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ispanyada 
Asi kuvvetlerin 

Bugün Madrlte girmesine 
intizar edlllyor 

F. t " k t ==---- ıya ı s ,, uruş ur. Cımı1ıuriyetin. Ve Gumhu>"i!Jet Eserinin Bekçisi, Sabahları Çıkar Siyası Gazetedir- Yeni Asır matbaasında basdmışbr. 

Kamutayın yapacağı toplantıdan 
~~~~~__;_~~~~~~~~~~~-.. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ •• once 

• m u nac ır 
Boğazların ait kanunlar müstacelen hazırlanıyor 

Ankara, 25 (Yeni Asır muhabirinden) - Kamutayın Perşembe 

günü fevkalade toplantısından evvel Cumuriyet Halk Partisi 
grubunun bir toplantı yapacağı bildiriliyor. 

Bu toplantıda BaşveC il ismet lnönU ve Hariciye 
Vekili doktor Tevfik RUşlU Aras Boğazlar mukave
lesi mUnasebetile izahat vereceklerdir. 

Kamutayın fevkalade toplantısında mukavelenin tasdikinden 
ba"lka boğazların tabkimatiyle alakalı bazı kanunlar da müsta
celen kabul edilecektir. Mebuslar Ankarada toplanmağa başla
dılar. 

Çanakkale 2s (Yenil Arnr Muhabirinden ) - BU
yUk e rkinı harbiye reisi Mareşal Fevzi Çakmak 
Çanak ~alede be'tleniyor. Fevzi Çakmak Çanakka
lede merasimle ftarşllanaca ~ ve bUtUn ordu mev
cudu Mareşalin önUnde bUyUk bir geçit .-esml 

~ Kah1aman ortlımun Çanakkalel'e gi11şi yapacakbr. Çanakkale halkı otdnvu lıaratefle karşıladı 
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Çanakkale __ ....,.....,__ __ _ 
Sergüzeşt yoJu deği 1-

dir, sulh yoludur 
Alman gazeteleri, Montröde 

kazandığımız zaferi yersiz 
bir kuruntuyla karşıladılar. 
Sovyet Rusyayı alakadar eden 
ber meselede gösternıeğe alış
hkları emniyetsizliği, Boğazlar 
işinde de tekrar ettiler. 

Halbuki, Türk o?"dusunun Bo
hzlarda yerleşmesinden en 
evvel Almanların memnun ol
ması lazımdı. Zira Almanya 
Boğazlar meselesinde doğru
dan doğruya alakadar değildir. 
Biz Boğazlarda emniyetimizi 
tenıin ederken Karadenizde 

sahiJdar olan Sovyet dostlarımı
zın da emniyeti vikaye ediliyor 
diye vehimlerini son hadde 
çıkarmaları anlaşılmaı bir şey 
o!ur. 

Bakınız Alman dostlarımız 
ne diyorlar : 

" Bugünkü netice, açıkça 
F ransız-Sovyet tezinin galebesi
dir.Bu galebe Çanakkale mese
lesini Fransız ittifaklar sistemi
ne sokmuştur. Boğazlar muka
\'elesi, harb zamanında, muha-

riblere aid gemilerin Boğazlar
dan geçmesini, şeklen Türkiye
nin reyine bırakmış ise de 
Türk hükumetinin kararında 
serbestisini muhafaıa edebil
mesi şüphelidir (?) 

ccBu suretle Fransız·S., vyetier 
askeri ittifakı Avrupayı yalnız 
l<ontinanda değil Akdeniıde 
de tehdit edecektir. Bunun ne
ticesi, deniz kuvvetlerinin çabuk 

Yer [değiştirmesi o'acaktır ki, 
bu keyfiyet günün birinde Bii
Yiik Britanyanın ba~ma da be!a 
0!nbilir.,, 

işte bir zihniyet ki, baştan
b'lşa hatalıdır, ve sulhperverJiği 
dünyaca teslim edilen siy.ıseti
tnizin Almanyada layılciyle an
laşılmamış olduğünu göstermek
tedir. 

Almanlar büyük harpta silah 
~rkadaşları olan Türklerin Bo· 
Razlar için ne kadar çok kan 
töktüklerini, ne kadar büyük 
edakarlıklara katlandıklarını. 

- Somı 2 uıcı salu/eae -
Şevket. Bi.I~ı.n. 

MISJR - JNGILIZ ANLAŞMASI 

lngiliz askeri kuvvetleri Mısır 
topraklarını terkedecek 

Kahire, 25 ( Ö.R ) - lnj?'il
tere ile Mısır arasında askeri 
bir mukavele akdı maksadile 
cereyan eden müzakereler mu
vaffakıyetle neticelendi. Bugün 
öğleden sonraki umumi top
lantıda iki memleketin murah
hasları hazır bulundular. ln
giJiz - Mısır anlaşma projesi 
bütün tafsilatile nokta be nokta 
görüşüldü. Müzalcerelerln baş
lıca karekteri hakkında sıkı 

bir gizlilik muhafaza ediliyor. 
Ejipsiyan Gazete müzakere

lerin gizli cereyan etmesine 
rağmen muhabirinin başlıca 
anlaşma noktalarını öğrendi
ğini kaydediyor. llkönce 
anlaşma mukavelesi lngiltere ile 
Mısır arasında askeri bir itti
fakın akdını mutazammın bu-

ısır istik ~ r :1e kavuşuyor 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Mısır Sudamnda ha/km bir toplanflSl 

lunmaktadır. Bu ittifak muci- te Mısır ordusu ile teşriki me-

bince lngilizler Mısır toprakla- sai edecakleri gibi Mısır ordu-
rının müdafaası için hini hacet- - Sonu 4 üncü sahifede -

Milli Habeş çeteleri 

Adis -Abebayı 15 gün
denberi muhasara ediyor 

ı 
~ 

Jtal}'an kralı askeri teftiş edivor 

Landra 25 ( Ö. R) - Adis· netice vermiştir. Adis - Abe· 
Abeba civarında Habeş çete- banın muntazam Habeş çetele· 
lerile motörize edilmiş ltalyan ri tarafından işgaline her an 
kuvvetleri arasında yapılan son intizar edilmektedir. 
çarpışma, ltalyanlar zararına - Başta1a;1 3 ııdi sayfada --

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

ilk üzüm mahsulü 

Dün borsaya geldi ve 
matlubanıuvafıkgörüldü 

,~~- "' 
'~, ~~ 

*· 
~ 

Or(flt }'Jl ilk ku111 iiziim pirasası arıtukrn 

936 Mahsül yılının ilk kuru 
üzüm ürünii dün sabah saat 
11. 30 da borsaya gelmiştir. 

Yeni yılın ilk mahsulünü ye
tiştiren çalışkan müstahsil, Me
nemende Deşteban Ali oğlu 
Süleyman isminde bir zattır. 

Gelen mahsul bir çuvaldır ve 

üzüm komisyoncusu Menemenli 
Hıfzıya gönderilmiştir. Borsa 

idaresinin üzüm mümeyyiz he
yeti, dün toplanarak Mene
menden gönderilen ilk kuru 

-Sonu ikinci salıijede -

SIR ANTONI EDEN 

Akdeniz 
Anlaşmas!nın 

HUkUmsUz sayıldığını 
H4n edecektir 

Londra, 25 (Ô.R) - Daily 
Telgraph gazetesi Akdeniz an
laşmalarının bugün lngiltere 
tarafından hükümsüz ilan ecti
Jeceğini yazıyor. Ayni gazete
nin diplomatik muhabirinin 
tahmin~ne göre M. Eden Avam 
kamarasında beyanatta buluna
rak Türkiye-Yugoslavya ve Yu
nanistanla 1935 kanunuevvelin
de akledilmiş olan Akdeniz 
anlaşmalarının hükümsüzlüğünü 
ilan edecektir. Daily Telgraph 
Edenin bu beyanatı yapmak 
için, önümüzdeki pazartesi gü
nünü intihab ettiğini ilave ediyor. 

Londra 24 (A.A) - Lordlar 
kamarası Mansfield takririnin 
müzakeresini hükumetin talebi 
üzerine önümüzdeki çarşambaya 
bırakmıştır. Bu takrir Miıtetler 
cemiyeti paktının tadili ve zecri 
tedbirler ahkamının pakttan 
çıkarılması hakkındadır. Mans· 
fid bu tedbirlerin sulhu garanti 
etmekten ziyade bir harp vesi
lesi olduR-unu iddia etmektedir. 

Bergama antikite müzesi 

Müze ve Akrepol yolu 
C. bayramında açılacak 

Cmup delrlizletindeki 
başhk/af serisi 

ikinci salondakigümiiş impaıaıor Adil renin 
lıe.rkeli ı·e kıymetli bir mozaiki 
Direktörü Salahiddin Kantar 
dün şehrimize dönmüş, kendi .. 
sinden yapılan işler hakkında 

Bergama antikite işlerinin 
tanziminde bulunmak için ge
çende Bergamaya gittiğini 

yazdığımız Antikite Müzeleri - Sonıı 3 ıincii salıi/ede -



Sanlte ~ 

Çanakkale 
Sergüzeşt yolu deği 1-

dir, sulh yoludur 
- Baş tarafı 1 incı sahi/ede -

bilirler. Türkiye gibi istiklalini 
şiddetle kıskanan bir memle
ket en can alacak noktasını 
sürprizlere açık bırakamazdı. 
Yeni mukaveleyle bu tehlüke 
ortadan kalktı. 

Boğazlarda askeri hakimi
yetin temin eden Türkiye
nin sulh davasına hizmet
ten başka bir rol deruhte 
edeceğini zan etmek bugünkü 
Türkiyeyi tanımamak olur. Tür
ki~ eden sulh ve adalet mefku
resini çiğneyen bir hareket bek
lenemez. Kemalist Türkiye, 
hayati menfaatlerinin icapları 

haricindeki cereyanlara kendini 
kapbracak memleket değildir. 
Bugüne kadar tecavüzi mak
satlar besleyen hiç bir anlaş• 
maya girmedik. Bundan sonra 

da siyasetimizin manasında ve 
ruhunda bir değişikliğe sebep 
yoktur. Şurası muhakkaktır ki, 
her hangi bir paktta şefleri

mızın mzası bulunması onun 
pasifik mahiyetini canlandırma
ğa yeter. Türk diplomasisinin 

bugüne kadar katettiği merha· 
leler bunun en bariz temina· 
tıdır. 

Eskiden Türkiye, kolaylıkla 
büyük devletlerin elinde bir 
oyuncak olurdu. Şark meselesi 
"Hasta adam,, meselesiydi. Fa-
kat hasta adam yeryüzünün en 
.zinde, en çok hayatiyet sahibi 

bir varlığı olduktan sonra bey
nelmilel diplomasideki mevkii

miz değişti. Prestijimiz yüksel
di. Diplomatlarımız, Avrupanın 

sözleri en çok dinlenen, dürüst 
ve hakbin mesaileri takdir 
edilen en kudretli simaları ol
dular. Artık siyasetimize ha
yati menfaatlerimiz hakimdir. 
Bu menfaatlerin mevzuubabs 

olduğu yerde, bütün dünya 
karşımıza dikilse bizi yolumuz
dan çeviremez. Türk hüküme .. 
tinin sulhta ve harpta ser
bestçe karar veremiyeceği bir 
mesele yoktur. Mukadderatı

mızı ilgilendiren her davaya 
hakimiz. Alman dostlarımız 

bundan emin olsunlar: Çanak
kale sergüzeşt yolu değildir. 

Sulh yoludur. Sulhun tehlükeye 
girdiği günde de kahraman 
ordumuz, orada vaziyetin biricik 
hakimi olacaktır. 

Şe-vke1. :Si.l.gl.:n. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Jlk üzünı nıahsu]ü 
- Baştma/ı I inci say/ada -

jzümleri muayene etmiş ve nü
munesine göre bu üzümlerin ta
bii surette yetişmiş mükemmel 
mahsul olduğunu tesbit et
miştir. 

Her yıl mintakanın ilk kuru 

iizümünü Borsaya gönderen 
Menemen kazası bu yıl de 
şampiyonluğu elinden kaçırma
mıştır. Bu çalışkan müstahsilin 
borsa idare heyetince taltif 
edileceği haber alınmışhr. 

KARAR TACiRLERE 
BiLDiRiLDi 

Kuru üzümlerimizin işlenme
den ihraçlarının men'i hakkın
daki \Tekiller Heyeti kararı 
şehrimizdeki bütün ihracat ta
tacirlerinc bildirilmiştir. lzmir
den bir kaç fırmanın kuru 
üzümlerimizi işlenmeden yakın
da ki bazı dış memleketlere 
sevkettikleri ve orada yabancı 
memleketler üzümlerile karış
tırarak Avrupa piyasalarında 

birer satış yaptıkları anlaşıl
mıstır. 

Vekiller heyetinin kararı tat
bika başlandığından bundan 
böyle üzümlerimizin revaç ve 
rağbetini düşürebilecek bu gibi 
hareketlerin tamamen önüne 
i"eçilmiştir. 
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Vekiller 
Nafia, iktisat ve Ad
li ye vekilleri lzmire 

geleceklerdir . 

Jnciraltında bir kaza 

Karıkoca denizde boğu
luyor ardı kurtarıldılar 
Kadın çok su yuttuğundan hastaneye 

nakledilirken öldü 
Evelki akşam lnciraltında 

feci bir kaza olmuştur. Banyo 
almak üzere denize giren aşçı 
Mustafa ile karısı Naciye dal-
gaların sevkine kapılarak kay
bo1muşlarsa da etraftan yeti-

yapılan müdavat neticesinde 
hayah kurtarılmıştır. 

Zavallı Mustafa karısının 
öldüğünden evvela haberdar 
olamamış ve mütemadiyen: 

. şenler ikisini de kurtarmışlar
dır. Naciye fazla su yotmuş 
olduğundan memleket hastane
sine nakledilirken hayata göz
lerini yummuştur. Mustafanın 

- Naciyem nerede, onu ba
na getirin, diye sayıklamıştır. 

Naciyenin cenazesi diln kal

dırılmıştır. Kaza hakkında tah
kikata devam edilmektedir. 

Ali Çetınkaya 

Karadeniz havalisinden ve 
Sivastan Erzuruma doğru 
ilerlemekte olan demiryolu 
inşaatını teftişe j?İtmiş olan 
Nafia vekili Ali Çetinkaya
mn, bu teftiş seyahatinden 
dönüşünden sonra şehrimize 

' geleceği ve burada 15 gün 
kadar istirahat edeceği ha
ber alınmıştır. 

iktisat vekili Celal Bayarla ~ 
Adliye vekili de lzmire gele
ceklerdir. Celil Bayar Çeş
mede ve Ilıca köyünde Şükrü 
Saraçoğlu ise Gölcükteki 
köşkünde bir müddet istira-
hat edeceklerdir. 
fll:zZT~.XZZZT.'LZ737-7,AYJ-

T ütün 
Tütün mıntakalannda 

istihsalat dikkatle 
takip ediliyor 

inhisarlar idaresi tütün mıo
takalat ında tütün istihsalibnı 
dikkatle takib etmektedir. 

