 
efeler Keşişe çıkıp kadıya ka
dılık yapmışlar, biz de karşı 

l<arşıya onun keyfini yapalım. 
- Haydi bre! 
Diye Akyakalı oğlu bağırın

ca, kızanlar belJerindeki çak
maklı tabancaları çekip söğüt
ten örülmüş, topraktan yuğ11rul-

su tular. 
Mavsş'in develik kapısı açıl· 

madı amma, kuzuluktan içeri 
1'urdebaf birisini aldılar. . Seı 
kesıldi, mmltılar belirdi, me· 
raklar uyandı, elleri havada 
kalan oyuncu efelerin ortasına 
salla sırt başı gözü yarılmış 
bır zavallı köylüyü getırdıler. 

Katırcıoğ1u çoktan yerinden 
hop amış, yanındaki Haydaroğ· 
life yaralıyı bir müstantik titiz· 
liği ile sorguya çekmi,lerdi. 

muş tavana verdıler kurşunu .. 
Yeg~n Hasan'la Bırak Ali # 

boıuklarma sarıldılar. 

- , 01111 1 rn· -
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Bir • 
Zımbır da zımbır!. Oynak bir 

Efe türküsü üç telin iniltisi ile 
ortalığı doldururken iki Efe 
luutı karııya ve çöktüre çök
türe yoruluncaya kadar oyna
dılar .. 

Uykusuz ayağa kalkıb deh
şetli bir nara atmağa hazırlan• 
dığı sırada Maviş daymın de
velik kapııı: Güm! güml vu· 
ruldu ve bir feryad: 

- Aman! Aman! can kurta
ran! Yok mu? 

Diye acı acı yükseldi. Hepsi 

rıca 
lznıir halkevinden: 

Evımiz kıtapsarayım zen· 
ginleştirmek için lzm"rde ve 

1\: l staııbuld.ı çıkan eski devre 
sıid butun gaz te ve dergı

' ferin koUeksiyonlnnnı ~atın 
~ alaca . Eller'nde bu çeşid 
' ko lek 1) on arı u unub da 
' satmak istıycnlf"r n Ha kev ne 

1 
başvurma arı rıca olunur. 
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-
Meşhur Harry Baur 

Bithuven'in aşkını 
sahnede anlandıracak 

/oa11 Bmett 
Emil Yannings'i gölgede bı

rakacak kadar yüksek bir sa
nat tefevvükü gösteren meşhur 
sahne imparatoru Harry Baur 
- Harri Bor - u tanıyacaksınız. 
Adını birden bire hatırhyamaz
sanız bile " Siyah Gözler " fil
minin velut dehası elbetteki 
ha hrmızdadır. 

Harri Bor geçenlerde evlen
miş ve sevdiği kıza kavuştuğu 
için her halde mes'ut olacağını 
bütün dünyaya ilan etmişti. 

Filhakika onun mes'ut olması, 
Jlianat aJemi için de bir kazanç 

Bir spor filmi 

so11 /ilmillde 
olacaktı. Herkes böyle düşü
nüyordu. 

Fakat vazife icabı bu iki yıl
dız bir müddetten beri ayrı ya
şamaktadır. Zevcesi Londrada 
bulunmasına mukabil erkek Bor 
Fransadadır ve yeni bir film 
çeviriyor. Bu film Beethoven 
dir. Meşhur sanatkar Bitbuven'
in hayatım ve aşkını canlandır
maktadır. Bu filmi önümüzdeki 
sınema mevsiminde lzmirde 
seyr etmemiz kuvvetle muhte
meldir. 

So11ra Heme 
Geçenlerde Almanyanm Ker- akisler uyandırırken Hollivudun 

m~ş ~asabasında yapılan k.ış tanınmış stüdyüleri faaliyete 
ohmpıyatlarmda Sonya Henn ıe geçtiler. Sonya Hennie'yi bir 
kadınlar arasında Ski - kayak f·ı . k _ . . . 

. ı m çevırme uzre angaje ıçın şampıyonasını kazanmıştı. Onun 
karlı tepeler üzerinde yaptığı Avrupaya heyetler gönderdiler. 
spor hünerleri bütün dünyada Organizatörler oldukça müşkü-

19 emmuz t93& 
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ZOLANIN (PARA) ROMANI FiLME ÇEKiLDi 

Felaketi ve saadeti ayni sahne üzerinde 
temessül eden bu film, kazanç hırsının 
insanlara n ler yaptırdığını anlatıyor 

~ 

Paris, 14 (Hususi muhabiri
mizden) - Emile Zola'nun 
meşhur romanı 11 Para 

11 
ndı 

ile bundan sekiz sene önce 
sessiz filme alınmıştı. Bu film 
memleketimize gelmiş ve iz-
mirde o zaman çalışmakta olan 
Sakarya sinemasında gösteril-
mişti. Çok iyi hatırlıyorum, 
Sakarya sinemasının sahibJeri 
değer vererek aldıkları bu fil
min yaptığı işden pe!i de 
memnun kalmamışlardı. 

Her film, ticaret bakımından 
verimli olamaz. Yine ber film 
her memleket için ticaret fil
midir denilemez. Yeniden fil
me çekilen 11 Zofa " nın eseri 
hakkındaki görüşlerimi yaz-
dıktan sonra bu filme ticaret 
bakımından notumu vereyim. 

Zola'nın romanı filime çeki
lirken modernize edilmiştir. 
Fakat deR"işen yalnız kostüm
ler olmuştur. Bence bu kadar 
kolay her devre uyacak mevzu 
pek azdır. Romanlara mevzu 
olan hayat sahneleri menfaata 
ve (para) ya tevakkuf etti mi 
bu sabneler;n arzedeceği intri
kalar, rezaletler ve facialer hiç 
şüphe yok ki birbirinin ayni 
olacalctır. Meşru rel<abet saha
sından gizli intrikalara kadar 
her safhaya giren (kadın par
mağı) vak'anın gidişine bakim 
olunce... işte Emile Zola'nın 
eseri her devrin romanı olarak 
kalabilir. Önce size filmin mev
zuunu yazayım: 

Bulutları karartan siyah bir 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
latla Sonyayı kandırarak Ho!
Jivuda getirdiler. 

Şimdi Sonya Hennie bir spor 
filmi çevirmeğe baş'amıştır. 
Sonya, bu filmde sporun mu
asır manasını anlatan yüksek 
bir fikir vermekle kalmamış; 
hem güzel sesiyle şarkılar söy-
liyerek, hem de spor hareket
leri yaparak görücülerini teshir 
etrniştir. Bu film yakanda Av
rupaya gelecektir. 

duman ... Büyük bir petroJ ma
denini mahveden müthiş bir 
yangın.,. Beyaz perdeyi kızıl 
alevlere, siyah damanlara boğan 
ve Afrikada bir petrol merke
zini kül eden bu yangın her 
hangi bir kaza eseri değildir. 
Onu Gunderman isimli büyük 
bir banger, rakibi Saccard'ı 
mahvetmek kasdiyle tertib et
miştir. 

Bu felaketten sonra Saccar
d 'ın metresi olan Sandorff sev
gilisini terkediyor ve hemen, 
Gunderman'tn avukatı Delcam
bein metresi o!uyor. 

Fakat Saccard bütün bu 
felaketlere rağmen metanetini 
kaybetmiyor ve Nileriadaki 
Radyum madenini işletmek için 
büyük bir cesaret göstererek 
yeni bir banka lrnruyor. Sac
card bu muvaffaKıyeti en aziz 
sevgilisi ve dostu olan, çocuk 
evi müessisi Helene sayesinde 
elde etmiştir. 