Amerikan tütün kumpanyala
rının memurlan da her müs· 
tahsilin elinde bulunan Tütün 
mikdarını ve bunların kalite· 
lerini tesbit ettirmekle meşgul-

durlar. Bu sene tütün piyasa
sının birinci teşrin ayında açı· 

lacağı anlaşılmaktadır. inhisar
lar idaresi bu sene de piy.asa- • 
dan yüksek fiatle tütün satın 
alacak ve nazım rolünü ifa 
edecektir. ........... 
Otomatik telefon 

imar sahasında telefona 
müsaade edilmiyecek mi? 

lzmirin imar sahası olan yan· 

gın yerinde otomatik telefon 
tesisatı vücuda getirilmesine 
Nafıa Vekaletince müsaade 
edilmemektedir. Haber aldığı· 
mıza göre telefon şirketi, mu
kavele mucibince şehrin imar 
sahasında yer altından tesisat 
yapmağı kabul etmiştir. Fakat 
Nafıa Vekaletinin müsaade et
memesinden ötürü bu tesisat ı 
yapılamamaktadır. Halkın ve ı 
lzmirin ihtiyacı bakımından 
ım&r sahasında otomatik tele
fona şiddetle ihtiyaç vardır. 
Burada tesisata müsaade edil
mesi için Nafıa Vekaleti nez
dinde teşebbüsatta bulunula
caktır. -. 

lzmir-lstanbul 
Telefon muhaberall 

lzmir· Istanbul ve lzmir-An
kara otomotik telefonları ile, 
hatta husule gelen bir arıza 
yüzünden dün sabahtan akşa
ma kadar konuşulamamıştı. Ak
sam muhabere iade edilmiştir. 

inhisarlar 
wı.m 1 1111111 

Vekili Ankaraya 
dönüyor •. 

Şehrimizde bulunmakta olan, 
Gümrük ve inhisarlar idare
lerini tetkik ve teftiş eden 
Gümrük ve inhisarlar V ~kili 
Ali Rana Tarhan yarın Ankara 

trenile Ankaraya dönecektir. 
inhisarlar umum müdürü Milat 

Yen el ile tuz müdürü Cavit 
te yarın deniz yoluyle lstan
bula döneceklerdir. 

•••••••••••• 

On beş ev 
lstlmUtk er1ileceklir 

lzmir Antikiteler Müzesinin 
etrafını çeviren ve durumları 
itibariyle müzenin maddi, ma
nevi kıymetlerini lekelemekte 

olan 15 kadar evin usulen is
timlaki Maarif vekaletince tas-

vib edilmiş, istimlaki zaruri 
olan bu binaların kıymetlerinin 

takdir ettirilecek mazbatasının 

acele gönderilmesinin ilbaylık· 
lan şarbaylığa emredildiği ha
ber alınmıştır. 

Küçük haberler 
Parasız yatlh talebe 

için lnntlhan 
Kültür bakanlığından şehri· 

miz kültür direktörlüğüne ge
len· bir tamimde bu sene lise
lerle orta mekteplere parasız 
yatılı olarak alınacak talebenin 
haiz olması lazımgelen şartlar 
bildirilmiştir, Kabul imtihanları 
1 Eyliilde yapılacaktır. 

Tayin 
Münhal bulunan Menemen 

ticaret odası başkatipliğine 

Tarsus ticaret odası başkatibi 
Hilmi Gursoy tayin edilmiştir. 

9& kuruş çalmış 
Namazgahta Alaybey cadde-

sinde oturan Avramoğlu Aıon 

karısı ile uyurken eve giren 

lhsanoğlu M ehmed 96 kuruş 
parasını çalmış, fakat tutul
muştur. 

ARP 
ı ı ı • ı ı ı r 

Haziranda lzmirden 
arpa ihraç edilıne

miştir 
Şehrimiz ticaret odasının 

hazırladığı bir rapora göre, 
yeni yıl arpa mahsulünün piya
saya ilk gelişi olan 25 mayıs 
936 dan haziran 936 tarihine 
kadar borsada 75 ton arpa 
sahlmıştır. Geçen yıl, ayni ta
rihte borsada sahlan arpa mık
darı (106) ton idi. 

Haziran 936 ayında lzmir 
limanından arpa ihraç edilme
miştir. 

Yeni bakla mahsulünün bor
saya geliş tarihi olan 1 hazi
randan 30 hazirana kadar 
780 ton bakla satılmıştır. 

Geçen yd ayni tarih içinde 
borsada sahlan arpa miktan 
1262 ton idi. 

Haziran ayı içinde limanı

mızdan yabanc_!. ülkelere ihraç 
edilen bakla miktarı 49 ton
dur.· Geçen yıl ayni tarihte 
269,S ton bakla ihrac edil
mişti. 

Belediyd zabıtası 
Üç ay sonra ikinci 
yoklama yapılacak 

Belediye zabıza memurlarının 
geçen defa yapılan yoklamada 
tahsil ve bilgi dereceleri tes
bit edilmişti. Bazı zayıf bilgili 
memurlara, bilgilerini arttır

mak için çalışmak üzere üç ay 
mühlet verilmiştir. Bu müddet 
bitince ikinci yoklama yapıla· 
caktır. Belediye memurlarının 

hal tercümelerine ait vesaikin 
de bir an evvel tanzim edile
rek sicillerinin temini için fa
aliyete geçilmiştir. 

" 1 1 1 ••••• 

Ne biçim ,aka? 
Karşıyakada Soğukkuyuda 

Menemen caddesinde oturan 
bakkal Avni oğlu Behcetle Ali 
oğlu Mehmet şakalaşırlarken 
aralarında kavga çıkmış, Beh· 
cet Mehmedi döğmüştür. 

' -. • • ••• ·- ' • •• 1 

TAYYARE Sineması 3151 

Bu hafta dünyaca tanınmış iki şaheser filim birden 

1 - Çardaş Fürstin 
Marta Eggerth'in güzel sesi ile yarattığı meşhur operet 

2 - Ekmekçi Kadın 
Bütün dünya dillerine çevrilen büyük romanın canlı kopyesi 

FiYATLAR us - 20 - 30 KURUŞTUR 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

SEANS SAATLARI 
Her gün 16-19.40 Ekmekçi kadın 17.50-21.25 

Çardaş Fürstin 
Cumartesi pazar günleri 14 te Çardaş 

• 
1 

Hapishane 
Binası yerinde bir 

park yapılacak 
lzmir hap\shane binasının şe

hir içinden kaldırılması için 
alakadar makamlar tarafından 
teşebbüslerde bulunulmuştur. 

Hapishane binasımn hapis
hane ittihazına elverişli olma
dığı malumdur. Bazı yerleri ha
rab vaziyette bulunan ve ev
velce bir Han olan bu binanın 
yıktırılarak yerinde güzel ve 
geniş bir park vücuda getiril
mesi tasavvur olunmaktadır. 
Bunun için lzmirin ihtiyacına 

göre münasib bir yerde umumi 
bir hapishane binası inşası mu
vafık görülmektedir. Adliye 
vekaletinin de vukubulan mü
racaatı muvafık göreceği ümid 
edilmektedir. 

Veremliler 
için yeni bir pavyon 

daha yapıllyor 

Tepecikte emrazı sariye has
tanesinde veremliler için ilave
ten yapılacak olan pavyonun 
keşfi nafia müdürlüğü tarafın
dan yapılmıştır. inşaata baş
lamak için vilayet bütçesinin 

Vekiller heyetinden tasdik ve 
iadesi bekleniyor. 

Vilayet bütçesinin bugün
lerde Vekiller heyetince tas
dik edilib iade olunacağı ümid 

edilmektedir. Bütçe gelince 
bir çok nafia işlerine de baş
lanacaktır. 

Şaraplarımız 
Bu sena rliğer ,araplara 

üstün bir şarap yapılacak 
inhisarlar umum müdürlü~ü 

Burnova havalisinde yetişen 

misket şaraplık üzümlerimizden 
bu sene hususi bir şarap imal 
edecektir. Bunun için lazım 
gelen tetkikat ve hazırlık ya
pılmıştır. Haber aldığımıza göre 
bu şarap şimdiye kadar inhi
sarlar idaresi tarafından imal 
edilmiş olan bütün şaraplardan 
üstün ve nefis olacaktır. inhi
sarlar idaresinin geçen sene 
lzmirde imal etmiş olduğu ve 
bir seneden beri depode bek
letilen şarapları satışa çıkarıl· 

mıştır. 

,. ·-·····-· 
Kıskançlık 
yÜ.t.Ünden 

Tepecikte kahramanlar ma
hallesinde Sepetçi sokağında 
oturan hamal Hüsnü, Mehmed 
oğlu Şabanın karısı ile görü
şürken bunu haber alan Şaban 
yanma arkadaşı Recebi de 
alarak Hüsnünün evine gitmiş 

Hüsnüyü çakı ile sol kolu al
tından ağır surette yaralamış
tır. Vak'anın sebebi kıskanç

lıktır. .......... 
•• 
Olen kadının 

Hüviyeti tesblt edllemedl 
lzmir Kemalpaşa şosesi ke

narında . Kavaklıdere köyü ci
varında bir fundalıkta ihtiyar 
bir kadın cesedi bulunduğunu 
yazmıştık. Henüz hüviyeti tesbit 
edilemiyen bu kadının havaların 
fazla sıcak olması dolayısiyle 
kalb sektesinden öldüğü anla· 
şılmışhr. 70 yaşlarında tahmin 
edilen kadının Kemalpaşa köy
lerinden olması muhtemel görül· 
mektedir. 

•••••••••••• 
Yukarı mahallelerde 
Belediye reisi doktor Behçet 

Uz, dün yukarı mahallelerde 
yapılmakta olan muhtelif inşa
atı teftis etmiştir. 

2& 1·emmuz a~& 

l(ÔŞEMDEN 1 
Çanakkale 
haberleri 

Yirmi sene evvel bu hava
disleri şimdikileri gibi okumı· 
yorduk. Acı ve facıah haberler 
ulaşıyordu. Dullar, yetimler ka· 
lıyor, analar, babalar ağlıyordu. 

Fakat Boğazlar konferansın
da imzalanan mukavele ile ka
zandığımız büyük zaferin Ça
nakkaledeki tecelliyatı haber
leri; hepimizin ruhunda hazlı 
hüzün!er, meraretli sevinçler 
doğurdu: 

Sanki bu zafer gününü bir 
emri ilahi ile bekliyormuş gibi, 
eski bir Çanakkale muharibi, 
bir malul; sedyesinden zaferin 
hakikatlerini, seyrederken gü
lerek ölmüş, bu ne mutlu ölüm, 
bu ne erişilmez ilahi bir şahi
kadır, bu, ne kimseye nasib 
olmaz tatlı bir ölümdür. Arşm 
en üst basamağı bu ö!üye ka
dar indi, ruhunu aldı ve yük
seldi, götürdü mutlaka ... Şimdi 
bu muhterem ölü bir şebid ka· 
dar mukctddes değil midir ve 
biz ona acımaktan daha çok 
gıpte etmedik mil 

Sonra ... 
Çanakkale harbının, boğaz-

larda bıraktığı gemi ankazlan, 
denizin üstünde direk, baca 
karmakarışık yirmi seneye ya
kındır sereserpe uzanırlerken 
Türkün son ve yüksek zaferi 
şehameti karşısında, sanki alet
lerinden esrarengiz kuvvetler 
çekiyormuş çöktürüyormuşça

sına suların derinliklerine an
sızın gömülüverdiler. 

Evvelki gün yazılan bir Ça· 
nakkale haberi; Çanakkale 
harbına girib iki gözlerini kayb· 
eden malul bir amanın : 

- Götürün beni arkadaş· 
larımın mezarlarını öpeyim. 

Diye yalvardığını ve arka
daşlarının mezarları üstüne kör 
gözlerinden yaşlar akıtıb ağ· 

ladığını ve her kesi ağlattığını 
bildiriyordu. Bu havadisi okur
ken elimde olmıyarak gözlerim 
yaşlandı. Hayalime vasi bir izin 
vererek düşündüm: 

Türklük ve vatan uğruna 

kızıl kanlara boğulub elbisesini 
kefen, silahını mezar tahtası 

ederek kendini topraklara atan 
Türk yavrularının ruhları acaba 
bugün ne kadar şad olmuştur. 

Aceba; arkalarında bıraktık
ları, dullarını, yetimlerini, ak 
saçlı analarını, babalarını bes
lıven devletin, şimdi de onları 

manen tatmin etmesi kaç bin
lerce şehid ruhunu rahat ve 
huwra kavuşturmuştur. 

Eğer ahrete inanırsak; Alla
hının huzurunda olanlar "Ata
türk,, e ne büyük şükranla sağ
lık ve selamet dilemişlerdir. 

Ccsedlerioin yattığı toprağı 
kendi ırkının beklemesinden, 
ne kadar yüksek bir ruh ra
hatına kavuşmuşlardır. 

Bize nice nice hatıraların el· 
vahım açan Çanakkalenin şu 
son günleri mukaddes bir sürur 
içinde geçti. Her tarafa da si· 
rayct etti. Sevgili dostlar size 
yüksek şaırımız " Mehmed 
Akif ,, in Asımından bir kaç 
parça yazayım da bu hatıraların 
meraret ve hüznünü tazelete
yim: 
Alt! O p11111i11rı asu yok mu, o mal:· 

liıku asil 
Ne kadar gözdesi mrı·rud ise, lwkld/e. 

sefü, 
/(ustu Mdımetcigin aylarra d11111p 

katşısma 

7 op lii/rktm daha sık, giille val[tuı 
mernuler, 

J(aluama11 orduru seı•ıct ki hu telt· 
dide gıiler. 

Ne çelik f abı•rler ıster, ne smır !tas· 
m111dan 

Aluur kale 1111 göğsii11dcki kat kat 
iman 

l'urulup teı lem iz alnılldan uzmwuş 

rafıı•or 



Habeş çeteleri 
On beş gündenberi 
Adis - Abebayı 
muhasara ediyorlar 

- Baştaraıı bitüıd sayjada
Habeş Çeteleri Adis-Abeba

yı işgal etseler bile bunun mu
vakkat olacağı teyid ediliyor. 
Bu vaziyete göre Adis-Abebada 
yağmur mevsiminde Habeş 

bayrağı, senenin kalan beş 
ayında da Italyan bayrağı dal
galanacaktır. 

Istanbul, 25 (Yeni Asır mu
habirinden) - Kahireden ge
len son haberlerde Italyan ma
kamatının tekziblerine rağmen 
Adis - Abeba şehrinin on beş 
günden beri milli Habeş çete
leri tarafından muhasara edil
ıniş bulunduğu bildiriliyor. ltal· 
yanların motörlü vasıtaları ve 
tayyareleri, şiddetJi yağmurla
rın başlamış olması yüzünden 
atıl kalmışlardır. 

Adisababadaki Italyan gar
nizonu muhasarayi yarmak te
tebbüslerinde bulunmuş ise de 
bütün bu taarruzlar netice ver· 
Dl emiştir. 

Birkaç gün evvel şehirden 
çıkan makinah kıtaların da 
yağmurlarla yollar geçilemiye-

cek bir halde olduklarından 
geri döndükleri bildiriliyor. 

Habeşistanda fevkalade ha· 
diselerin yakm olduğu kuvvetle 
iddia olunmaktadır. 

Roma 24 ( A.A ) - Adis • 
Abebadan bildirildiğine göre, 

ltalyanlar Choa' da tathir hare
katına başlamışlardır. 

ltalyanlar, Adis - Abebanm 
150 kilometre cenubunda Ha-

beş yağmacılarından mürek
keb çeteleri yakalamışlar ve 
dağıtmışlardır. 

ltalyan kuvvetlerinin geçtik
leri her yerde Habeşlerin de
halet etmekte oldukları haber 
verilmektedir. 

Belgradda 
Belgrad, 25 (Ö.R) - Baş

vekil Stoyadiııoviç bugün Yu· 

goslavyanın Paris ve Brüksel 
elçilerini kabul ederek uzun 
nıüddet görüşmüştür. 

Fransada 
Paris 25 ( A.A ) - Saylav

lar kurulu yeni sosyal kanun
larla kendisine verilen vazifeyi 

başarmak üzere ticaret bahriye 
dairesine 50 milyon franklık 
bir kredi verilmesini ittifakla 
kabul etmiştir. 

Tenis maçları 
Londra, 25 (Ö.R) - lngiJiz 

timinden T erri, Avusturalyalı 
Santiyi tenis maçında mağliib 
etti. 

Vinbeldonda yapılan Davis 
kupası tenis maçlarında Estel 

Avusturalyalı Loyi 6 • 4, 6 - 3 
ve 1 - 6 mağlub etmiıtir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
lJir iti/al uğ11tna, )'atab ne güneşler 

batıvor 
Ey bu topraklar irin top10ğa diişmiiş . 

asker 
Oökte1Z ccdad 111cıt'k öpse o pôk almm 

değer 

Sona dar l[elmirerck m11kbl'li kimler 
.. kozsm! 
Oömelım gel sem tarihe,, desem 

· sığmazsın 
ffcıcümtıç ettiğin edı•arda yetmez bu 

kitab 
~·eni a'ıcok ebediyet/er eder istiab 

Ey sevgili şair, şimdi d~ 
böyle diyemezsin. Zira Türk 
tarihini cihan kadar değil, 
ebediyet kadar genişleten 
"A tatürk,, o muhterem şehit-
leri bu mukaddes hatıralarile 
tarihimize şan etmiş onları 
rahat rahat Türkün tarihinde 
barındırmıştır. Onların ruhları· 
nın selametini temin eden 
Atatürkle yekdil ve yekzeban 
~~an bütün millet bu aziz şe
ıtlere fatihalar sunuyor. 

TOKDIL 

Telgraf Haberleri 

ita yanın rolü ne? 
Avusturya - Alman anlaşması Avru
payı ikiye taksimden kurtaracakmış 

Roma, 25 (Ö.R) - Siyasi mahafilde söylen
diğine göre, ltalya genel olarak blok siyasetine 
muhaliftir. Roma protokollarıyla ltalya - Avus
tury4 - Macaristanı ayııı siyasi hat üzerinde 
birleştirmişse, Avusturya ve Almanyanın anlaş
malarına yardım etmişse bütün bunları Avrupayı 
iki muhasım kar~ugaha ayırmak için yapmış 
değildi. Bunun içindir ki ltalya Lokarno dev-

Jetlerinin önümüzdeki toplantısınde hazır 
bulunması için yapılan davete müsaid bir surette 
cevab vermiştir. Her halde Akdeniz anlaşma· 

farının feshedilmesi lazımdır. Romaya gelen 
haberler zecri tedbirlerinin bir neticesi olan 
siyasette kati bir tasfiye yapılacağını ümid 
etmeğe ::::üsaiddir. 

Lozan günü 
Münasebetiyle üniversite 

heyecanlı bir gösteri 
gençliği 

·yaptı 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Üniversite konferans salonunda söylevler verildi 
Taksim abidesine çelenk bırakıldı 

lstanbul, 24 (A.A) - Kur- ve Lozan müzakerelerinin çetin )abalık bir kütle halinde Tak-
tuluş savaşında Türk kılıcının safahatını anlatmakla devam sime gittiler. Ve Cumuriyet 
kazandığı hakkı 13 sene evvel etti. Lozanın manasını, o gün- anıdına bir çelenk koydular. 
bütün dünyaya kabul ettiren )erin haleti ruhiyesine dönerek Ankara, 25 (A.A) - Loıan 
Lozan muahedesinin imzalan- tahlil eden Cemil Bilsel kurtu- zaferinin yıldönümü münase-
masınıo yıldönümü bugün par- luş savaşının ruhunu teşkil eden betiyle dün saat 18 de Anka-
lak bir törenle kutlul~ndı. Üni- kayıtsız ve şartsız istiklal ga· ra halkevinde büyük bir tören 
versite konferans salonunda yesinin bu hakkı tanımamakta yapılmış ve ismet Inönünün 
yapıldı. ısrar eden bütün dünyaya ka· halkevinde armağan edilen 

ıÇorluda 
Arıcılık 
kursu açıldı 

Edirne, 25 (A.A)-Trakyada 
yer yer olduğu gıbi Çorluda 
da köy muhtarlarına mahsus 
olmak üzere bir arıcılık kursu 
açılmış ve kurs çahşmasım mu-
vaffakıyetle sona erdirmiştir. 

Trakya halkı için bu yeni 
ve çok verimli işten en kısa 

bir zamanda en iyi bir sonuç 
almak maksadile T rakyanın 
dört vilayetinde arıcı uzman· 
ları gezmekte ve yeni kovan
lara ana veya oğul arıJar yer
leştirilmektedir. 

Bütün bu işlerde birinci de
recede yine köy öğretmenle
rinin önemli bir mevki aldıkları 
memleket işlerinde temiz bir 
örnek oldukları görülmektedir. 

Üniversiteliler 
döndü 

Çanakkale, 24 (A.A) - iki 
gün evvel Istanbuldan şehri

mize gelmiş olup Anafartalara 
geçerek Cesaret tepede Meh
medçik abidesine çelenk ko-
yan otuz gençten ve doçent
lerden mürekkep üniversite 
talebesi lslanbula dönmüşlerdir. 

DONANMAMIZ 
Çanakkalede merasim 

Vapll 
Çanakkale 24 (A.A) - Saat 

12 • de limanımıza veda eden Lozan gününü kendi bay- bul ettirilmesindeki büyük foloğrafları da merasimle asıl· 
ramları olarak kabul eden hu· ehemmiyeti izah etti. mışhr. şanlı 1donanmamız umum suk"bay 
kukcular yüksek tahsil gı~nç- Profesör Etem Menemeci'nin Muğla, 25 ( A.A ) - Lozan ve er erin gemilerin sanca ve 
liğinin tamamen icabettiği bir Lozan'ın hukuk bakımından muhedesinin imzalandığı dün iskele küpeştelerine dizilmiş 

ve sahilde kendilerini uğurla-
toplanh yapmışlardır Törene ehemmiyetini izah eden söyle- Halkevi tarafından kutlulandı, 

mağa çıkan on binlerce halkın 
istiklal marşiyle başlandı. ilk vi de alkışlar arasında bitti. Söylevler verildi. şiirler okun· coşkun tezahüratı ile Mecidiye 
sözü üniversite rektörü Cemil Onu h!ıkuk faküJtesinden Hay· du, konser verildi. lhtifalde tabyası sırtlanndan mevki -alan 
Bilse! aldı. rünnisa ve Falih Münevver büyük bir kalabalık vardı.Ata- kara askerlerinin ve jandarma 

Rektör, Lozanla Montrö ara· gençliğinin bu yıldönümündeki türke, ismet Inönüoe, parti ge- erlerinin selam merasımıne 
smdaki farkı izahla başlayan söz- heyecanlı ihtisaslarını anlattı- nel sekreterine şükran ve bağ· mukabelede bulunmuşlardır. Bu 
)erine Lozana tekaddüm eden- lar. Ve tören nihayetlendi. lık duygularmı bildiren teller canlı ve heyecanlı ayrılışın filmi 
günlerin bir tarihçesini yapmak Salondan çıkan gençler ka- yazıldı. alınmıştır. 

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

Ankaradaki yağmurlardan demir- ltalyan bakanları önümüzdeki 
yolları harab oldu hafta içinde Berline gidecek 

Ankara, 25 ( Yeni Asır ) - Ankara ha valisinde ki şiddetli 
yağmurlar oldukça mühim zararlar vermiştir. Seller Esengerili
Sincanlı arasındaki demiryolunun iki buçuk kilometrelik kısmını 
tamamen tahrib etmiştir. Ankara treni dün akşam hareket 
edememiştir. 

başbakanları Londrada elçilerle 
temaslar yaptılar 

Londra, 24 (A.A) - Blum Londrada alınan neticelerden tam 
surette memnun olduğunu bildirmiştir. 

Fransız dış işleri bakanı Delbos Polonya ve Sovyetler birliği 
büyük elçileriyle küçük antant memleketleri elçilerini kabul ede· 
rek kendilerine Avrupa sulhuoun umum\ bir hal sureti bulunarak 
tarsini için bir konferans toplanması neticesine varan Londra 
müzakereleri hakkında malumat vermiştir. 

B. Blum tamamen iyileşmiş olan Rams«:y Makdonald ile gö
rüşmüştür. . ·- . .. . , . -------- -• 

SAFI AŞK 
- 58 - Türkçeye çeviren: R. B 

'!----------------------------~ Bu haber emmanüeli sars· 
mıştı. Öteki de.vam etti; 

- Madam Hartö Müziğe 
meraklıdır. Projelerimize de 
vakıftır. Bir gün kendisini 
ziyaretimde Loranstan bahsetti. 
Uzakta, küçük bir çiftliğin sa· 
kin muhitinde bülbülleri göl
gede bırakan bir ses bulabi
leceğimi söyledi. Anneniz ken
disini dinlemiş... Bu sesin ha
rikalı &&kislerini hala kulağmda 
taşıyormuş... Öyle coşkun bir 
anlatışı vardı ki Baron Hartö
nün tesiri altında kaldık. 

Mustiye benim teşvikim üze· 
rine Viyö Kontiye geldi. 

May bunları söylerken gülü
yor, göz işaretle::-i, hali ve 
tavrıyla annesi gibi kendisinin 
de Loraıısa kar11 askını çoktan 

· keşfetmiş olduğunu ihsas et· 
mek istiyordu. 

Emmcanüel hiddetten kıpkızıl 
kesilmişti. isyanını, nefretini 
anlatan bir sesle haykırdı : 

- Sizleri çok dinledim mös
yöler. Şimdi benim mütalaamı 
almak isterseniz hemen diyece· 
ğim ki, nişanlıma kabul ettir· 
diğiniz mukaveleler ... 

Lörans bu heyecanlı müda· 
haleyi duyunca başını çevirdi. 
Emmanüelin tamir kabul etmez 
bir gaf yapmasını istemiyordu. 
Ona öyle seı t bakışlarla baktı 
ki delikanlı cümlesini bitirme-

, ğe muvaffak olmadan sustu. 
Muhaverenin rengi değişti. Ye
niden hiç bir şey olmamış gibi 
sevimli sevimli konuşmaga 

k ld..W. 

Roma: 25 (Ö.R) - Mnsselininin iki oğlu, Bruno ve Vıktoriyo 
Mussolini Berlinde bulunuyorlar. Yarınki büyük hava bayramında 
hazır bulunacaklardır. 

Öğrenildiğine göre ltalyan veliahdı prens Omberto ağustosun 
birinci günü, Berlinde olimpiyadların açılış töreninde hazır bu
lunacaktır. 
Propağanda nazİrı Dino Algiyerri veliahda refakat edecektir. 

Alman - Avusturya ticareti 
Viyana, 25 (-A.A) - Başbakanlık ekonomik işler dairei şefi 

elçisi Vidnerin başkanlığında bir Avusturya heyeti Almanya ile 
Avusturya arasındaki ticaret ve turizm münasebetini normal bir 
hal'! getirmek üzere müzakerelerde bulunmak için 26 temmuzda 
Berline hareket edecektir. 

Kanadalı muharipler Fransada .. 
Havr. 25 (Ö.R) - Kanadalı birçok eski muharipler harb 

sahnelerini ziyaret için Fransaya gelmişlerdir. Her surette 
bu mevsimde bu kabil ziyaretler ve törenler yapılmasa mutaddır. 

- Lorans beni seviyor mu· 
sun? Söyle daima beni seve
cek misin? 

Ziyaretciler gidince, sevgili
sinin kolları arasına atıldı. 
Lorans ona çıkışmağa, bir da
kika evvel söylemesine ramak 
kalan sözler için danlmağa 
kendinde cesaret bulamadı. 
Emmanüelin halinden isbrab 
çektiğini anlıyordu. Ve bu is
tiraba bir türlü mana veremi
yordu. Aşıkının muammalı ha
yatına alışmamış mıydı? Her 
günkü müşfik sesiyle onu ok
şayarak cevab verdi: 

- Evet Yavrum, seni her· 
şeyden, hayatta en mukaddes 
tanıdığım şeylerden de çok se-
verim. Ç1lğınca aşkımı sana 
nasıl anlatayım? 

Delikanlı bu sözlerden taşan 
keder, sevinç, gurur ve hevesle 
karışık duvgularla kalbini dol
duruyordu, Hıçkırıklarını zor· 
lukla tuttu. Sıkılmasa ayakla
rına kaouarak yalvaraukb: 

&&O 
- Lorans sesini bana feda 

edecek kadar beni sevdiğini 
söyle .. Bu ses için istirap çe· 
kiyor, ölüyorum. Hayır sevgi
lim, onu benden başkalarının 
dinlemesini, buradaki ıııakin ha-

yatımızdan uzaklaşmayı istemi· 
rum. Korkarım ki safiyeti bo
ğan Paris aşkımızı da boğma-
sın ... 

Bunları haykırmak istiyordu. 
Cesaret edemedi. 

Sessiz ve hareketsiz olarak 

kendini metresinin kolları ara
sına bıraktı. 

Vlyö Kontlden ayrıhş 
Viyö Kontiden ayrılmak günü 

gelmişti.Emmanüe) memnun ol-

malıydı. Şimdi sevdiği kadını 
da birlikte Parise getiriyordu. 
Hakikatta sürüklenen kendisi 
idi. 