Yeni iş büyük bir muvaffa
kıyetle ilerliyor. Bankanın ak
siyonları gittil<çe yükseliyor. 
Bu yükseliş Saccard'm hilekar-
lığı sayesinde hız alıyor. Tam 
bu sırada tekrar Gunderman 
sahneye çıkıyor ve adamları 

, vasıtasiyle Saccard'ın mader.ini 
ikinci defa olarak ateşe veri
yor. Bu defa bir kıskançlık 
yüzünden Helene de Gunder
mana iltihak etmiştir. Artık 
intirikalı borsa oyunları da 
meydana Çlkarak Saccard ta
mamiyle mahvolmuş ve hile
karlığından dolayı hapse atıl
mıştır. 

Çok zaman geçmeden Helene 
yaptığı delilikten pişman olu· 
yor. Fakat bütün bunlardan 
haberi olm1yan Saccard, Hele-
neyi sevmekte devam ediyor. 
Onlar, Saccard hapisten çık-
tıktan sonra yeni bir hayat 
kurmağa karar vermişlerdir. 

* •• 
Zengin bir dekor içinde ge-

çen vak'ada heyecanlı sahne
lere de tesadüf edilmektedir. 
Paris borsasındaki kaynaşma, , 

Bu film baştan 
Aksiyonerlerin bankaya hücu
mu gibi sahneler filme hareket 
veren unsurlardır. Bu filimde 
iş adamlarının hodbinliği, ka
zanç hırsının beşeriyeti barba 
kadnr sürüklemeğe nasıl se-
bepler yarattığı, politika ale
mini bile meşğul eden entri
kalar pek güzel hissediliyor. 

Karakteristik bakımdan vak'a
lar çok tabii bir halde cereyan 
edivor. Fotoğraf ve ses mü
kemmeldir. Figüranlar tipiktir. 

Artistlere gelince : Saccard 
rolünü oynıyan değerli san'at
kar Pierre Richard ViJJm mo
dern bir hayat geçiren muğfil, 
atılgan,becerikli bir banger rolü 
nü hakikaten yaşatmıştır.Helene 
rolünde Vera korene nafiz ve en
trikacı bir kadın tipidir. Sandorf 
rolünde Olga Tchekova mağ
rur ve hotbin bir metres rolü
nü başarmıştır. Gun<\erman ro-

başa şaheserdir 
lünü yapan Gercourt rakibine 
her türJü fen alık yapmaktan 
çekinmiyen ve onun felaketten 
felakete düştüğünü görmekle 
zevk duyan fena kalpli insan 
tipini hakikaten yaratmışhr. 
Diğer artistler de aldıkları va• 
zifeJeri başarmışlardır. 

Bütün bu muvaffakıyetli ba· 

Macar sinema salı!le
smifl ca:lio şölzrelleri.: 

Deniz kostümlü 
JUNE LANO 

te 

Df l(S/ DUNBAR 

şarılara rağmen kanaatımca 
Emile Zolanın bu büyük ve öl
mez eseri bir film olarak bi
zim memlekette birindsinden 
daha fazla bir rağbet ile kar• 
şılanmıyacaktır. Zira bu film da· 
ha ziyade ticaret işlerinde iler• 
lemiş ve bilhassa borsa işleri· 
ne nüfuz etmiş kimseleri ala
kadar edebilecek bir kabili
yettedir. Zira filmde hareket· 
ten ziyade borsa intirikaları 
hakimdir. Yani, dünkü olduğu 
kadar bugünkü ve belki yarın· 
ki bir ( Paris borsası ) ! 

MUçteba Valay 

Beyaz perdenin velut yıldızlarından Li!yan Heyes yakında 
Balkanlarda bir seyahata çıkacak ve Istanbulda üç gün kala· 
caktır. Fotoğrafta meşhur yıldızı görüyorsunuz. 
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- Niçin titriyorsun oğlum! 
Çok tatlı, çok korkunç bir 

· çok hadiselerle karşılaştım Hiç 
bir vakıt bugünkü kadar heye
can duymamıştım. Hayatımın 

tehlikede olduğunu biliyorum. 
Her ne olursa olsun hakkım
daki lütuflara layık adam oldu
ğumu ispat edeceğim. 

- Deoda sizi öz .evladım 
gibi sevdiğimi bilirsin. 

- Evet çok eyi bilirim! Ben 
bu sevgiyi, ana baba şefkatini 
başkasından bekliyordum. Ha-
brlarsmız; tahta köprü de ' 
anamla karşılaşhğım zaman he
yecanımı gördünür. O beni ta
mdığı halde en küçük bir şefkat 
eseri göstermedi. Buz gibi so
ğuk, taş gibi katı davrandı. 

Kontun bu sözlerden duy
duğu teessür çok samimi ve 
candandı. O kadar ki hıçkınğı 
andıran boğuk ses bunları din
liyen taş yurekli Katerinin ku
lağına kadar gittiği halde onun 
Ozetindeki tesiri hiddet ve şid
det eserleri göstermekten 
başka bir ıey olmadı. 

Jan Dalbere; çocuğu teselli ' 
için dedi ki: 

- Cesur olunuz! Soğukkan
lılığı elden bırakmayınız. Ümid 
ederim ki bir saat içinde sizi 
sevindirecek bir haber getire
ceğim. 

Bu sözleri söyler söylemez 
Davar kraliçesi yıldırım gibi 
aokağı dolaşarak yeşil kapıyı 
çaldı. Bir saniye içinde Alis 
dö Lüksün açılan kapısından 
içeri girdi. 

Kont da Mariyak da kuleye 
dayanıb neticeyi bekliyordu. 
Başı hemen hemea deliğin ağ
zına dayanıyordu. 
Çocuğun babaa olaa mlhlec

cim, anası olan kraliçe Kateri
rin de aralannda ralnız duvar 
kalınlığı bir ayrılık kalmııta. 

Mllneccim Rujiyeri kraliçe
nin belinde bulunan ve ucuna 
zehirleri bizzat yerleıtirdiği 
hançeri delikten kullanmak is· 
temesini derpif ederek ibtiyath 
bir vuiyet almıtb. Eğer kra
liçe en kllç6k bir kıpırdanma 
hareketi g<Ssterib elini hançe
rine uzatsa idi onu bu hare
ketinden alıkoymak için her 
feYİ göıe aldırmışb. 

Saat on bir buçuğu çaldı, 
derin bir sessizlik devam edi
yordu. Tam gece yansında Na· 
var kraliçesi Alis dö Lüksün 
evinden kaçtı. 

Katerin heyecan içinde daha 
neler işiteceğini beklerken ka· 
dın Kont dö Mariyakı yanına 
davet ederek başka bir yerde 
görüşmek üzere kule dibinde 
ayrıldılar. 

Kraliçe Katerin müneccime 
lfığın yakılması emrini verdi. 
Aydınlık olunca Katerin mos· 
mor olduğu halde heyecandan 
tir tir titriyen müneccimi baş
tan aşağı süzdükten sonra vazi· 
yeti kavrıyarak dedi ki: 

- Onu öldüreceğimi zaunet-
tiniz değil mi? 

- Eveti 
-Bundan korkuyor muydun? 
- Hem de pek çok •.. 
- Sana daha önce onu öl-

dürmek istemediğimi söyleme· 
dim mi? Onun sana faydası 

dokunacağını ilave etmedim mi? 
Görüyorsun ya.. işittiklerimiz
den sonra da onu öldürmeği 
düşünmed"m. Söyledıkleri ku
lağımda çınlıyor. Deoda benim 
kendisinin anası olduğumu bi
liyor. Artık her şey bıtti. Şüp· 
heye lüzum kalmadı. Çünkü 
bizzat ağzından iş:ttim. 