O Parisi bir daha dönme-
mek üzere terketmişken işte 
şimdi yine oraya dönmeğe mec
bur ediliyord-.. Tali kendisiyle 

Bergama 
Antikite müzesi 
- Baş taıa/ı 1 nci say/ada -

izahat isteyen mubarririmize 
şu izahatı vermiştir: 

- Herşeyden evvel şunu 
söylemeğe borçluyum ki Ber
gamanın bay Osman Bayat T e
kin gibi hepimizin göğsünü 
kabartacak çok çalışkan ve he
yecanlı bir direktörü vardır. Ye· 
ni yapılan Bergama müzesi çok 

güze! ve manalıdır. Tasarlanarak 
yapılmıştır. Etrafı Revaklı üç 
dehliz ile dördüncü dehliz de 
salonlardan mürekkep şark tar· 
zmda bir binadır.Ortasında geniş 
bir avlusu vardır. Ayni zamanda 

Askilepayon ile Zefs ve diğer 

mabetler tarzındadır. Müzelik 

en kıynıetli eserler bu dehliz· 
lere ve salonlara güzel bir se· 

çim ve intzam ile konulmuştur. 
Müzenin bitirilmesi gereken 

bazı noksanları vardır ki bun· 
Jar için çalıştık. Akropola ya· 

pılan yeni yolun da noksam 
famamlanac:ıktır. Müıenin ve 

bu yolun 29 Teşrinievvel Cum· 
huriyet bayramında resmen 
açılması münasip olacaktır. 

Bergama müze dirktörü ay• 

rıca bir şey daha düşünmüş
tür ki bu da "Antıkiteler ,,noktai 

nazarından "nevi şahsma mün

hasır,, olan Bergamayı bir kat 
daha yükseltecek ve zenginleş-

tirecektir. Bu tasavvur ise açık 
bir Türk asarı müzesi yapmak· 
tır. Arab Camii denilen ve 
harab olduğu için bundan ev-

vel yıkılıb arsa haline gelen 

Selçuk tarzındakı camiin Arab 
mimarisi nüfuzu ile Selçuk tar· 
zında yapılmış gayet güzel ve 

kıymetli mimarisi bu arsada 
çok kıymetli ve mükemmel 
bir Türk !bidesi olarak dur
maktadır. işte bu mimarinin 

etrafına ve bu arsaya .Berga

madaki eski Türk Jahidleri ve 
yazılı, işlemeli taşlar bir açık 

müze olarak konulacak ve 
araları bir park haline getiri
lecektir. Bu eserJ~rin tarih, 
san'at, yazı bakımmdan ayrı 

ayrı birer yüksek kıymet· 

leri vardır. Buna muvaf
fak olunursa ki - olunacağına 

şüphe etmiyorum- diğer Anti
kiteler nazar noktasından "nevi 

şahsınamun hasır ,, olan Ber
gamada yine " nevi şahsına 

münhasır,, bir Türk eserleri 
müzesi vücude gelecektir. Kül
tür bakanlığı yüksek makamı
nın da isteği bu merkezdedir. 
Çünkü tarihi kıymeti hai7. me· 
zarların birer park halinde mu-

hafazaları bundan evvel bütün 
vilayetlere emir ve tamim edil
mişti. 

Yugoslav 
meb'usları . 

BeJgrad, 25 (Ö.R) - Müda
faai devlet mı.hkemesince mah
kum edilen dört meb'usvn ye-

rine yenilerini seçmek üzere 

Pazar günü (bugün) :,{ltihabat 

yapılacaktır. 

Yugosiav 
Bağcıları 

Belgrad 25 ( Ö. R ) - Yu

goslav bağcıları Ağustosun on 

beşinde Belgradda büyük bir 

konferans halinde toplanacak

lardır. Bağcılığı alakadar eden 

mühim kararlar verilecektir: 
ltalyan finans bakanı 
Roma, 25 (A.A) - Italyan 

finans bakanı olimpiyad komi
tesi izisı sıfatiyle yakında 



fi!Ni A11111 

Amerika da intihabat 
Birleşik Cumuriyetlerin siyasal 
hayabnda iki mühim hadise oldu 

Landon'un Cumur başkanlığına narnzed seçilmesi 
bir sürpriz değildir. Amerika'da !;Osyal mesele ••• 
lrırlefik devletlerin siyasal 

ha7atmda, birbirinden a)'ft fa
kat ikisi de mlhim iki laiclise 
olmuştur.Bunlardan birisi, Ame
rib C--hur reisliğine namzecl 
olıuak ~ puti tara
,..... ......... .eçilmesidil'. 
Öteki de, kadmlana a11ut 
g' lıetilderi hakkında N••,ork 
Jalkimetioiu kanwı.lar1D1 iptal 
eda yiic& mahkeme kararıdır. 

Landonun namzed aeçilmesi 
bir aiİı'priz değildir. Keadisinia, 
en bliylk •~çiline ihtimaline 
..mı, bir namzed olması için 
çolE zaman geçmesi JIZDQgel
medf. Partinin ea eski azası 
olan Borah kendisiuin namzed 
ga.terilmeshrin pis fiplaeli o .. 
d11j111111 anlayıaea, Landtmma 
yardllllCllan astahldıı mr şekil
de .... ,_dllWIM temin et• 
llWlhli Wldiler. 

Ba indm itibaren aeçimia 
netieeai temin eclilnaiı •e Lan
donm rakipleri olan Konks 
ve Vandenberg, arbk faydasız. 
bir hale gelmit olan bir müca
deleden vazgeçtiler. B&ylelik· 
le de Lan3on hemen hemen it
tifakla, cumhuriyetçı1er toplan· 
bsı tarafından namzed seçildi. 

Btr seçif manalıdır. 
Şlpbem RmYeltia mWak

bel rakibiain şahaiyeti epiy 
üiktil'. &a.-. aaak .tirt yd 
8ace KaDMB •aWiiiae secildiii 
cilletle politika hayatma geç 
ablmıt elan Landea 'un phreti 
IOll zamınlara kadar, idare 
ettiti laii~Gmetin smırlarını hiç 
qmamqb. Bu hOkiimette de, 
IİJasal g8riılerinin orijinal 
.. eya yBksek oluıandan ziyade, 
iclare tarznnn dirayet Ye elro
nOlllİIİ •Jeaİllde 16• çarp
mlfb. .__.. .._.r aa...-...n-
yetıp: ,..tide 1.-d~ g~ 
Ye .._., ...... ıan te.uil ec&i-
vortla we liberal temayülleri 
dolayısile namzed seçildi. Cum
huriyetçi partiain eski azaları
nın adetine rağmen, onun bii· 
ytlk tr6stlerle katiyen alika11 
yoktur. Hattl ufak bir petror 
miiatahsili sıfatiyle, Standard 
Oil kumpanyasiyle epiy ciddi 
anraımazlıklan hile ofdu. Di
ğer taraftan cumlmri yetçi ol
maınna rağmen, Rnveltiıt icla
rainden hofll'Cl'(I oldufa da 
slll ili: nlridir, bilba- hele
ral hüld•etna yarda ve ba
yük bayıodırbk işleri politika-

Anıerileada Ca""11* ms/ilbıe na.mzed 
IHllrıntı11 L•Nlo11 

smm, Kanas valisi olen kn· 
disine, itaizlere JMU ipn 
keneli hlik6metinin blitçesinde 
açık vermemek imklm _.... 
şelliğini sak\amamışbr. 
Şu halde görülüyor ki Ruz-

Landoıı'un faPslarıaın her şeye 
rağmen epiy az olduğuau ve 
böylece, cumuriyetçi partinin, 
kendi kapanına kendisinin tu
tulmıyacağmı g6rerek bu usta
hğı bi hassa kolaylıkla yapmış 
olsunlar Landon'un Nev De· 
al'in hasmı olarak seçilmesi de 
Nev Deal'e dolayısiyle göste
rilmiş bir saygı demektir. Bu 
seçiş gösteriyor ki Razveltin 
fevkalade tecrübesi birlqik 
devletlerde zihinleri uyan-
dırmış, eski yankee e11di•i
dOaUzmiai aaramıı ve orada Jal
na uagioliğe •aifı olan pıu
tiji yok etmiştir. Birleşik dev-
letlerin şimclılü alllMlr reisin n 
alın yazısı ne olar• olsun, • 
Amerikan zihniyetinde bir in
kılap yapmıf sayılabilir. 

Ametikada U.Sihabat hazırllkları 

veltle mücadele için cu•wiyet Klavland tapiantısmda Ruz• 
putüıi jplde cma en n mak veltin libenü=le aavapıak 
ola• Ye blyJelikle de oada• jpll pir liberal ıqiliwkes, Va
en fazla rey miktarını alabile· şingten'da büsbitill aylan Wr 
cek vaaiyette huJuaan •ir adam hidi8e elu1enl.: Ylce. mahke
~işür. Çok. mümkiılldir ki meıe dörda brp het reyle 
parti• eski azalan •• -lan Newymk htUıa atinin lıradmlma 
aeıketle• .., .............. r, .... d ~il' flll•Wilr telllill içia 

kadının yanaklarmdan bqhya- · 
rak bBfthı çefıres"ni saran tatlı 
hicap rengi onun uzun zaman· 
danberi özlediği sevgiliyi seyret
sine- bire manidi. Sevincinden 
konuf1D1ya, Aftmedin yüzüne 
ba"mıva cesaret edemiyordu. 
Heıe.can duyduğa, hem de ya
ramaz f..ir mektepli kız kadar 

............. ma. ............................... . Milli Roman 
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bareketlerind&tabiiliktea uzak· 
lapn yer&er oldujıı a11Iatılı· 
yordu. 

................................................ 
Yazan : Adnan angat 

Bu vaziyet ne saldlaa •• Çehrene elnen analık renar 
seni lhtlyarlat~caıına bir ilaç 1•• gençletllrmr, .. 

bir doktora değıJ midir? Aşk 
ilıtiyacına onun U%atmak me· 
cfiti iliç, bpln dişi ağnyan 
adama bilgili dekterııtrın burun 
ameliyab yapmak iatemelerin.e 
benzemez mi? 
Konuşmasını ve dişDnmesini 

ciddi sarette anutnnya haşladt
j11m wte itiraf ederi-. Bu 
'tlaalfel ne. olacak .. Benim. sese 
Ye aeYaiye ihtıyaçım olduğunu 
..ı elmeıı düaa 

son mektubumdur. Cnab al
madıi- lakdinle biır dalla seni 
aramak istemiyeceğime de 
emio ot .. 

En temiz ve stcalı eeytiterimi 
kabul et, Ahmed .• 

• •• 

Ahmedin vaziyeti Saltihuın
kinden. daha iyi sayılamazdı.· 
Karnında bir çocal:. tqulıiı 
günden beri onu glirmemiı; 

çehresine akseden analık ren
gini seyretmemişti. Halbufd o 
rengi ne la dar kuvyef le ana
Jadığınr Sabihaya sliylemesi, 
kimbilir çocuğ1111un annesını 
ne kadar se.vindirecekti. Sa.bi
hamn sesini işitti: 

- Ahmed •. 
· Başını Saf>ihaya ~virdi. Kısa 
bir zaman i.çincle cidclr fJir fe· 

Boğazlar zaferi münasebetiyle 

Atatürkle Iran Şahı 
arasında telgraflar 

Ankara 2S (A.A) - Bofazler ..aıa,,el••••tinin imzası 
dolayısiyle Iran Şahiuphı Majeste Rıza Şah Pehlevi ile 
K. ATA TÜRK ansBMfa 111&ğıdaki teJsnflar teali .ı..,..111tw: 

Ekselans ATATÜRK 
Türkiye reisicumlmnr 
MontriS konferansı miizakerabnm neticelendiği hakkınde 

Dıes'ud haber ve ekselansmızm mibıevver önderliği albnda 
asil Türkiyeain kazandığı büyik muvaffakıyet bizi fevkalide 
memnun etmiştir. Ba münaaebetle ekaelansınwa en kalbt 
tebriklerimizi ve dost komf8 Tiiıki,enia taalUi halduadald 
samimi temennilerimizi bildiririz. 

RIZA PEHLEVi 
.Ara Hazreti Hümayun Rıza Şah Pehlevi 
Şahinşahı Iran 
Mootrö konferansı müzakerabnın vasıl oldup muvaffakı

yetli aetice müwebetiyla zatı plıanelerinin Nııa gönder
mek liitfunda l>aluaduklan naikA .. telarafı •emnuniyetle 
aJdaD. Bu vesile ile glateıilea aeserrettea ve gerek şahsıma 
gerek Tiirkiyeye karşı izhar buyurulan samimi Iıislerden do
layı teşekkilrlerimi arzeder ve asit ve dost Iranın refahı 
bıaklnndaki kalbi. temenailerimi te,id e.ylerilll. 

IC.ATATORK 

Mısır - lngiliz anlaşması 
lngiliz askeri kuvvetleri Mısır 

topraklarını terk edecek 
- Baş faratı birinci sahifede - heyeti Mısır harbiye nezare· 

sa da imprratorluk on:hrsumm tiyle teşriki mesai edecektir. 
müdafaa11 için lngiltereye yar- 4 o:- Bugink& lngilis aslter-
chm edecektir. Itri memleket leri, Mrıınn müdafauma 11111•-

' arasında vitcud bulan bn stkt tedir lnnvetli Mr Man onı.. 
anlaşmadan heşka antaşaa m11- tepkkii edince,ıe kadar Mmr· 
kaveleai MnırJırar111 miJli mld- da blacald-dır. &.- •mmaa 
deiyahm tatmia edea hakim- bil&il memleket alHlafUllDl 
leri ilati•a etmektedir. Buolara üzerine aldığı giln lngilia u
na:aaran Ingilis askerleri Kahi- kerletiDİll Mlsır toprak.lamıcla 
reden Mııırm diğer plrirlıeıin- hikmeti vilcudu kahmyacaktır. 
cin çekiteceldentir. 5 - Sudan mmelesine ge• 

t - Kabirede Wç 1.piz lince, mulıabir bu meselenin 
yine muallakta kaldığını zan-

~eri kalmyacaktır. netmektedir. 
2 - Diğer uked merkemet Esash noktalarda anlaıpna 

ihdas ohmaeakbr. histi oldnğu cihetle mna•e-
3 - Mısırtopraklmnıa _.. lelerin imzau ıecilmiJeaji 

daha• ~ lııR lagm askeri ta'-ia Miliyow. ........... ~·····~······· ... •··········• .. ······················· .. ········ .......... . 
kabul ıttifi kanunlan iptal edi- 1 veltin pmpiyomr lnrlundağa 
yordu. terakki zi1ıni7eti lehinde çok 

Bu makahline pmil karar. can& •ir reaksi1on uyandırmak
evelki kararlar gibi. muh· tan geri tlurmaz. Ruzveltin 
telif hDldimetlerin istildll- Cmnur reisliği ıalınnıdald re
lerini federal luınsetin mi- kabeti ,&ee malakemeye karıı 
dahaleıine kartı korumak mücadele sahB11na intikal et
gibi lrir ıebebe de istinad tirmek istemesine rağmen, 
etmediği için bilha~a haJ1'et onun, muhafazallr zılıniyetbı 
uyandırmıştır. Nevyorl: hllkO· ve rutinci Iıodkimlığın Baıtil'i 
meti ~u kanunlan tamamen olan yüce mahkeme. ile 9ı.19 
mlistalul olarak koymuştur. mnlık haliade okııuaun, ka
Yüce ma\bme. İAe Na1oılı mey &alade keediıüi& Jehiee 
hükim~~nin karannı, mukav~le bir koz olacağı tOphesizdir. 