Bu sözlerin altında gizli olan 
!Danayı Rujiyeriden başka biç 
bir kimse anlıyamazdı. Münec• 

cim Katerini çok iyi taı.ıyordu. 
Metresinin kulaklarında hali 
çınlıyan sesi yüzünde bir uçuk
luk uyandırmış gözlerini yere· 
eğmeğe mecbur kılmıştı. Kar
şısındaki kadının yüzüne bak 
mağa cesareti yoktu. 

Kıa!içe ağzını büzerek göz
lerile kule dibinden uzaklaşan 
Kontu takib eyliyerek sözüne 
devam etti: 

- Artık görüyorsun ya kor
kacak bir şey kalmadı benim 
sevgili Rujiyerim! Babalık sev
giniz her şeyden masun kala
caktır. Müsterih oldun değil mi? 

- Hayır Madam. Oğlumun 
öleceğini ve onu hiç bir 
kuvvetin kurtaramıyacağını bi
liyorum. Ne benim babalık his-
lerim, ne sizin kalbinizde inki
şaf etmesi muhtemel analık 
şefkatı bile onu kurtaramıya
caktır. 

Müneccimin bu kat'ı ifade
lerinden hayrete düşen kraliçe 
bir koltuğa kuruldu: Eliyle 
hançerinin zencirini tutarak oy
narken: 

- Ba sözlerin sebebini bana 
anlat bakalım.. dedi. 

Rojiyeri doğruldu. Münec
cim şarlatan bir adam değildi. 

Kanşık tabiatlı idi. irade zaa
fiyle malftldu. Kendi haline 
kaldığı zaman çok merhametli 
ve içli bir adamdı.Fakat krali
çenin elinde tasavvuru müm
kün olmıyan cinayetleri işliyen 
bir vasıta idi. Belki kraliçeye 
rast gelmeseydi büyük iJim 
olabilirdi. Bugün ise Katerinin 
her arzusunu yerine getiren bir 
alçaklık vaııtaamdan baıka bir 
şey değildi. 

O biitOn gece yıldızlarla 

meşgul oluyor, sabahlara ka
dar hesaplar yapıyor istikbali 
keşfetmeye uğraşıyordu. bu iti
barla yorgun bir dimağa sa-
hipti. Mlıtemadiyen hayallerle 
meıguldO. 

Katerinin emrine boyun eğe
rek anlatmağa baıladı: 

- Mademki oğlumun ne için 
öleceğini ve ne için onu kim-
senin kurtaramıyacağını soru• 
yorsunuz. O halde anlatayım. 

Beni oğlumu görmek üzere 
gönderdiğiniz misafirhanede 
Deoda ile karşılaşınca onu ta• 
nıdım. O dakikada sizi düşün• 

dilm. Oğlum benim için tanı· 
madığım bir adamdı. Fakat siı 
benim tanıdığım ruhum ve ca• 
nım idiniz. 

Yavaş yavaş yüreğimde mer
hamet hisleri duydum. Vicda-
oım burkuldu. Karşınıza diki
lerek onu öldüremiyeceksiniz 
diyebilmek arzuları içime çöktü. 
Lakin ayni dakika bir kuvveti 
kendimde bulamıyacağımı da 
anlamakta güçlük çekmedim. 
Size karşı beslediğim sevginin 
:zaafın ö'çOıü yoktur. Siz benim 
için ue metres ve ne kraliçe• 
aıiniz. Siz bunlann üstünde kaJ .. 
bime mccudiyetime hüküm ede· 
cek mevkide bulunuyorsunuz. 
Bir aralık sizi kalbimden söküp 
atmak istediğimi söylersem şaş
mayınız. Son ğünlerde yıldızlara 
bu suali sordum. Aldığım şüpheli 
cevaplaı la ümide düştüm. Oğ· 
lumla aramza girmeğe ve onun 
öldürü'mesine mani olmağa ka· 
rar verdim. Nitekim biraz ev
vel bançcrinize sarılarak onu 
vurmak i stemiş olsaydınız be· 
hemehal önünüze geçecektim. 
O dakikada ümidim kuvvetli 
idi. Fakat şimdi onun yaşıya
cağına inanmıyorum. 

- Sonu var -

HAVA 
··-T ehlükesini bilen 

Üyeler 
Ankara 17 (A.A) - Hava 

tehlükesini bilen Üyeler listesi: 
Lita 

13,097 Cafer Sadık Uzun- 25 

köprüden 
13.098 Sevest 20 
13,099 Mahmut ve Ferit 40 
13,100 Hasan Emin oğ)u 20 
13,101 Haşim 30 
13, 102 Burhan 20 
13,103 Emin Hüseyin oğlu 50 
13,104 Süleyman Ahmetoğlu 20 
13,105 Musl\ Sal ıh oğlu 20 
13, 106 Alaettin Hurşit oğlu 70 
13,107 Dibek Mahmut 50 
13,108 Abdi 20 
13,109 Abdullah Aras 20 
13,110 Osman Mebmet oğlu 25 
13,111 Hüseyin Ahmet oğlu 55 
13,112 Yusuf Veli oğlu 25 
13,113 Ahmet Sözer Meb- 25 

met oğlu 

Fransa'da 
Harb sanayiinin 

millileşmesi 
Paris, 18 (Ô.R) - Meb'usan 

meclisinin büyük bir ekseri
yetle harb aanayiinin millileş

tirilmesi projesini kabul etmesi 
hüktlmet için büyük bir zafer· 
dir Fılbakika bu teşebbüs, halk 
caphesi proğramının en esaslı 
noktalarından biri idi. Sosyalist 
"Populaire,. gazetesi diyor ki: 

M'!sele harb sanayiinin sos
yalistlt:ştiriJmesi değil, sadece 
millileştirilmesidir. Bu proje 
sulhun esaslerını takviyeye ya
nyacakbr. 

Gazete diğer memleketlerde 
milli mOdafaayı hazırlamak 
mes'uliyetiııin" lop tacirlerinin,. 
elinde bırakılmasına ha7ret 
ediyor. 

Diğer sol cenah ga:zeteleri 
de memnuniyetlerini bildiriyor 
ve hnkametin milli müdafaayı 
milliyete en az bağlı kimseler 
olan top tüccarlaranın elinden 
kurtarmaıım tebrikle karıda· 
yorlar. 

11 ••• 1 • 

Bar•,mak isterken 
dayak yedi 

Kahramanlarda 87 nci ada
da Mehmet oğlu Y aıar dargın 
bulunduğu karısı CemiJe ile 
barıımak fizere evine gelme· 
ıinden kızan Ömer oğlu Salih 
ve Mehmet oğlu lbrabim taraf· 
farından yumrukla d6ğillmilş 
ve tahkikata başlanmıştır. 

·YENi ADAM 

fENI AS•R 

Kravford 
Yani bir moda lanse 

ediyor 

Meşhur sinema yıldm Joan 
Kravford'un bir meziyeti de 

son modaları takib etmektir. 
Joan Kravford, lizerine her 
giydiğini yakıştıran ve moda 
ibda eden bir yıldızdır. Esa-
sen birçok rob, elbise, şapka 
ve mayo modalarını o çıkara· 
rak yaymaktadır. 

Ancak Joan Kravford'un bir 
zevki de başkalarında olmı· 

yan•arı giymektir. O daima 
başkalarının yapamıyacağı ve 
bulamıyacağı kumaşlardan el
biseler giymektedir. Fotografta 
meşhur yıldızı yeni bir modayı 
lanse ederken görüyoruz. Dik
kat edilecek olursa Kravford
un üzerindeki tayyörün beyaz, 
çoraplarının ise siyah olduğunu 
görürsünüz. 
.... ~ ~u61:... ......... ~ 

Fırsat 
Kullanılmış muhtelif mar

kalarda yazı makinalan Gazi 
Bulvarında Küçük Kardiçah 
hanmda 7 numar~da ehven 
fiatle satılmaktadır. ihtiyacı 
olanlar fırsattan istifade et
sinler. 
5.7 Kalomenl 

Şahitler gelmedi 
Eşrefpaşada kahveci Kadri 

ve Remziyi bir kız meselesin
den ôldUrmekle maznun Arap 

aa11ne ., 
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Çünkü Radyolin dişleri temizler, beyazlatır, onla -
ra sağlam 'ık verir. Diş etlerini kuvvetlendirir. 

··················································································-ı 

~ Fakat günde iki defa kullanmak şartile ~ 
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llESSAM - DEKORATÖR 

Kadri Atamal ve şr. 
iSTANBUL VE MONIH GÜZEL SANATLAR 

AKADEMiSİNDEN MEZUN 

iNŞAAT. DEKORASYON. BOYA VE 
lESISATI KABUL EDER. 

ŞERlTCILER - 5. 7 - TELEFON 

~ 
Devlet Hava yolları işletme idaresi 
Alım satım komisyonundan : 

Hava yolJarı Devlet işletme idaresi için alınacak olan 60 ton 
74 oktanlık tayyare benzini için 24600 lira bedel tahmin edilmiş 
ve iş kapalı zarf usuliyle ekıiltmeye konmı:ştur. 

Eksiltme 5 ajııstoı 936 çarşamba günü saat 14,30 da Taş
bandaki Hava yollan Devlet işletmesine aid dairede yapılacaktır. 
Talipler bu husustaki ,artnameyi Hava yolları Devlet itletme 
idaresi alım ve satım komisyonundan alabilirler. Talip olanlarıa 
1845 liralık 1tıuvakkat teminat makbuzuna veya banka mektubu 
ve şartnamede gösterilen veıikalan ihtiva etmek üzere 2490 
sayılı kanunun 32, 33 ncü ve müteakip maddelerindek' tarifat 
dairesinde ha;ırlıyacaklan teklif mektuplarını yukarıda yazılı 
eksiltme saatinden bir saat evveline kadar komisyon reisliğine 
vermeleri ilin olunur. 19-22-26-30 2220 (1499) 

AÇIK EKSiLTME 
Tire Şarbaylığından: 

İLANI 

1 - Belediyemiz hastanesi için 957 Lira 60 Kuruş muham
men bedelli 123 cinı iliç ve tıbbi malzeme açık eksiltme ile sabo 

Raufle arkadaılarının mubake· alınacaktır. 
melerine dOn ağır cezada de- 2 - Bunfann cins, muhammen miktarlan ve eksiltme fU'bla-

Terbiyeci lsmail Hakkı tara• meleri bedelsiz olarak uravımızdan verilecektir. 
fı d k vam edilecekti. Maznunlann 1 • 

n an çı arılan bu haftalık 3 _ Açık eksiltme 28-7-936 Salı günü saat 15 de yapıla-
gazetenin 133 üncü rıayısını göstermiş olduklan mildafaa cakbr. 
görünüz. içinde en yeni fikir. şahitleri gelmediklerinden mu· 4 _ isteklilerin muayyen olan gün ve saat~a muvakkat temi· 
edebiyat, sanat, felsefe ve ter- hake:ı:e başka bir güne hıra- nat makbuz veya mektuplariyle Uray daimi encümenine müra• 
biye yazıları bulacaksınız. kılmıştır. caatları geregi ilan olunur. 14-20 2071 (1458) . ............................................................................................................................................................................... . 

Bu fotoğrafa bakarak mioi mini çocukları sinema stüdyolarında vazife kabul eden yıldızlar 
sanmayınız. Bu foto!lraf her hangi bir Avrupa mecmuasından kopya edilmiş te değildir. 

Yukandaki fotoğrafta gCSrdilğOntız dart mini mini çocuk, Çeşme \llajlarıoda deniz ve gllnq 
banyosu yapmaktadırlar. 

BONO 
Mllbadil bonom, banka 

bisae senetleri •• bllamam 
hazine tabvilAh Ergani, Si
vas dahili istikrazı aatuı ahr. 

Adres: lzmir Kemeralb 
Hacı Huan otelinde 
60 numarada CaYide 
milracaat. 
TELEFONı 3903 

11-3 O (912) S.7 Pa. Pe. S 

Düzeltme 
Gazetemizin 14 ve 18 Tem

muz 936 tarih ve 9293 - 9297 
numaralı nflıhalannın 8 inci 
sahifelerinde intişar eden lmıir 
belediyesinin 14 kalem malJ!e-
me i!inının ihale tarihi 31-7-
936 olacağı yerde sehven 3-7-
936 olarak neıredilmiştir. Key
fiyet tashih olunur. 
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beyhude baş ağrısı - Anneciğim, neye 
çekiyorsun ? Bir kaşe 

GB i p 
Al da hemen 

• N 
' • kurtu 
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:! En inadcı baş ağrılarını, en şiddetli diş ağrılarını S . . 
• • : şaşılacak derecede süraHe geçirir : 
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YENi ASIR 

Manisa Sulh Hukuk Hakim
liğinden : 