ıerbeıtı~ıne . mubalif. ?'d11«11 Gene bu bakımdan, Amerikada 
babaneuyle iptal etmiftir. Bu L ·--~ - fd -•-...a... 

d k • ki L 1_ DU ntDUan uaetr --~ •e 
şu eme tır , yilce maııae- • 
menia çok kudretli bq azaı esfd g&enel:lerfe mlicadele 
biwlıetik devletlucle s .. yal Ju.- pek çefİD olacaja benzemek· 
naalar koJmak için. yapılan her tedir. Birleıik devletler sosya
teşeW.üsü aaaı kw ayku• lizmi. iatedildeıi kadar tanıma· 
saymaktadırlar. lllllar: Şimdi •uyal meseleıi 

Yüu mabkemeain. ıutiniz'i öğreaiy•lar. 
bu dereceye vardırması, Ruz· 

hayretle inceliyordu. inci gibi 
lnunral panlblull 1-n ... e. 
rİll içinde tedeaia bir tefkat 
111ini11 sinmişti. Çife çeken 
İ918nlaran balıtfarmda nrstlar· 
mn bu mini, A&m.li ciddf 
ıekifde dltlııdlall)unlu.. Aft
med konuıtu: 

- Bu vaziıe.t ne Sabifta, 
dedi. Sen lıakil:aten derinden 
derine bir fehav.at ıeçiriyor• 
sun. Çefarene ve g6zl'erine 
einen analık rengi. ıeai ihü
yarfataeapa daha &afka bir 
cazibe ile glirenleri çekiyor~ 
Şimdi helii ele !>ana tarizleı:de 
bulunmak istiyeceKıin •• Ôn siz 
olarak şunu sCiylemek isterün 
ki, hafta les: teyi. urfedece
ğia fir.Hmelerden daha &üyiik 
bir kuvvetle anlabyor. Geçtiğin. 
ıstırabı adeta nol:sansız olarak 
gBzferinde oluyorum .• 

- Ben istırap çekmedim ki .. 
- M'!ıaade ette,, buna inan· 
mı~ Sab-. Birbirimizi 

La Repüblik, Paıis • 

bir kuvvetin bulumıyacağım 
blmui isilllim. 

- ltıle_ o ... alıım Ahmetl. 
Ben eskisi giLi uzun müdd.t 
aynta clmawıywam. 

Ahmed, yanı bapnda silii 
lir ılfle Wsie bhıeım h 
ifıtişamla insanm kofana geçe• 
rek beraberce ylrilmeğe ht· 
lacMar. Hiç bnqmadan, sanki 
gidecerderi yeri bi1iyorlardı. 
Alımed, Çeşmealb aahümde 
daran aaaıdala atlarken SaLi
hanın esfdai g.ı"'Likolayca atlıya• 
mıyırca;ını Iıesaba katmamııh. 
Orada tut.af Lir vaziyet hadis 
oİmuştu. Genç adam tekrar 
saaıdaldan inerei S&&ihanın 
efini yakaladı ve gfiftiıerek sa
hiUeri genlerde- barakmıya bq
ladıfar. 

Deniz, her zamanki gibi 
çıfgmca l:adnruyor ve Ege, 
Nergiz adası layıfarmda hazar
Jadığı pllrtizsüz aşka yeni bir 
hız veriyorclu. Şimdi, uldahr-

IHergün 
---Birhkra 

i"aztm: Eezaa l<..mıt1I Ati• 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Eski- Yeni 
ilıkilik ile yenilik •-·• 

o lards ba,tk uçanalar •ar-
dır ld aem1 diyeyüm, bir eski
nin yeniletmeli, bir yeniaill 
eskimesi hiç de enstantane 
olan şeylerden değildir. Yeni 
pek çok aebeblerle yavaı ya 
vq eakimeğe baılar, eskinin 
yenilepıeai de bazan kabildir. 
Ne u olsa eaki de yavq ya• 
vat yeailel)ÜİIİyor. lataabulda 
ealıridiği hlllde ...... y•njliii'" 
ıiyleten bir cami 9111'dar,. Y eai 
cami! Elkiyip rittiii hakle yelli 
postane de d-.. JeJliliiial 
muhafaza etmeitedir. y emnp• 
YenimahaRe bunlar aramdadır. 
Yenilikte daima bir tazelifr, 
bir gençlik vardır. Yeni Ye 
ta:&e oldaiu için makbul olmı• 
yan ıey var mıdır 7 vardır : 
Tahin helvası, taze iken mak
bul sayılmaz. 

Eskidikçe sevilen ele şara&tır. 
Eskimekte dikkat ederseniz Liı 
olgunluk, bir yatgınlık Lir kır
met vardır. (Antilca) kelimesi
nin medfllftl eıkiliğe verilen 
kıymetlerin en iyi misalidir. 
Eskiye itibar olsa flitpazanna 
nur yağardı slSzl de pel boı 
olmasa gerek ••• Hayatta yerin· 
de eskiyewek oPpn ohnah •• 
Yen.le de laaleaerek pnçlik 
taslamabdır. Y lllıla yaleri p
fll'llNllltlthdır. Genç»lr ,.We 
ihtiyulılr • berbad eda. lıti
yultk ,erimle dıe ıeaçik toJ-
1.k alm. -·-&ece bellçMerı parkları 

da aulayacaldar 
Belediyeaia tehirlercleki park· 

larda çalıf8D bekçiler._ ır;ec;e 
alh ıaat aümıek şartile park
lan ıul••alamt n bu vazifeyi 
ela iizerleri.De almalan temin 
edilınipiL Bu a11retle parklar 
kaclroa•un ıenişletilmeclen 
idarei maslahat edilmesi dli· 
tünllltlyor. 
Memnu allah laflJ&nlar 

Karaı•i=,.t, Yuiaoğlu Ne
catide bir bıçak ve Abdurrah· 
man oğlu Cemalde bir tabanca 
bulunarak za&ıtaca almmışbr. 

Borsa Haberleri 

111111 ·-···· Yapılan ••t•• 
~ --Çu. Ahcı Fiat 

• 

14 Alyoti bira. 9 75 9 75 
Zahire 

Çu. Cinsi Fiat 
1046 Butday 6 6 50 

50 ton" " 
. .. 

ıs balye pamuk« SO 

- Demi ldMİ• -Almret •• 
- Y'a &en Safaı1ıa.. Bea de· 

nizdıa çok seni &zlecfun. Sen-
• t..yat. ne k.._ liilllk 
kaldığını ancak şimdi anlaya· 
biliyorum. 

- Bense senden ayrı kal· 

dıt- --~· Wte uzaktan 
seni tahayyül ettiğim i~in o 
kadar kuvvetle 5zlemedim. 
Atait ,-. • ._ &ece ...mı.. 

beraherdim. Evde, odamda 
yalıu hldığım zamanfar sen 

dm..- yam başımda buluıu .. 
yordun. 

- Tqekkiir ederi111ı Sabi· 
h-.. 

- Aacak, benim bu ayrı· 

bktaa Iuy.etli - ... ,.... 
vu. ltimadlim kafbeltim. 

BiJ'lla, - ..... •bale, 
ha.yatına mngimle ~ğım 
-..... •eni bir ...... terk 
ectmbilecepi tflıl•eNlr .,....,.. 



~a Temmuz ıeaa YENi A:llR 

Almanya davete icabet edecek mi? 
~~----~~~~~~~~~~~~~~~~~---

Alman yanın Beşler konferansına davet edilmesi 
Romada büyük bir alika ile karşılanmı_ştır 

ROMA, 25 (Ö.R) - Hütün . <SB~:r·~~~~~~:~ 
ltalyan gazeteleri, Londrada üç 
lokarno devletinin toplantısın
da neşredilen teblig münase
betiyle yazdıkları yazılarda 
Alnı"nyanın iştiraki olmaksızın 
hiçbır konferansın netice ver-

Vernıiyeceği hakkındaki ltalyan 
noktai nazarının kabul edilmiş 
bulunması miinaseLetiyle m .
nuniyetler;ni ızhar ediyorlar. 
Gaıetc er daha bir defa blok 
siyasetine karşı kinlerini izhar 
etmekte ve Italyanın şimdilik 
seyırci kalmayı tercih edece
ğini yazmaktadırlar. 

AbMANLARA GÖRE 
Berlin, 25 ( Ö.R) - Alman 

matbuatı üçlerin tebliği hak
kında ihtiyatkar bir lisan kul-

lanmaktadır. Bununlaberaber 
konferans neticeleri diplomatik 

görüşmelerde tekarrür ettiğine 
göre ltalya ve Almanyayı bey
hude vere endişelere sokma
rtıak için bu toplantının yapıl
maması müreccahtı, diyorlar. 

TEMASLAR 

Üstte: hansız kahine elkônı bir töıende 
Altta: Fransız parlamentosu reisi Heıyo ııe başvekil leon 8111111 

dinlemiştir. 
Berlin 24 ( A.A )-Fran-

sız büyük elçisiyle Belçika orta 
elçisi ve lngiltere maslahatgii-
zarı akdine dün Londrada ka
rar verilmiş olan Beşler kon
feransına iştirake daveti mu
tazammın olan notayı Alın an 

hükfımatine tevdi etmişlerdir. 

Londra, 24 (A.A) - Öğre
nildiğine göre, Lokarnocular 
Brüksel konferansıntn tarihi 
ltalya ve Almanyaya gönderil
miş olan davetnamelere alına
cak cevablardan sonra tesbit 
edilecektir. 

s 

Olimpiyad meşalesi 
Belgrad 25 (Ö.R) - Yugoslav atletleri olimpyad meşalesini 

salı günü Belgrattan yola çıkaracaklardır. Meşafeyi Atinadan 
Selin'k yoliyle Bulgar hududuna kadar ·getiren Yunan atletleri 
Bulgar atletlerine merasimle teslim etmişlerdir. Bulgar atletleri 
şimdi yoldadırlar. Ve yarın (bugün) meşaleyi Yugoslav atletlerine 
teslim edeceklerdir. 

Bu münasebetle yarın (bugiin) Belgratta başvekHin de iştira
kiyle olimpiyad töreni yapılacaktır. Başvekil bir nutuk söyliye 
cektir. 

Yugoslav atletleri meşaleyi Macar hududuna, Macarlar da Çek 
hududuna kadar getirecekler; oradan Berlin yoluna düzülecek
lerdir. 

Sovyet Elçisi 
Boğazlar za er· •• una e

etilete ril 
Ankara 25 (A.A) - Boğaz

lar muukavefenamesinin imzası 
dolayısiyle Sovyetler birliği 
Ankara büyük elçisi B.Karahan 
ile dış işleri bakan vekili Şükrü 
Saracoğlu arasında aşağıdaki 
telgraflar teati olunmuştur: 

Ekselans Şükrü Saracoğlu 
Dış işleri bakan vekili 
Türkiye için büyük bir mu-

vaffakıyet teşkil eden Monbö 
konferansının muvaffakıyetle 
neticelenmesi dolayısile ekse
Jansmızı tebrik etmekle hassa
ten bahtiyarım. Bugün imzala
nan yeni boğazlar mukavele-
namesi ve protokol Türkiyenin 
her sahada kuvvetle terakki-
sini göstermektedir. Ve bu 
sebebden dolayı bu iki vesika 
vücut bulabilmiştir. 

Boğazlar konferansı ayni za-
manda şunu da isbat etmiştir 
ki hakkında kuvvetli ve hare
katında dürüst olan bir hükü-

·rdi • • • 
rı J ı 

met haklarının ve menfaatla
rının bütün dünya tarafından 

ittifakla kabul edilmesine mu
vaffak olabilir. Bugün kaldm· 
lan ve bir daha gelmiyecek 
olan eski mukaveleyi bundap 
üç sene evvel protesto etmiş 

olan Sovyetler birliği Türk 
milletinin Boğazlar üzerinde 
hakimiyetini yeniden tesis ve 
bunların emniyetinin bizzat 
kendi kuvvetleri tarafından te
mini hususundaki meşru hakkı 
ve hayati menfaatının Montrö
de hemen tanınmasından dola
yı samimi surette bahtiyarlık 
duymaktadır. 

Bu samimi tebriklerimi teyid 
eder ve dostane hissiyatım ile 
yüksek ihtiramatımm kabulünü 
rica ederim. 

KARAHAN 
Ekselans Karahan 

Paris 25 ( Ö. R ) - Fransız 
gaz~teleri Londra görüşmele

rin :len sonra vaziyeti memnu
niyetbahş telekki etmektedir

ler. Hariciye nazırı M. Delbos 
F ransanm dostu olan muhtelif 
ı lemleketlerin mümessilleriyle 
S?Örfişmüştür. Müzakerata yeni
ılen başlama teşebbüsünün 
f:ransa cihetinden gelmesi muh
temeldir. 

,;~,. .... 

··························~-~~~~i·~~········~i·~·~-i~~~~········~~-i~~y~~·························· 

Soyet sosyalist Cumuriyet
leri birliği büyük elçisi 

lstanbul 
Bogazlar mukavelenamesinin 

imzası münasebetiyle ekselansa-

ALMANY ANIN CEVABI 
Paris 25 (Ô.R) - Berlinden 

bildiriliyor: Almanya hariciye 
nezareti umuru siyasiye direk
törü üç devlet tarafından veri
len tebliğin Alman hükumetin
ce tetkik edilerek cevabın pek 
Yakında verileceğini bildirmiş
tir. 

ltalyan hariciye nazırı kont 
Ciano da ltalyanın gelecek 
Brüksel konferansına iştirak 
etmek için ileri sürdüğü baş

lıca şart, yani Almanyanın da 
bu konferansa daveti kabul 
edildiğinden memleketinin ge
lecek konferansta hazır bulu
nacağını söylemiştir. 

Londra, 24 ( A.A ) - Eden 
Almanya ve ltalya maslahat
güzarlarını kabul ederek ken

.:!erini Frensa ve Belçika mu-
'1!' <!" 

Yazan: Tok Dil 

Ellerini çırptı, gelen uşağa: 
- Benim vilayet odamdaki 

Yeşil çuhalı masanın ön çekme
cesini çek içindekilerini dökme::n çekmeceyi olduğu gibi 

na getir ... 
k Diye emir verdi. Uşak çıkar

en, Ibşire döndü: 
lbşir dedi. Ta çocukluğumuz

danberi beraber yaşadık, bera
ber büyüdük, Allah benim ak
rabalarımdan bir kızı da sana 
nasib etti. Sen karını Sivasa 
benim ailem yanına sılaya gön
derdin, eyi mi!.. Lakin aklı bin 
karı~ vukarıda divaneve senin 

.. . 
yapılan müzake~ 

relerden resmen haberdar et
miştir. 

ITALYANlN CEVABI 
Roma, 25 (A.A) - ltalya 

son Londra görümelerinde 
mevzuu bahsedilen beşler kon
feransına yapılan davete ya
kında cevap verecektir. iyi ha
ber alan mehafil bu husustaki 
fikirleri şöyle hulasa etmekte
dir: 

ltalyanın iş birliği için elzem 
olan şereit vücud bulunca Ital
ya Avrupada aktif rolünü al
makta bahtiyar olacaktır. 

FRANSADA 
Paris, 25 ( Ö.R ) - Meb'u

sanın hariciye encümeni Lon
dra üçler konferansının müza
keratı hakkında hükumetin 
kendi mümessili Beranjere ver
diği izahatı dinlemiştir. Aynı 
zamanda Hab'!şistamn ltalya 
tarafından işgali üzerine Adis
ababa şimendifer hattı ile Ci
buti limanının vaziyeti hak
kında Malter'in izahatını da 

Tefrika No: 39 

karının genç ve taze oldu~unu 
kim söyledi Allah aşkına? .. 

lbşir paşa olduğu yerden 
fırladı: 

- Ne demek? Ben bir şey 
anlamadım bu sözlerden? 

Eliyle teskin işareti veren 
Vardar, acı bir tebessümle: 

- Şimdi anlarsın, kardeşim! 
Şimdi anlarsın amma sen saf
sın, hiç bir şey sezmedin mi 
lstanbulda? 

lbşir düşündü. Sakalını ka
şıdı, ve birdenbire: 

- Ha! dedi. Ben gelmezden 
evvel, fermanı bana veren Vezir 
Ahmed paşa, vvzüme garib 

Bir habere göre asiler bugün Madrid 
nızm göndermek Jütfunda bu
lunduktan çok nazik telgrafı 

büyük bir memnuniyetle aldım. 
Montrö mukavelenamesi en 
güç meselelerin dahi muvaffa
kıyetle h31lediJmesini intac şehrini 

Paris, 25 (Ö.R) - Madrid
deıı bildiriliyor: Hükumet 
bir emirname neşrederek Fası 

harb mıntakası ilan etmiştir. 
Cenubi ispanyada isyan boğul
muş gibidir. Gırnata ve Sevil 

şehirlerinin garnizonları hüku
met kuvvetlerine teslim olmuş
lardır. 

Madridin şimalinde vuku bu
lan muharebede asi kuvvetler 

·inbizama uğratılmıştır. 
Londra, 25 (Ô.R) - Royter 

muhabirinin öğrendiğine göre 
Siyerra dağı boğazlarından ye
niden geçen ası kuvvetler 
Madride doğru yürüyorlar. Ge
neral Mollanın söylediğine ba
kılırsa Madrid yarın (bugün) 
asilerin eline düşecektir. 

Madride giden iki büyük su 
lrnnalizasyonu asilerin eline 

garib bakıb güldü ve karını 
boşar mısın? Sana saraydan bir 
cariye alayım dedi.. Ben de 
sözü kestim. 

- Hah! gördün mü! 
Bu sırada uşak içeri girmişti, 

elinde çekmece vardı, Vardar 
çekmecenin içinden dürülü bir 
kiğıd çıkardı. lbşire uzattı .. 

- Oku! şu fermanı! dedi .. 

lbşir fermanın son fıkralarını 
okudukça galeyana geldi, oku-
dukça köpürdü ve anladı ki 
kendi karısı, Sultanın! şehve-
tine hediye edilmemesi yüzün-

eden milletler arasmdaki kar
şılıklı teminat ve iş birliğine 

olan imanımızı takviye etm'.ş
tir. Yeni boğazlar mukavele-
namesinin hakkında kuvvetli 
ve harekatında diirüst bir hü
kumetin bunlar va ıt.1sile do~ ru 
isteklerinin ittifalda kabul edil
mesi keyfiyetine varabi!eceğini 
~östermekte olduğu hakkın-

daki fikrinize tamamen iştirak 
etmekteyim. 

Montröde 11lınan mes'ud ne
tice muhakkak surette memle
ketlerimizin karşılıklı menfaati 
namına olarak kuvvetli Türk-

Omr lspaya milisleıi Sovyet dostluğunu takviye et
mekten hali kalmayacaktır. geçmiştir. .. 

Paris, 25 (0.R) 
geçirmek ümidirıi kaybetmiş-

- Havas lerdir. Nazikane dikkatinizden do
layı hararetli teşekkürlerimizi 
bildirir ve samimi hissivatım!a 
yüksek ihtiramatımın k~bulür.ü 
rıca eylerim . 

Ajansı bildiriyor: 
Sensabastiyen şehri hüku-

met kuvvetlerinin elindedir. 
Buradı. asiler kat'i hezimete 
uğramışlar; şehri yeniden ele 

den Vardar azlediliyor, katline 
ferman veriliyordu. Bu fermanı 
da kendisi getiriyordu. Acı acı 
gülen Vardar Ali paşa: 

- Okudun mu, anladın mı 
şimdi? 

Diye lbşirin burnuna sokul
du, lbşir paşa, gözleri afal afal 
bir hayret şaşkınlığı ile açılıb 
manasız bir bakışla bakarken 
Ali paşa elini çırptı: 

- Heyyy! kim var orada? 
içeri bir kapı ağası girdı. 
- Git, dedi hareme haber 

ver. lbşir paşanın karısı hazır

lansın kocası onu almağa geldi, 
götürecek ... 
Uşak çıktıktan 

ve mebbut kalan 
!arından tuttu: 

sonra sessız 
lbşirin kol-

- lbşir! dedi, gam yemem, 
azlimi, canla başla kabul ede
rim, bu yurdun başına sen geç, 
ala ve mükemmel olacak, ba
şımı da alıb göndereceksen ona 
da hazırım, düşmana pahalıya 
?1al edeceğim başımı sana sevgi 
ıle veririm. 

Cebelüttarık, 25 ( Ö. R ) -
Reklüs Krovazörü Cebelütta

rık'a gelmiştir. 100 lngiliz as
keri dün sabah Mısırdan bu-
raya gelmiştir. ŞÜKRÜ SARAÇOGLU 

az.-
lbşir: man verilince şunu da haber 
- Arkadaşım şunu bil ki alçlım: 

senin varlığın benim var1ığım- Vardar merakla dinliyordu: 
dır, ben canımı, başımı bağış- - Şunu da haber aldım, 
farım da senin kılına dokun- padişah aynı zamanda senin 
mam ve dokundurmam. karının diri o!arak Istanbula 

- Ben de senden bunu bek- 1 getirilmesini emretmiş! 
)erdim. - E? 

- Hem sana bir şey söyli
yeyim mil Sen benim karımı 
bir ırz düşmanı Sultana karşı 

korumuş, namusu muhafaza et
mişsin, bunu ben bilmiyordum 
fakat iş o kadar garib ki biz 
birbirimizd~n haberimiz olmıya
rak mütekabilen aynı şeyi yap
mış>z. 

Vardar hayretle sordu: 
- Ne gibi? 
- Ne gibi olacak! ben; sen-

den red haberi geldiğini işit
tim, ne olduğunu eyice bilmi
yor ve vergi tahsil edilemez 
diye mektub yazdın kızdırdın 

sanıyordum. Cevabın deli lbra
himin üzerinde dehşetli bir 
hiddet uyandırmış,senin azlin ve 
başının ~etirilmesi hakkında fer-

- Esi! kınının çırçıplak so
yulub Çeşme meydanında bir 
direğe bağlanmasını ve kollan, 
ayaklan gerili olacak karının 

ırzına bütün Yeniçerilerin, bü
tün gel~n geçenlerin ala me
leinnas geçmesine ferman ver
mış. 

Vardar mosmor oldu, yeşil 
çuhalı masanın ü&tüne korkunç 
bir yumruk atarak: 

- Alçak! hain deli .. Alacağı 
olsun diye haykırdı: 

- Dur hele! bu haôeri alınca 
doğru Vezire koştum, seni bek-
liyorduk dedi, padişahın fer
manım verdi ve şartlarını söy
ledi, aldığım fermanı geri ver-
dim, ben bu şartlarla gidemem, 

- OHU \'m· -
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Marlen Dietrich anlatıyor 

'' a n 
as 

...... ·~ .. · ile as 
vle di~,, 

Aleksi Davidof anlatıyor: "Ben Kovno harbını kazaııdıın. Henı 
de zekaın la kazan dun. Yahıız hen nıuzafter oldunı.,, 

Yaza11: Mar/ene Dietliclı 
Detroit ekspresine henüz gün 

açılmadan binmiştim. Sabah 
karanlığında beni istasyona ge-

İren makineden indiğim za· 
lan istasyon memuru kötü bir 
1merikan şivesi ile, adeta sö
er gibi: 
- Haydi bayan acele olu

uz .. Yoksa ikinci trene kala
aksınız,. 

Diyordu. Bu adama ne o!u-
ordu anlamamıştım. Onun bu 

tekdirini işitmektense bir gün 
Jonraki trene b:le kalmıya ra· 
ti idim. Bu sırada yanı başı
ınıza duran bir makineden or
ta boylu, nafiz bakışlı ve sağ
lam yapılı bir adam indi. Beni 

dikkatle süzdükten sonra bile· 
tini a .dı. O da aynı trene 
bindi. 

Trenin hareketi esnasında 

kompartımanımızda ancak dört, 
beş kişi vardı. içlerinde konu-

ıacak birini seçemediğim için 
canım sıkılıyordu. Bu sırada, 
istasyonda rastfodığım sağlam 

yapı!ı ecnebi bulunduğum kom
partimana girdi. Havanın bir
ço?. soğuk olmasına rağmen 
pencereyi ağmasa için bir me
mura izin verdi. 

Hep birden protesto ettik. 
Henüz adını bile bilmediğim 
bu adam on.arı bırakarak bana 
cevab verdi: 

- Muvaffak oldum, dedi. 
Ufalc bir cümlemle herkesin na
zarıdikkatını celbettim. Tumştı
ğımıza çok sevindim. 

- Ben sizinle tanışmak is
liyor muyum acaba ?. 

- Buna emınım. Canınız 
iena halde sıkılıyor. Detroit'e 

kadar yalnız başınıza konuş
madan gidemezsiniz ya ... 

O zaman Nevyork - Detroit 
müzik hollerinde çalıştığım için 

Kocası Aleksi Daı•ido/ 
Aşaf[ıda Nar/t11İlı km 

bu yabancının beni tanıması 
ihtimali vardı. Onun için ken
disini kırmadım ve konuşmıya 
başladım. Bu adam Davidoff 
isminde bir Rus mülazimi imiş .. 
Harptan sonra Amerikaya iş 

aramak üzere qelmiş .. işsizlik

te".! bunalıyormuş. Ve saire ... 
v.s .. 

Yanı başımda oturuyordu. 
Benim ufukları seyre(memden 
cesaretlenerek konuştu: 

- Ben, dedi. Miss Dietrich, 
Avrupadaki umumi harbı ka
zanan adamım. Bütün milletler 
harpta mağJub oldu. Yalnız 

ben muzaffer oldum. 
- Ar.hyamadım bundan bir 

şey ... 

- Ben Kovno harbmı lrn
zandım. Hem de zcl.amla ka
zandım. Çok zel<i, d·kkatli ve 
ça.ışkan bır adomım. Aslen Rus 

ırkındanım. Fakat A!man'ar 
bana itimat ettıler. Sonra on
lara ihanet ettim. Ktndi mille
tim ve memleketım için silah 
lrn landım. 

Hayretten dona kaldım ve 
sordum : 

- Siz Kovno harbını bil.yor 
mu unuz? 

- Tabiiğ.. Ora la Rus or
du"una biiyük bir muvaffakıyet 
hedıye ett!m. 

Alakalandığımı gördüğü için 
hepsıni anlattı : 

- "1915 senesi ağustosunun 
on yedinci günü Çarlık ordusu 
Kovno cephesinde Alman or
dusivle karsı kar.sıva idi. Ve 

ben o ·zaman Alman üniforması 
taşımakla beraber kendi mille
time silah atmak istemiyordum. 
Bir müfazimdim. Harp çok müt
hiş cereyan ediyordu. Ölü mev
cudunu saymıya vakıt yoktu. 
Her iki taraf ta mevcutla ik
tifa ediyorlardı. 

Benim mensup olduğum kı
tada 75 milimetrelik bir top 
vardı. Bunu kendim kullanı· 

yordum. Bütün atışlarım düş
manın ön, arka ve yan kısım· 
larına düşüyordu. Arkadaşlarım 
farkında değillerdi.Ruslar ma·ğ
lüp olacağa benziyorlardı. Eli
me büyük bir fırsat geçmişti. 
Elimde olan makineyi, ünifor
masını taşıdığım Alman kuv· 
vetlerint! çevirsem Ruslar galip 
gelirlerdi. Hiç birşey anlaşıl
mazdı. Düşündüğümü yaptım. 
Ruslar galip geldi. Yani Kovno 
harbını ben kazandım.,, 

Aleksi Davidoffa: 

- Benim babam da orada 

maktul düştü. Sakın siz mi öl
dürdünüz? 

- Muhtemeldir, dedi. Ba
banızın adı ? 

- Prüsya ordusu yüzbaşı

larından Eduard Von Loı:ıch .• 

- Maal'esef listede adı 
mevcuttu. 

Karşımdald adamı boğmak 

için bir hareket yapmak iste-

dim. Gözlerinin rengi o kadar 
hareketsiz ve mat, duruşu o 

kadar asildi ki bu hareketim
den vaz j?eçtim. 

Ona: 
- Sız bir katilsiniz, dedim. 

Babamı ölc:!ürdünüz. 

- Fakat siz yaşıyorsunuz, 

dedi. Ben se yaşamıyorum. 

Yaşıyan benim cismimdir. Sev· 
diğim kızı harb senelerinde 
Kolera alıp götürdü. Onsuz 
yaşamak mümkün değil ki.. 

Onun'a arKadaşlığımız iler
ledi, Aşkına, ölen bir kız 
ıçın gösterdıği vefaya hay-

ran oldum. Bu hayranlık beni 
ona bağladı. Babamın katiliyle 

anlaştığımız için sonradan o
nunla e\'lendik. Babamın kati

linden bir çocuğumuz oldu. 
Büyüyor ve onu çok seviyoruz. 