CO~~atat: ~ölCl~OcQ1 D'fayiler~~vardır 

~~~~-~Fal<~~ vato_1z~ 6 i r P'Ll.T 
tinjtkesl;'Ozirhideı-aske;-re.sm i y~ksa • 

I; .t. İ T deilldlr. 

Fena ve tesirsiz haşarat öldürücü ma
viler almakla paranı zı beyhude yere 
israf etmeyiniz ve FLIT'ln sahtelerin-· 
den sakınınız. Aldanmamak için yalnız 
bir FLiT olduğunu ve siyah kusaklı 
anker resimli sarı tenekeler lçerls

0

inde 
satıldığını hatırınızda tutunuz. Bu te
nekeler mühürlü olduğundan her türlü 
hlyleden arldlrler. Hakiki FLiT kullanıl
dıkda bütün haşaratı bldürebillrsinlz. 

Deliklere vı yarıklara FLiT tozu 
koyunuz . Haşarat, toza temas 
edlr _ ıhnez derhal ı iXurler . 

ta Temmuz t93& 

~1ı11m1--ıaa .............. Emmmwll~-- • 

IZMiR YüN Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

• 

Terekesi resmen tasfiyeye 
tabi tutulan; ölmüş Yusuf iz
zettin terekesine ait Manisanın 

sabuncu timarı Moralı Ali mev
kiinde şarkan ekmekçi Tevfik 
bağı, garben tarikiam, şimalen 
«:mvali milJiye iken halen kah
veci Derviş yeri, cenuben em
vali milliye iken halen bekçi 
Raşit tarlası ile çevrili bilme
saha 42180 metre murabbaı 

•----------ır:m-.. r.::?ıii'l--m•m••-..:•::sıs __ , olduğu tahakkuk eden bağ 

JNASlR iLACl 
· uma~ a rı a~ı 

KANZUK 

Doktor 

Cems'in 
Nasır 
iLACI 

m • OZAtL 

DOKTOR JEMSiH 
En eıki nasırları bile pek kısa bir zamanda tamamen ve 

kakünden çıkarır. 
Umumi deposu: lngiJiz Kanzuk eczanesi her eczanede bulunur. 

Ciddi ve müessir bir nasır ilacıdır. 

Karahisar Maden Suyu 

' 1 p i 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazırrısızlığa karşı en iyi ve 

şifalı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

yenı lzmir eczanesi TELEFON : 2067 
. :il . . r:-•. r - r~ 

. .. .l:-. ~ • "). ,. ' 

,. berayı tasfiye açık arttırma 
suretile sahlacaktır. 

1 - Bağın kıymeti muham
menesi : Beher metre murab
baı 11 kuruştan 4639 lira 80 
kuruştur. 

1'"arafından mevsim dolayısile yeni çıkardığı kumaşlar: 

AGLAD -- ------2 - Yüzde iki buçuk depo
zito akçesı peşin olarak mah
kemenin göstereceği mahalle 
teslim edilecektir veya t eminat 
olarak banka mektubu verile
caktir. 

3 - Dellaliye, damga resmi 
sair bilcümle rüsum ve masarif 
müşteriye aittir. 

4 - Bağın bilmüzayede ta~ 
hakkuk edecek bedali peşinen 
alınacaktır. 

5 - ihale 20-8-936 perşem
be günü saat 15 te Manisa 
sulh hukuk mahkemesi kale
minde yapılacaktır. 

Yeni 

w 

:zABiF 
m ll:l • 

e:w • 

6 - Açık artırma netice
sinde kıymeti muhammenenin 
yüzde yetmiş beşi doldurma
dığı takdirde ihale müddeti 
daha on beş gün temdit edi
lerek ikinci ihalei kat'iye de 4-
9-936 tarihine müsadif cuma 
günü saat on beşte yine ayni 
mahalde icra edilecektir. 

" •: :T '•v • • ':., • "'.:• ... 1 /'). • •• ~ .. ' / ' ' ''tı il> • "N, ,' .o, , ' • 
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Bu şeraiti daha açık anla
mak istiyeoler Manisa sulh 
hukuk mahkemesi zabıt katibi 

Şükrü ile Manisa belediyesi 
dellallığıoa müracaat etmeleri 
ve alakadar olanların da bir 
diyecekleri varsa onların da 
müracaat eylemeleri ilan oluuur. 

2221 (1501) 

iş Bankasına memur alınacaktır 

Türkiye iş Bankasın..; 
dan: 
Bankamızın merkez ve şubelerinde çalıştırılmak üzere lise 

veya ticaret liseleri mezunlarından müsabaka imtihanile memur 
alınacaktır. Bu imtihanda kazananlar arasında ayrıca yüksek 
tahsil görmüş olanlar ve yabancı lisanları iyi bilenler tercih 
olunacaktır. 

Alınacak memurlara, imtihandaki muvaffakıyet ve tahsil dere
celerine göre 70 He 100 lira arasında aylık verilecektir. 

Yazı ile imtihan 15 Ağustos 1936 Cumartesi günü saat onda 
Ankara, Istanbul ve lzmir şubelerimizde yapılacaktır. En son 
yazılma tarihi 10 Ağustos 1936 dadır. 

istekli olanlar, girme ve imtihan şartlarına ait izahnameyi 
bankamızın Ankara, Jstanbul ve lzmirdeki şubelerinden alabilirler. 
Başka yarlerde bulunanlar bu izahnameyi bankamızdan tahriren 
de talep edebilirler. Ancak bütun taliplerin çok vazih adres 
vermeleri lazımdı. 20-23-25-28-30-1-4- 6-8 (1502) 

Devlet demiryollarından: 
7 inci ve 8 inci işletme mıntakalarındaki istasyonlarda ve 

trenlerde bulunan nizami müddetlerini dolduran muhtelif cins ve 
kıymette sahipsiz eşyalar 3-8-936 Pazartesi günü saat 10 dan 
itibaren Alsancakta demiryolu emtea ambarlarında 8 inci işletme 
komisyonu tarafından peşin bedeJle satılacaktır. Dellaliye ve 
Belediye rüsumu alıcıya aittir. Eşyanın cins ve kıymeti hakkında 
ma!ümat almak istiyenlerio Alsancakta 8 inci işletme komisyo-
nuna müracaatları lazımdır. 2195 (1497) 

DAIMON 
Masa vantilatörleri 

1936 senesinde en son icat edilen bu vantilatörler üç 
adet pille işler. Bir saatta bir kuruştan daha az sarfiyat 
yapar. Bankalara ve yazıhanelere, evlere, hastanelere ve 
her yerde lazım oian bir ihtiyaçtır.Bilhassa saatta bir kuruş 
gibi az sarfiyat yapması tasarruf için bir harikadır. Tavsiye 
ederiz. 

Satış yeri ve deposu: lzmirde Suluhan civannda No.28-9 
Ödemişli Hüseyin Hüsnü 

İzmir Tramvay ve Elektrik Türk 
Anonim Sosyetesiinden : 

Şebeke ameliyatı dolayısile cereyanın 20. 7. 1936 da saat 
8 den 12 ye kadar Mitat Paşa yokuşu - Komiser Dilaver - Sel· 
çuk sokaklarında ve mücavir sokaklarda kesileceği sayın abo
nelerimizce bilinmek üzere ilan olunur. 



F artelli Sperco 
Vapur Acentası 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
VULCANUS vapura 13 tem· 

•aJclan 18 temmuza kadar 
h•a•ımıda olup Au.,., Ret· 
terdam, Aanterdam, Hambqrı 
limaalan için ytlk alacakbr. 

CERES vapuru 27 temmuzda 
ıelip bir ağuıtoata Aa:
vers, Rotterdua, Amsterdam 
ve Hamburı limanlan için y&k 
alacakbr. 
SVENSKA ORIENT Linien 

GOTLAND Motörti 20 Tem
muzda Rotterdam, Hamburg, 
Copenhag, Dantzig, Gdynia, 
Goteburg, Oslo ve lskandi
navya limanları için yük ala
cakbr. 

VASLAND motörü 30 tc-m
muzda beklenmekte olup yü• 
ktınü tahliyeden sonra Rotter
dam, Hamburg, Copenhage, 
Dantzig, Gdynia, Goteburl( 
Oılo ve lskandinavya limanlan 
için yük alacaktır. 

SERViCE MARiTiME ROUMAIN 
ALBA JULIY A vapuru 30 

temmuzda gelip 1 Ağustosta 

Pire, Malta, Marıily ve Bar
selona hareket edecektir. 

Yolcu ve yük kabul eder. 
Uandaki hareket tarihlerile 

navhmlardaki değifikliklerden 
acenta mes'uliyet kabul etmez. 

Fazla tafsilAt için ikinci 
kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRATEW 
SPERCO acentesine müracaat 
edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004-2005-2663 

Paris fakültesinden diplomah 
oı, tablplerl 

Mtı7Affer Eroğul 
Kemal Çetindağ 
Hastalarım her gUn sabah 

saat dokuzdan bathyarak 
Beyler - Numan zade S. 21 
numrah muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
Cuma ve sah 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 

1',. v. 
W. F. H. Van Der 

Zee & Co. 
DEUTCHE LEVANTE LINIE 

G. m. b. H. 

1 
ANGORA vapuru 20 tem· 

mmda bekJeni1or. 25 temmuza 
kadar Anven, Rotterdam,Ham 
barg ve Bremen limanlarına 
ytlk alacakbr. 

ACHAIA vapuru 31 tem
muzda bekleniyor. Hamburg •• 
Anversteo y&k bOfaltacakbr. 

CHIOS ••para 10 atustoata 
bekleniyor. 15 ağustosa kadar 
Anvers, Rotterdam, Hamburg 
ve Bremen için yük a 'acakbr. 
~ 

Amerikan Export Linea 
EXMISTER vapuru 31 tem

muzda bekleniyor.Nevyork için 
ynk alacaktır. 

•• CilO ... 

Service Maritim Roumain 
Bogareıt 

DUROSTOR vapuru 1 ağus· 
tosta bekleuiyor. 

K6stence, Sulina, 
ve Galatz aktarması Belgrad, 
Novisad, Budapest, Bratislava, 
Viyana ve Linı. için yük kabul 
edecektir. 
~ 

S. A. Royal Hongroiıe de Na· 
vigation Danubienne- Maritime 

Budapest 
BUDAPEST motörü 28 tem

muzda bekleniyor. lskenderiye 
içia yük alacakbr. 

DUNA motörti Danub liman
ları için yük almak llzere 7 
ağustosa doğru beklenilmek
tedir. 

V apurlann isimleri, ıelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında hiç bir taahhOde gi
rişilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 • 2008 

Bir hırsızlık iddiası 
Guiler caddesinde Haua 

oğlu Ali dOkklınnda bulikte 
rakı içtikleri Mehmed oğlu 

Fehmi tarafından 12 iirasanm 
çalındığını iddia ve tikAyet 
etmiı olduğundan Fehmi yaka· 
lanarak adliyeye verilmiıtir. 

lzmirliJer lstanbulda nerede buluşurlar 

Sirkecid_:.Osmaniyeotelinde 
Her iki otelin mGsteciri Türklerden en eski otelci 

olan ve herkese kenc:liaini sevdiren bay Omer Lut
lldlr. Bay Ômer Llltfi lzmir A..keri otelinin mües
siıid"ır. Kuk bir •enelik tecrilbeli idareaini herkea 
bilir. lstanbulda her iki otelde konakhyacaklar kendi 
evlerindeki rahab bulacakJardar. 

BllttlD bu fevkalideliklere İll•etea fiatlar 
mithif ucudur 

Ferit Diş macunu 
Difleri inci ıibi beyazlabr 
ağız ve dit hıfzııaıbbaıı için 

llUMDlu btitüa evsafı baiaclir 
Blyik tabi 

15 kuruştur 

Ferit 
Diş Fırçası 

Sıhhi 
Sağlam 

Zarif •e 
( çok ucaıdur 

M.DEPO 
S. Ferit Eczacı başı Şifa eczanesi 

1 

YENi ASIR 

Oliver Ve Şü. 
LiMİT ET 

Vapur Acentası 
CENDELI HAN BıRINCI 

KORDON TEL 2443 
THE ELLERMAN LINES L TD. 

GRODNO yapana 25 hui· ~ 
randa beklenmekte olup Londıa 
ve Hall i~11 yBlr alacakbr. 

MARDINIAN npara 27 ha· 
ziranda beklenmekae olup Li· 
verpool ve Glaısrov için yük 
alacal..br. 

DRAGO vapara temmuz or-
talarında Londra, Hail ve An
versten gelip ylik çıkaracak ve 
ayni Zfmanda Londra, ve Hull 
için yllk alacaktır. 

LESBIAN npuru 15 tem
muzda Liverpool ve Svanıea• 
dan gelip yük çıkaracaktır. 

Deutacbe Levante • Linie 
TOFIA vapuru 25 haziran

da tlamburg, ve Bremenden ,_ 

Doktor 

Fahri Işık 
bmir Memleket Huhmeli 

Rontken mllteh•aUlll 
Her Nevi RONTKEN 

Mu•renel•rl 
Ve Elektrik Tecleaftleri 
Ytırnyemiyen ve bilha11a 

RAŞiTiK çocuklara Ultra • 
Violc tatbık ve Rmıtkea 
ile KEL tedavileri yapılır. 
İkinci Beyler sokak fırm 

karşısı N o. 25 
Telefon: 2542 

H 3. (182) 

ıelip ytik çıkaracaktır. 
NOT : Vürut tarihleri, va

parlann isimleri ve navlun ftc
reHerinin değişikliklerinden me 
auliyet kabul edilmez. 

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

TAZE TEMiZ ucuz 
llAC 

HAMDİ NÜZHET 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞDURAK 

811,.ak Salebçi oğla hanı kUflSJDU 

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

Akciğeri olmayan her bay· 
vanı 6ldüren keakin Flitlerin 
pek çok çeşitleri, uf ak bii· 
yük kutularda, titelerde ve 
dökme•i ehven fiatla nhlır. 

Mevsimi geçmek üzere 
olan ve hepinize ilzam naf
talini almakta biraz acele 
edıniz. 

Kullanıth ve dayamklı Flit 
tulwabaJan, mm.inek miiea· 
deleai içia her evde balan· 
ması mecburi olan mikrop 
öJdürOcii mazot. asiclfinik, 
karaolin ile g6ktat. benzin, 
alkol, be: nevi asid, oksijen kayuağı için karpit, su, macun 
ve buğday tanesi halinde fare zehirlerini bizden arayınız. 

(40) renk &zerine Kız markah meıhur "Arti,. kumq 
boyasını unutmayınız. 

Kolonya, dit macunlan, krem, kokulu sabunlar ve daha 
pek çok çeıitlerimizi görmek istiyenler bir defa depomuza 
uğrasınlar, her halde memnun olacaklardır. Telefon: 3882 

lzmir Emrazı Sariye 
Başhekimliğinden: 

Hastanenin 936 mali senesine aid on ayhk ihtiyacından ap • 
ğıda cins ve mikdar ve tahmiai fiatlan ve muvakkat teminatları 
yazılı etler iJe semi kok kömiiril ihtiyaçtan 20 giln mllddetle 
açık ekailtmeğe konmuttur. Talibler fartnameleri bergün bas· 
tane bathekimliğindea alıb okuyabilirler. Eksiltme 30 temmuz 
936 pe-rtembe gilnll ıaat 10 da Tepecikte Emrazı Sariye Hu· 
tanesinde yapalacakbr. Muvakkat teminatlaram nakid •• kıJ• 
metli evrak olarak vereceklerin eksiltme KÜDÜne kadar viliyet 
vezesine yatırmalan lazımdır. 
Muvakkat T ab•ia eclilea 
teminat fiat Miktar 
L K. Lira Kilo 
76 12 1015 35.000 
78 75 1050 3.000 