Bizi bağhyan bütün rabıta 
odur. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

a o a filmi ......... -
Y~nlded çevriliyor 

I~amona filminde baş rolü 
Lorelta Y oung alaca!<; bir 
Hintliye benziy(;n Don Emeche 
Ramonayı söyliyecektır. Fo
toğrafta iki tanınmış yıldızı yan
yana ~örüyorsunuz. 

Kadın ve Mod 
o 

rı 

Margerctte Clr11rdıill'i11 ibda dtilfi vaz 111otlası.Meşh11r 
yıldız, tnal'i benekli beyaz J'İİ1tden mamul sade bir robun 
üzerine br.yaz işlrmeli bir kemer yerleştirmiştir. Bu robun 

• • 

t 
aa 

Smema ;ıldızı Mary 
Cm !isle hfyaz riindeıı 
rapılmış şık bir şapka 
modası ortaı a atıııor; 

Şapka gaı et sadedir. 

yapılışuıda kolların dikkatle yer/eştuilmesi lôzım gelmek- Sinema ı'ıldızı /oan Perry'yi Amerıkada moda 

fedir. Şapkası gayet sade yapılmıştır. Üzeri!lde ajurlu olan be.yaz yii11dm cok sade bir elbist ile 
ve basıl bir kort/elası vmdrr. Şapkmwı u11rri bel'azdır. gö1ii11oıs11n11z. 
•••••••••••ııaıeııaııaııııııııııııaıııeıııııııııııwııııııııııııııııııııaııııaıı•ııııııı••••••••••••ıııııııııııııııııııaaıııııııaııı• 

Mesut olmak • • 
ıçın 

Evinizde bir köpeğiniz 
Bunu söyleyen meşhur sineına yıldızı Cingers Rugerstir. 

- Mes'ud olmak ve felaket
ten uzak kalmak isterseniz 
mutlaka ev:nizde bir köpeği
niz bulunmalıdır. 
Köşe aralarında falınıza bak

mak için gizlice uzanan eller:n 
sim siyah göz'ü sahihlerinin 
tavsiyelerini andıran bu falcı 
saçmasını ortaya atan, ıskara 

ma.şa satan bir Çingene kızı 
deüildir. Bunu meşhur sinema 
yıldızı Cinger Rogers söyliyor. 

Son yıJJarda Amerikada si
nema yıldızları arasında köpek 
sahibı o!mak bir modaya uy-

maktan ziyada uğur sayılmak
tadır. Köpekh bir eve felaket 
gelmiyeceği kanaatı, hafif dü
şünüşlü yıldızlar arasında adeta 
alem olmuştur. 

Bununla beraber, sJrf mo- ' 

daya uymak 
için köpek kul
lananlar da çok 

Bu gibi 
cins köpekler 
için yılda 2000 

marraf 
yapan çılgınlar 

ve 5 bin do 1ara 
cins köpek satın 
alanlar çoktur. 
Bu gibi cins kö
pekleri bak

mak için hususi köpek istas-
yonları açılmıştır. Köpekler bu 

istasyonl::rda terbiye edilmekte 

ve emre itaatı öğreP.nektedir
Jer. Sinema vıh.:,zı.·;ı icin mü-
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Vakıt geçti. Zabit tekrar ka
pıya yaklaştı: 

- Kral namına! 
Diye bağırarak şiddetle tok

mağı vurdu. Tokmağın sesi 
evin içinde çınlıyordu. Birinci 
katın pencerelerinden birinde 
bir baş gözüktü. Deı bal sokak
ta bir gürültü koptu: 

- İşte l Teslim oluyorlar! 
Diye bağınşmalar oldu. Par

da yan başını çıkardı ve : 
- Verilen bir sözü tutmu

Yorsunuz. [sterseniz hücum edi
niz. 

Dedikten sonra yavaşça pen
cereyi kapadı. Zabit bir kere 
daha: 

- Kral namına! 
Diye bağırdı. 
Bu sözlere kimse kulak as

ın ı yordu. Artık cevab alacağın
dan ümidi kesince işaret etti. 
Mancınık harekete başladı. Bir 
kaç vuruşta kapıda yıkıldı. Fakat 
kimse çıkmamıştı. içeri giril
rneğe karar verildi. Merdivenin 
müdafaa haline konmuş olduğu 
görüldü. Bu vaziyetten endişe 
eden zabit: 

- Evi yukarıdan kuşatmak 
lazımdı ..• 

Diye homurdandı. 
iki saat kadar içeriye gir

mek için uğraştılar. Yukarı çık
War atlı da yere indi. içeri gi
ren askerleri takip etti. Bu atlı 
lıala yüzünü mantosile örtü
Yordu. Birdenbire mantolu 
adam: 

- Dikkat ediniz, bu bir tu
zaktır. 

Dedi. 
Odalar aramldı, tavan ara

sına çıkıldı hiç bir kimse yok
tu. O zaman mantolu adam 
bağırdı ve komşu eve geçilen 
kapıyı görünce şiddetli bir tek
ille ile bunu kırdı : 

- Buradan kaçtılar f Elim
den kurtuldular ! 

Diye bayflanıyordu. Öfkesin
den mantosunu yere attL 

Büsbütün şaşıran askerler bu 
adamın Mareşal dö Damovil ol
duğunu gördüler. Zabit Mare
falı öfkeli görünce derhal: 

Ne emrediyorsunuz Monsen-
Yörl 

Diye sordu. 
- Şu evi de arayınız. 
Komşu ev de arandı. Kimse 

bulunmadı. Mareşal dö Damo· 
l'il hemen atına binerek Luvr 
sarayına doğru gitti. Saraya 
Vasıl olunca hemen kralın hu
zuruna çıkarılmasını söyledi. 

Bu müddet zarfında da fira
riler Monmoransinin konağına 
gelmişlerdi. iki zavallı kadını 
konağa yerleştirdiler. Başbaşa 
•erib konuşmağa başladılar. 
l\tareşal: 

- Burada size kimse ilişe
llıcz ve bu konağa geldiğiniz-

den de kimsenin şüphesi yok· 
hır dedi. Şövalye başını salladı: 

- Monsinyor ~özümü din
lerseniz kaçmalısınız. Eğer yal-

llııb olsaydınız siı.e bu tavsiyede 
ulunmazdım. 

- Hakkmız var şövalye, be
uinı niyetim kızımla anasını 
lehiükede bulundurmamakbr. 
•••• h· •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

•:nı bir masraf kapısı olan kö-
Pek beslemek adeti çok elıem
~iyet kazanmıştır. Köpeklerin 

anyosu, pedikürü, ta ranmala
~ İçin hususi adamlar istih
anı edilmektedir. 
iyi yetişen köpekler, sinema 

rerdesinde de işe çok yarıyor
~r. Sinema yıldızları, kendile
tıne ait kopekler için de sine-
ma .. eJ • d .. mucsses erın en ayrıca 

~~ret almaktadırlar. Senede 
000 dolar kazanan köpekler • 

Hemen onlarla beraber bu gece 
Monmoransi şatosuna gidece
ğim. Buraya da benimle gele
ceğinizi ümit ederim. Bir kerre 
Monmoransi şatosuna girdikten 
sonra biç bir kimse, batta kral 
bile sizi orada arıyamaz.Şatoyu 
zaptetmek için bir ordu la
zımdır. 

Sözünü ilave etti. 
Bunun üzerine gece olur ol

maz Paristen ayrılacaklardı. 
Büyük PardayanJa mareşal 

hoş vakıt geçirdiler, konuştu
lar. Pardayan, kalbini kemiren 
fikrini açmak için fırsat kollı· 
yordu. Nihayet : 

- Ne sevimli çocukl Allah 
bağışlasın! Kendisini tekrar bul
duğunuzdan dolayı ne mutlu 
s\zel dedi. 

- Evet mösyö, çok mes'u
dum. 

- Acaba kendisine l.ayik 
bir koca bulunabilecek mi?Ben 
de böyle dilber ve güzel bir 
kıza iyi bir kocanın bulunaca
ğından şüpheliyim. 

- Kızıma layık iyi bir koca 
var! Evet, bir yabancı adam 
tanıyorum ki o fedakar bir yi
ğittir. Bu adam hakkında duy
duklarım imparator Şarlman 
zamanındaki kahramanlar ka
dar değerlidir. işte azizim Par
dayan kızımı bu delikanlıya ve
receğim. 

ihtiyar kurd titredi. Düşün
dü. Heyecanını güçlükle tuta
biliyordu: 

- Monsenyor, cüretimden 
dolayı kusurumu affediniz. Bu 
söylediğiniz adam bende öyle 

bir hürmet hissi uyandırdı ki 
kendi,.ini tanıtmak için pek 
büyük bir arzu duyuyorum. O-
nun ismini öğrenebilmekliğim 
bir hata olur mu acaba? 

- Asla! gerk size ve ge
rekse oğlunuza o derece min-

nettarım ki sevinç ve kederim
den biç birini sizden saklıya-

mam. Onu göreceksiniz ve 

evlenme gününde dahi hazır 
bulunacaksınız. 

Pardayan bıyıklarını isırarak: 

- ismi nedir? 
Diye sordu. 
Mareşal gözlerini ihtiyar as-

kere dikerek : 
- Kont dö Marjansi .. 
Dedi. 
Pardayan olduğu yerde bir 

sarsıldı. Kalbine sanki ok sap

lanmıştı. Son derece müteessir 
oldu. Mareşahn müsaadesini is

tihsal ederek oğlunun yanına 
gitti : 

- Mareşal hazretlerile şimdi 
görüştüm. 

- Ah! Size ne söyledi? 
- Kendisine, Lüizi kime 

vermek istediğini sordum. Me-

tin ol Şövalye, bir yaraya do
kundurulan kızgın demir, bir 
merhemden daha iyidir. Sen 
asla küçük Lüizin kocası ola
mıyacaksın. O, Kont dö Mar· 
jansi namında bir zata nam
zettir. 

- Bilmedi -
••• 

Terfiler 
iç bakanlık evrak direktör

lüğüne vilayatler idaresi umum 
direktörlüğü 3 üncü şube di
rektörü Ahmed, hukuk müşa
virliği muhakemat kısmı direk
tör muavinliğine de Olti kay
makamı izzet tayin edilmiş
lerdir. 

Panla fon hırsızı 
Karantina Madenci sokağın

da 4 numaralı evde oturan 
Mazharın bir pantalonu, bir 

bir çift iskarpini ça• 

Ask~ri ter~~ listesi rM h M dd h'l mmmm Neşesiz ve kırgın 
30 Agustosta ılan olunacak eş Ur e 3 .......... .. 

olan askeri terfi listesinin ha- Bay Hakkı İzmire geld" Başı dişleri 

·········••tııı ............. 
•••••••••••• • ••••••••••• •••••••••••• 

zırlığı bitmiştir. Liste bugün- Alsancakta Gökçen kıra- ! 
lerde yüksek tasdika arzedil- athanesinde geceleri gülünç- agrıyor 
mek üzere lshnbula götürü- lü hikayelerine başladı. Fır- Halbuki bir tek 

lecektir. sah kaçırmayınız. G R 1· p 1• N 
:>~__,,..,, s. 7 ( 1523 ) 2 - 6 

in gil terede ~.7.zz7.ZT27.2ZLLZZz•urn 
Londra, 25 (Ö.R) - lngiliz N Hususi muallim 

amele partisinin milli komisyo

nu toplanmış ve bir tebliğ neş

retmiştir. Bu tebliğde bahriye, 

harbiye ve hava nezaretlerinin 

istedikleri kredileri işçi fırka

sının niçin kabul etmediği izah 
ediJm.ektedir. 

-
Annelere öğüt 
Çocuk esirgeme kurumu ge

nel merkezi; sıfır yaştan bir 

yaşına kadar çocuğun nasıl 

bakılacağını öğreten (Annelere 

Öğütün birinci sayısını yeniden 

bestırmışhr. Birinci sayı öğüt 
birer ayhk yazılmış 12 tane 
mektuptur. 

ikinci sayı öğüt : Çocukların 

nasıl besleneceğini ve mama

lannın nasıl hazırlanacağını 

öğretir. Her iki öğütleri isti
yenlere kurum para'sız olarak 

gönderir. (Ankara: Çocuk esir

geme kuru:nu genel m~rkezi 
başkanlığına) bir yazı ile baş 
vurmak ve adres bildirmek 
kafidir. 

ikmale kalan ilk ve orta , 
mektep talebeleri süratle im
tihana hazırlanır. ( M. Z. ) 
rumuzile Kemeraltında An
kara kıraathanesi ittisalindeki 
tuva'et salonuna müracaatları 

2 - 10 
r.T..LY..LZZZZZ.ZZUY.ZZT.LZ77Z2J ~ 

lzmlr Beledlyeslnden: 
- Hava gazı fabrikasının 

936 yılı ihtiyacı için beher 

tonu dokuz yüz elli kuruştan 

otuz beş bin sekiz yüz on beş 

lira bedeli muhammenle üç bin 

yedi yüz yetmiş ton Zonguldak 

:ıerodiz lava maden kömürü 
başkatiplikteki şartname veç
hile 14-8-936 Cuma günü saat 

16 da kapalı zarfJa ihale edi

lecektir. iştirak için iki bin 

altı yüz seksen yedi liralık 

muvakkat teminat makbuzu 

veya banka teminat mektubu 
ile 2490 sayılı kanunun tarif 

dairesinde hazırlanmış teklifler 

o gün saat on beşe kadar en

cümen başkanlığına verilir. 
26, 31, 4, 7 2328 (1547) 

l:zmir Milli Emlak müdürlüğünden: 
Lira K. 

419 Tepecik Hamam S. Kızılçullu c~ddesinde 13 yeni 
21 taj numaralı 113,25 metre M. arsa 135 90 

420 Tepecik Hamam S. 19 taj numaralı 81 metre M. arsa 162 
423 Karataş lbsaniye 5-1 kapı 9 taj numaralı 147,50 

metre murabbaı arsa 150 
446 lsmetpaşa M. Makara S. 8 taj numaralı 41 metre 

M. arsa 30 
447 lsmetpaşa M. Birinci Yüksek S. 64 taj numaralı 

61,25 metre murabbaı arsa 30 63 
448 lsmetpaşa M. Bardakçı S. 8-2 taj numaralı 56 metre 
m~b~a~ ~ 

450 Buca Paradiso Kızılçullo C. 61 ve 61-1 eski 11-13 
numaralı barakalı 932 metre M. arsa 372 80 

451 Kahramanlar mahallesinin köprü başı kayıkçı S. 2-1 
eski ve 2 numaralı dükkan 200 

455 Karşıyaka Turan Menemen C. 225 tajlı arsadan 
müfrez 389 metre murabbaı arsa 311 20 

456 Alsancak Hacı paşa S. 50 eski 30 yeni 40 taj No. lu 
dükkan halinde kullanılan fırın 200 

Yukanda yazılı emvalin mülkiyetleri peşin para ile ödenmek 
üzere on beş gün müddetle arhnnaya konulmuştur. ihale 10-8-
936 tarihinde saat 16 dadır. Alıcıların Milii Emlak müdüriyetine 
müracaatlan. 26-4 2333 (1548) 

Borsa intihab heyetinden: 
lzmir Ticaret ve zahire borsası talimatnamesinin 13 üncU 

maddesi mucibince yıllık borsa idare heyeti seçimi 2817/936 
Salı günü saat onda Borsa binasında yapılacaktır. 