59 S8 575 t.500 

Ciui 
Semi kok kaaalrl 
Koyoa eti 
Kam ,. 

22 SO 500 1.500" Dana ,. 
10-15-20-25 2107 [1443) 

Açık eksiltme ilanı 
Tire Şarbaylığındao: 

1 - UraJUaız içme •aya aboneler teaisab için •flda yaah 
mmlaldar açık eksiltmeye koaalmQftar. 

2 - Açak ekailtme usaliJle ihale edilecek muslaklarm; 
Muhammen % 7 ,SO Muvakkat 
bedelleri adedi nevileri teminat parBll 
Ura K. Lira K. 
450 300 Kesme priz •aalaia Sl 75 
240 300 Taksim lluluia 

3 - Fenni ve eksiltme prtnameleriyle mukavelename projesi 
bedet.iı olarak ara11mııda• 9erilecektir. 

4 - isteklilerin 7-8-936 ,aaJemecine rutlayan Cuma giinll 
saat 15 de muvakkat temiaat makbuz veya Bok mektupları ve 
en son tarihli Ticaretodası aicil ka1ıt vesikalariyle birlikte Uray 
daimi Eadimenine mllracaatJarı gereği ilin olunur. 

19-'lc; 2162 (l498) 

. ~«e ... 
- "PERLOOENT. dlt macununu 
\ercih edeceksiniz. 

'Zira alıZlft bHcOmle ferahi Slhhlyeılnl 
taalz olan bu macun dlfleri çaramekten 
'korur, dit etlerini kuvvetlendlrır, nefesi 
'lırlnletlr. v~ lnsarun gOrQnOf efnfnl 
............ 

-·-~ .. ~t.·i .... f>~·ıi4"'"""""4 ii&.. ~· • ...t.:t-. llllWt. ilat.rc···~ lrA4'&c -c:~cııt.)l 

....... 

TURAN Fabrikalan mamulabdır. Aynı zamanda Turu 
tuvalet sabunlannı, traş sabuna ve kremi ile güzellik krem
lerini kullanınız. Her yerde satılmaktadır. Yalnız loptan sa
balar için lzmirde Salihağa hanında umum acentelik Nef'i 
Naci ve J. C. Hemsi'ye müracaat ediniz. 

Posta Kut. 224 Telefon•••• 

' 

Türkiye Ziraat bankası 
Müfettiş namzedliği ve şef namzed

liği müsabaka imtihan1 
Ttlrlriye Ziraat bankasmdan : 
1 - Bukamıu .müsabaka ile ve •üsabakada ghlerilecek 

manffakıyet derecesine pre ltlıama kadar •lfettit vepedi .. 

tef namzedi abaacakbr. 
2 - Ba m&sabakaya girebilmek için siyasal bilgiler, milkiler 

veya Jllkaek Ticaret ve lkbsad okuiU1ndan veyabucl Hukuk fa· 
kliltesinden Yeya bunlann yabancı memleketlerdeki benzerlerin
den cliplomah olmak gerektir. 

3 - MBlabaka 3, 4 Ye s Ağustosla Aakara ve utanW Ziraat 
baakalarmda yazı ile yaptlacak ve kazananlar yol paralan vai
lerek Ankaraya getirilib sazlı bir imtihana tabi tutulacakbr. 

4 - Miifeltit namzedlerine 140 ve şef namzedlerine 130 lira 
aybk verilir. 

Milfettit namzedleri iki senelik bir stajdan soma müfettiflik 
imtihanına girecek ve kazamlırsa 175 lira aylık• mifettifliie 
geçirilecelderclir. Aakarada umum ....,ilk ..m.leriode çal..
bnlaeak olaa tef namzedlvi ise bir ae11elik stajdan sonra elııli-
yet imtihanına girecek ye kazanırlaraa tedi edileceklerdir. ) 

5 - imtihan programı ile aair şartları gösteren matbualar 
Ankara, l•tanbol ve l:ımir Ziraat bankalarından elde edilebilir. 

6 - istekliler aranılan belgeleri bir aektabla e• soa 27·7-3' 
pazartesi ghi Ô'8••u kadar Ankara Ziraat h-ka• teftit 
heyeti mlcllrlljibae gladermek veya vennek mretiyle milncat 
etaaif bulun..Udarlar. 

14 tS 16 17 18 19 21 22 2' 24 2S 26 21S3 (1464) 

AÇIK EKSiLTME 
Tire Şarbaylığından: 

İLANI 

1 - Uray mleasesesi Elektrik dairesinin 1936 fiDansal flla 
icia llatiyaa olan •t•itda yanh iki kale• .. 1__. •Jn ayn ek
mltme1e konalmuttur. 

2 - Ekailtmeye konulan malıemeniD: 
Mabammm Ne•ileri 

bedelleri 
Lira K. 
999 SO 8 cins Ampul 

2999 80 66 kalem elektrik teıiıat ve tamirat 
malzemesi 

Lira IC. 
74 96 

D4 99 

3 - Açak eksiltmeler 28-7-936 Sah ıiial .. t lS de yaplla
caktır. 

4 - Malzeme listelerile şartnameleri bedelm olarak Ura,.. 
mızdaa verilecektir. 

S - lstekWerin muayyen olan giia ve •Utta Uray cW.1 -
cGmenine mlracaatlan gereji illa olunur. 

14-19-23 2072 (1457) 

Sayındır Belediyesinden: 
Bayandır Belediyesi için Satın alınacak tahminen 600 lirahk 

E'ektrik malzemesi 20·7·936 dan 11-8-936 ya kadar yirmi gün 
müddetle açık eksiltmeye çıkaralmı ıtır. isteklilerin Buyındır Bele-
diyesine müracaat arı. 

19-24-29-4 2223 (1500) 



S-ahlfe ·10 YENi A:SIR tB Temmyz 1saa 

• 

1 
Dantzig koridoru Lehistanla Almanyanın · arasını açacak 

Dün Polonyanın dört köşesinde 
yapılan mitin lerde hldiseler çıktı 
Halkın taşıdığı bayrakların üzerinde ( Dantzig 

Polonyanın malı, limanı ve kalbidir) ibareleri yazılı idi 
Danzig, 18 (Ö.R) - Yukarı 

Silezyada nasyonal sosyalist 
partisi azasından 54 kişi hak
kında te•ıkif kararı verilmiştir. 
Mevkuflar, memleketin havasını 
ihlal etmekle suçludurlar. 

1 1 
)Al eden mahiyette haberler ı 
neşreden her cemiyet feshedi
lebilir. Bu fesih kararı için bu 

pılmışbr. Hükümete mensub 
200 teşkilat ile sosyalist ve 
nasyonal demokrat muhalefet 
partileri bu tezahürata iştirak 
etmişlerdir. Mitingde hazır bu
lunanlar 40.000 kişi olarak 

POLOY ADA NÜMA YIŞLER 
Varşova, 18 (Ö.R) - Dantzig 

üzerindeki emel ve niyetlerini 
protesto maksadile bugün Po
lonyanın her yerinde halk küt
leleri tarafından mitingler ter
tib edilmiştir. Bu mitingler 
aynı zamanda hükumetin icra
abna ve Almanya ile ittifakına 
karşı bir nevi protesto adde
dilmektedir, Nümayişçilerin el
lerindeki bayraklarda: 

- Danzig Polonyamn olma
lıdır. Danzig Polonyanın lima
nıdır. Danzigsiz Polonya, kalp
siz insandır! 

ibareleri yazılı idi. Yalnız 
Varşovada 30,000 nümayişçi 

gece yarılarına kadar sokak
larda dolaşarak nümayiıler yap
mıştır. Bununla beraber hadise 
olmamıştır. 

Roma, 18 (Ö.R) - Varşova
dan bildirildiğine göre Dantzig 
serbest şehri üzerindeki Leh 
hukukunun tamamile masun 
kalması için Varşovada büyük 
mitingler yapılmıştır. 

DANZIGDE 
Paris, 18 (Ô.R) - Dantzig 

hükumeti serbest şehir kanunu 
esasisi ahkamını filen ilga eden 
bir takım mnkarrerat ittihaz 
etmiştir. Yarı resmi bir Alman 

tebliğine göre "Emniyet ve 
asayışı muhafaza ve takviye 
için,. bir sıra tedbirler almmiş
br. Tebligde bu tedbirlerin par
tiler tarafından yapılan tabri· 
kit hasebiyle lüzumlu olduğu 
bildirilmektedir. 
Alınan tedbirler içtima ka

nununu değiştirmiştir. Buna 
.töre devlelin menfaatlarını ih-

Oe(l'n ha/in VtManda meçlıul asketin mezarı başında yapıları törenden iki i11lıba .. 
(Yakanda mare,şa/ J>etain görüımekteair) 

haberlerin neşredilmesine bile 
lüzum yoktur. PoJis idaresinin 
bunları istihbar etmesi kafidir. 
Nasyonal Sosyalist partisi aley
hinde ve Milletler Cemiyeti 
komiseri kakkındaki tebliğler 
bu mahiyettedir. 

Böyleca Dantzigde, Alman
yadakine mümasil bir siyasi 
devlet polisi tesis edilmiş olu
yor. Bu idare maznunların tev
kifi için lüzum göreceği her 
tedbiri alabilir ve bu tevkif 
kurbanlarına mahkemeye mü
racaat hakkı verilmemektedir. 

ICTIMALAR YASAK 
Bu zabıta tedbirleri ictima, 

cemiyet teşkili matbuat hürriyeti 
silah taşımak meselelerinde 
muvakkat tevkif hakkını ihdas 
etmektedir. Yeni nizam bu su
retle kanunu esasinin şahsi 

hürriyet, fikir hürriyeti, siyasi 
hürriyet hakkındaki bütün ah-
kAmını ilga etmektedir. Mu
vakkat tevkif 3 ay devam ede
bilir. Bu Almanyada rejimin 
siyasi düşmanlarma karşı tat
bik edilen tecrid karargahları 
usulünün aynıdır. Bu suretle 
zab,ta filen bütün siyasi par
tiler reislerini tevkif etmek 
salahiyetini kazanmaktadır. 

Bu rejim dahilinde, serbest 
şehirde serbest intihabat yap
mak imkanı kalmıyacak ve 
Danzig ayan meclisine istenil
diği gibi tam nasyonal sosya
list mahiyeti verilecektir. Dan
zigde tesis edilen yeni vazi
yette en ziyade alakadar olan 
Lehistanın nasıl bir vaziyet 
takınacağı merakla bekleniyor. 

Varşova, 18 (Ô.R) - Dant
zig üzerinde Lehistanın hak
larının tam olarak muhafazası 
için muazzam bir nümayiş ya-

tahmin ediliyor. Ordunun en 
eski muharibleri, Lijyonlar-
da mümessiller göndermiş-
lerciir. Saat 18 de meydan 
halktan geçilmez hale gelmişti. 
Nümayişçilerin taşıdıkları lev
halarda Daotzigin lehli mahi-
yetini iJan eden ibareler yazılı 
idi. 

Eski bir sosyalist meb'usu 
şiddetli bir nutuk söyliyerek 
Dantzigin Almanya ile birlikte 
yaşamak hakkını reddetmiş ve 
Hitlerin Dantzig siyasetini şid-
detle tenkid eylemiştir. Nüma
yişçiler alayı şehrin başlıca 

caddelerinden geçmiştir. Mu
rahhas heyetleri kabul edilen 
karar suretlerini cumur baş
kanına ve ordu umumi müf et· 
tişine tebliğ etmişlerdir. 

Riğa, 18 (Ô.R)- Henüz te
yit edilmemiş olduğu için ihti
raz kavdile kabulü lazımgelen 
bir habere göre cumartesi 
günü Dantzig' de çok vahim 
bir hadisenin çıkması beklene
bilir. Dantzig ana kanununun 
ilgası ve bütün muhalefet par· 
tileri reislerinin tevkifi bekle
nilmektedir. 
Y AHUDILERIN KAŞER KES 

MELERINI MENDlYOR 
Dantzig, 18 (Ö.R) - D.N.B. 

Ajansına göre, hükumetin al-
dıgı tedbirler şunlardır : 

1 - içtima hürriyetinin il· 
gası, 2 - Almanyada Gesto
po gibi bir gizli devlet polisi 
teşkili, 3 - Polis tedbirlerinin 
mahkemeye arzedilmemesi, mu
vakkat tevkif müddetinin üç 
haftadan üç aya iblağı, 4 -
Yahudilerin kaşer hayvan zeb· 
hetmelerinin men'i. Bu karar
lar Dantziğ kanunuesasisinin 
ilgası mahiyetindedir. 
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Uzak şarkta hadiseler 

Kanton kuvvetleri Kuan
tung şehrini işgal etti 

Tokyo 18 (Ö.R) - Hariciye 
nazırı Harita şimali Çin vazi
yeti hakkında başbakan Hiroto 
ile görüşmüştür. 

Bazı rivayetlere göre, Japon 
ihracatının menafiini tehlikeye 
düşüren kaçakçılık meselesi 
dolayısiyle, Japonya kaçak mal· 
lara geçid verc~n şarki Hupeyi 
işgal etmektedir. 

Çin salahiyettar ricali kaçak-
çılığın dahili bir Çin meselesi 
olduğunu söylemişlerd r. Bu 
hareket tebeddülü, Japonyanın 
bunu vesile olarak kullanaca
ğını ve Hopey • Cahar siyasi 
meclislerini şarki Hopeyle bir
leştirerek yeni bir devlet ku
racağını göstermektedir. 

Şanghay, 18 (A.A) - Domei 
Ajansına göre, Kuangsiste ge
neral Litsnnzj<:n neşrettiği bir 
beyannamede Kuantung ordu
ları ezilse bile Koangsı ordu
larının Nankine karşı mukave-

ınet edeceklerini btldirmiştir. 
Nankin, 18 (Ö.R) - Mare· 

şal Çan - Kay • Şekin erkanı
harbiye reisi, Kanton ordusu 
başkumandanı general Şen -
Şi - Y aııın ecnebi memlekete 
hareketi ve Kanton ordusunun 
mil i orduya iltihakı için müza 
kere cereyan ettiğini bildirmiş
tir. Kanton tayyare filolarından 
bir çoğu Nankine gelerek bu· 
rada karaya inmişlerdir. 

}(antoll kuv ııetleti 

Kanton, 18 (AA) - Kuan- fından tamamiyle yağma edil-

tungun eski kumandanı olup miş bulunuyordu. 

merkezi hükumete iltihak eden Kanton, 18 ( A.A )- Mer· 
general Yubanmu mukavemet kezi bükümete mensub olub 
görmeksizin Sinkuani işgal et- üç koldan ilerliyen kuvvetler 
miştir. Bu şehir f>şkiya tara- Kuantuga girmişlerdir. 

Filistinde durum 
Yahudiler Filistinin tak· 

taraftar dğildir. • • 
sımıne 

Kudüs 18 (Ö.R) - Bugün 
yeniden bir fırka lngiliz askeri 
gelmiştir. Bumı1nla on fırka as
ker Filistine tahşid edilmiş bu-
lunmaktadır. 

Kudüs, 17 (A.A) - Umumi 
yorgunluğa rağmen arapların 
grevi devam etmektedir. Arab 
reisleri uzlaşmaktan kaçınmak
ta bı!rdevamdırlar. Bunlar hü-
kümetin yahudi muhaceret 
meselesinde mühim fedakarlık
lara razı olacağını ümid etmek
tedirler. Mamafih bu muhace· 
ret hareketi devam etmektedir. 
Bilvaki Nisan, Eylül Somes
terine aid olan kontenjan bu 
son günlerde verilmiştir. 

Kudüs, 18 (A.A)- Filistinin 
Arap ve Yahudi kantonlarına 
taksimi yolunda lngiliz matbu· 
atının neşriyatını mevzuubabs 
eden Yahudi ajansı direktöril 
Sortek demiştir ki: 

Yahudiler böyle bir taks'mı, 
taraftar olamazlar. Çünkü Fi· 
Jistin Maverayüsşerianın ayrıl4 

masından esasen çok sıkıntıya 
düşmüştür. 

•••••••••••• 
Varşova, 18 (Ö.R) - Ordu 

umumi müfettisi Dantzig kar4 

şısındaki Leh mevkiine hare· 
ket etmiştir. Lehistan deniz ve 
müstemleke cemiyeti Dantzig 
Lehistanın vaziyetini tahkim 
etmek zarureti hakkında hü· 
kümete bir muhtıra vermiştir. 