Seçime iştirak edeceklerin adlarını gösteren Listeler Borsada 
asılmıştır. Alakadarların o gün ve o saatte Borsaya gelerek 
reylerini kullanmaları ilin olunur. 2329 (1544) 

lzmir Defterdarlığından: 
Birinci Kordonda 118 numarada kahvecilik yapan Cafer Yusuf 

namına 932 mali yılı için yeni maliye şuhesince tarho!unan 
kazanç vergisine vaki itiraz ürerine tetkiki itiraz komisyonunun 
27-5-936 tarih ve 935/1965 sayıh karan ile kabul olunan matrah 
üzerinden 16 lira 80 kuruş kazanç vergisi tarh ve bu vergiye 
de defter. ibraz edilmemiş olmasından dolayı yüzde 20 nisbetinde 
3 lira 36 kuruş zam yapılmıştır. 

Kendisinin vefat elmiş olup veresesinin kimler olduğu malüm 
bulunmaması hasebile rloldurulan 2/9 sayılı ikinci ihbarn•me ile 
karar sureti hukuk mahkemeleri U!'WÜ kanununun 141 ve 142 nci 
maddeleri mucibince tebliğ makamına kaim olmak üzere ilan 
olunur. 2331 (1543) 

lzmir defterdarlığından: 
Birinci Kordonda 112 numarada aşçı Ahmet Hamdi namına 

932 mali yılı için yeni maliye şubesince tarholunan ka~anç ver
gisine vaki itiraz üzerine tetkiki itiraz komisyonunun 24/4/936 
tarih ve 935/1804 sayılı kararı ile kabul olunan matrah üzerin
den 14 lira 43 kuruş kazanç verg!si tarh ve beyanna~e vermiş 
olmasından dolayı da mezkur vergıye bir misil olmak üzere 14 
lira 43 kuruş zam yapılmıştır.Kendisinin terki ticaret ve san' at et
miş olup elyevm nerede bulunduğunun bilinmemesi hasebiyle 
doldurulan2/5 numaralı ihbarname ile karar sureti hukuk mah-
kemeleri kanununun 141 ve 142 nci maddeleri mucibince tebliğ 
makamına kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 

alsa bütün ağrılar ge
çer, rahat ederdi 

Ağrılar 

Romatizma 
Nezle 

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

Grip 
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RESSAM - DEKORATÖR 

Kadri Atamal ve ş ... 
İSTANBUL VE MÜNİH GÜZEL SANATLAR 

AKADEMiSİNDEN MEZUN 

iNŞAAT. DEKORASYON. BOYA VE BÜTUN 
T ESISATI KABUL EDER. 

ŞERİTCİLER - S. 7 - TELEFON 3492 

• ··- • ,.'.); ,l-1!~ . . ~ .'~"•'$iWlll. 

DAIMON 
Masa vantilitörleri 

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 oJan bir ihtiyaçtır.Bilhasf!a saatta bir kuruş 
gibi az sarfiyat yapması tasarruf için bir harikadır. Tavsiyt! 
ederiz. 

Satış yeri ve deposu : lzmirde Suluhan civarında No.28-9 

il 
Ödemişli Hüseyin Hüsnü 

Bütün dünyanın tanımış olduğu 
V•TLER Marka her boy Lüks ve ucuz bisiklet

} Jeri ZüNDAP marka motosiklet pctro-
maks lüks fener lambaları sıhhi Apostel ağJzhğı her çeşit 
gramofon plakları hediyelik zarif saat ve kristal likör, kom
posto, çay, pa~ta takımları. Kıymetli vazo, fenni çocuk oyun
cakları, elektrikli iitü çaydanlık ve ocakları yemek ısıtmak 
çay vesaire mağazamızda her vakıt bulunur. 

No. 156 Balcılat 

NECİP SADIK 
DA LAPINAR 

· · t •r• ... • , · .... .., 5;'." · ~. .. . . ~· : : . • ·. • · ~ ~· ~ ! · · . · 

lzmir gümrükleri başmüdürıü
ğünden: 

1 ağustos 936 cumartesi günü saat 9 da gümrük komisyoncu 
ve maiyet memuru, mağaza müstahdeminin imtihanı yapılacağm
nan girmek isti yenlerin 1093 sayılı ve 19 haziran 927 günlü ko
misyoncular hakklndaki kanunun 3 üncü maddesindeki yazılı 
vesaikin ikmalile imtih:ına gelmeleri ve evvelce ka rneleri Baş· 
müdürlük tarafından verilen komisyoncu, maiyet memuru ve 
mağaza müstahdemi bulunan kimselerin aynı vesaiki hamilen 
gelmeleri ve aksi halde kendilerine it veriJmiyeceği ilin olunur • 
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Türk hava kurumu 
şubesinden: 

Haşaratı öldOrmekden emin 

olmak için yalnız ve yegAne olan 

isteyiniz. Ve taklldlerlnl reddediniz. 

Fena ve tesirsiz haşarat öldürücü maviler 
almakla paranızı beyhude yere israf etmeyi
niz ve FLIT 'ın sahtelerınden sakınınız. Al
danmamak için yalnız b i r FLiT olduğunu ve 
siyah kusaklı asker resimli sarı tenekeler 
içerisinde satıldığını hatırınızda tutunuz. Bu 
tenekeler mühürl ü olduğundan her türlü hıy. 
ledı:.n arldirler. Hakiki FLiT kullanıldıkda 
butun haşaratı öldürebilirsiniz. 

Deliklere ıe yanklara FLiT ıozu koyunuz. Ha
şarat, toza temas tıder 'ime:: derlıa/ ıi/{1r/11r. 

Umumi Oepoıu ı ı CllESPIN, lllanlıul, Cataıı , Vor•oda Hın ı. 

Akhisar Tayyare sineması 1-8-936 tarihinden itibaren üç sene 
müddetle icara verilecektir. 

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

1 RADYOLIN 

ihale 30-7-936 tarihinde saat 15 de Akhisar Türk hava ku
rumu şubesi binasında yapılacaktır. 

Artırma ve ihale şartnamesini görmek istiyenler lzmir, Manisa 
ve Akhisar Türk hava kurumu şubelerine müracaat etmelidirler. 

10-14-19-22-26-30 2090 (1444) 

Mevsimi geçmek üzere 
olan ve hepinize lazım naf
talini almakta biraz acele 
ediniz. 

Bayan Radyolinden o kadar memnundur ki başka hiç bir diş 
macunu kullanmaz. Dişlerinizin inci gibi beyaz, parlak, güzel ve 
sağlam olduğunu isterseniz, siz de yalnız ve daima RADYOLIN 
kullanınız, fakat sabah akşam günde iki defa dişlerinizi fırça

... 

Kullanışlı ve dayanıkla Flit 
tulumbaları, sivrisinek müca
delesi için her evde bulun· 
ması mecburi olan mikrop 
öldürücü mazot, asidfinjk, 
karaolin ile göktaş, benzin, 
alkol, he:- nevi asid, oksijen kaynağı için karpit, su, macun 
ve buğday tanesi halinde fare zehirlerini bizden arayınız. 

(40) renk Ü7.erine Kız markalı meşhur "Arti,, kumaş 
bovasını unutmayınız. 

Kolonya, diş macunları, krem, kokulu sabunlar ve daha 
pek çok çeşitlerimizi görmek istiyenler bir defa depomuza 

' u~rasmlar. her halde memnun olacaklard1r. Telefon: 3882 

Devlet Hava yolları işletme idaresi 
Alım satım komisyonundan : 

Hava yolları Devlet işletme idaresi için alınacak olan 60 ton 
74 oktanlık tayyare benzini için 24600 Jira bedel tahmin edilmiş 
ve iş kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

lamak lizım~eldiğini unutmayınız. 
RADYOLIN RADYOLIN 

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

TAZE TEMiZ UCUZ 
llAC 

HAMDİ NÜZflET 
Sıhhat Eczanesi 

BAŞDURAK 
Büyük Salebçi oğlu hanı karşısında 

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

Menemen Urbaylıs?ından: 
Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları-
na, hazırrısızlığa karşı en iyi ve 

şifalı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

Eksiltme 5 ağustos 936 çarşamba günü saat 14,30 da Taş· 
handaki Hava yolları Devlet işle1mesine aid dairede yapılacaktır. 
Talipler bu husustaki şartnameyi Hava yolları Devlet işletme 
idaresi alım ve satım komisyonundan alabilirler. Talip olanların 
1845 liralık muvakkat teminat makbuzunu veya banka mektubu 
ve şartnamede s;rösterilen vesikaları ihtiva etmek üzere 2490 
sayılı kanunun 32, 33 ncü ve müteakip maddelerindek\ tarifat 
dairesinde hazırlıyacakları teklif mektuplarını yukanda yazıh 
eksiJtme saatinden bir saat evveline kadar komisyon reisliğine 

Menemen kasabasının su ihtiyacının temini için Menemene 
20 kilometre mesafede vakı Karagöl mıntakasındaki menbalcrr
dan talimatname mucibince tanzim kılınan şartnameye göre pro
jesinin tanzimi işi 14-7-936 tarihinden itibaren 15 gün müddetle 
ve 2.000 lira muhammen bedelle açık eksiltmeye konmuştur. 
Eksiltme işi 29-7-936 tarihine rastlayan çarşamba günü saat 15 
de belediye dairesinde icra kılınacaktır. Talib olanların tayin 
olunan vakıtla belediye encümenine müracaet etmeleri lüzumu 
ilan olunur. , 18 21 24 27 2200 (1496) vermeleri ilan olunur. 19-22-26-30 2220 (1499) 

yeni lzmir eczanesi TELEFON : 2067 .. 
Burnova belediyesinden: 

Burnova Çay mecrasında 84 metre uzunluğunda iki parça ve 
995 lira 46 Kuruş keşif bedelinde bir duvar yapılacaktır. !hale 
açık eksiltme İlt\ 30-7-936 Perşembe günü saat 16 da yapıla

caktır. Muvakkat teminat akçesi 75 liradır. lstekJiJerin müracaat-

ları ilan olunur. 14-16-22-26 2131 (1456) 

lzmir birinci icra memurlu
ğundan: 

Mahmut Hasanın kahveci 
Yusuf ve karısı Ayşeden ala
cağı olan paranın temini isti· 
fası zımnında Güzelyalı Şaban 
zade çıkmazında (350) lira be· 
delle emlak bankasına ipotekli 
bulunub ipotekten fazlasına şa
mil olmak Uzer,e tahtı hacze 
alınan 22 kap• numaralı ve tah
tani 3 odadan ibaret ve deru· 

Menmemen Urbayııg" ından·. nunda halkapınar suyu ile mü
cehhez bir bab ev 1000 lira 

1 - Bediyeye ait Taşbanı binası keşif ve projesi mucibince kıymeti muhammene ile ve açık 
sebze haline ifrağ edileceğinden icrası muktezi tamirat ve inşaatı artırma suretiyle 27-8-936 tari· 
işi 14/7/936 tarihinden itibaren 15 gün müddetle açık eksiltmeye hine müsadif Perşembe günü 
konulmuştur. saat 11 de satılığa çıkartıla-

2 - Eksiltme işi 29-7-936 tarihine rastlıy.an Çarşamba günü caktır. Bu artırmada mahcuz 
saat 15 de beJediye dairesinde icra kılınacaktır. gayri menkul muhammen kıy· 

3 - Bu işin muhammen kıymeti 3664 lira 66 kuruştur. Talip- metinin yüzde 75 ni bulmadığı 
]iplerin bu miktar üzerinden % 7,5 nisbetinde teminat akçası takdirde en çok artıranın taah· 
vermesi ve ihaleyi müteakib bu teminatım % 15 e iblağ hüdü baki kalmak şartiyle sa-
etmesi ve mukaveleye bağlaması mecburidir Noter masrafı ile tış 15 gün daha uzablacaktır. 
ilin ücreti dellaliye resmi talibine aittir. · Ve ikinci artırması 12-9-936 

4 - Bu işe ait şartname beiediye dairesinde görülebilir. tarihine müsadif Cumartesi 
18-21-24-27 2201 (1495) günü saat 11 re talik edile

· Müsabaka imtihanı 
Türkiye Ziraat baııkasından: 
Bankamız muhtelif servislerinde çalıştırılmak üzere müsabaka 

cektir. Bu artırmada dahi satış 
bedeli muhammen kıymetin 
yüzde 75 şini bulmadığı tak
dirde en çok artıran isteklisine 
ihale olunacaktır. 

işbu gayri menkul üzerinde 
ile ve yüzer Jiraya kadar ay!ıkla lüzumu kadar memur alınacak- her hangi bir şekilde hak ta-
tır. Müsabakaya girmek için liseleri veya Ticaret liselerini ve lehinde bulunanların işbu ilanın 
y&hud Galatasaray lisesi ·ticaret kısmını bitirmiş olmak ve 18den tarihi neşrinden itibaren yirmi 
aşağı, yirmi beşten )'ukarı yaşta bulunmamak lazımdır. gün zarfında elleriı.deki vesi-

Müsabakaya gireceklerden ne gibi belgeler arandığı, ve ne· kalarla birlikte dairemize mü· 
Jerden imtihan yapılacağı, Ankara, lstanbul ve lzmir Ziraat racaatları lazımdır. Aksi tak-
bankalarımızdan - elde edilebilecek şartnamelerde yazılıdır. · Mü- lan tapu sicilliyle sabit olmıyan 
sabaka 6-8-36, 7-8-936 perşembe ve cuma günleri sabahı saat paraların paylaşmaından hariç 
9 da Ankara ve lstanbul Ziraat bankalarında yapılacaktır. bırakılacaklardır. 

istekliler aranılan belgeleri bir mektubla birlikte en son 28-7- 1-8-936 tarihinden itibaren 
936 Salı günü akşamına kadar Ankara Ziraat bankası memurin şartname her kese açık bulun· 
müdürlüğüne göndermek veya vermek suretiyle müracaat etmit durulacaktır. Yüzde 2,5 della-

1. •• ı~·•·..ı·iı· uu .. - .......... '>!). ,.. • ... 1 ...... w-~· utwJ* 
n bu fıımnnb t~bii \ garım rfetmek için Avrupar~ bu memleketlerde barciyaca· -- .. 
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IZMiR YüN Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

• 
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1'arafından mevsim dolayısile yeni çıkardığı kuınaşlar: 

SAGLAB -------- :zABIF 
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Yenı yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 
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81s~ck~:!:d:a ŞARK HALI T. flae ş 
~l:ı:rafcı~~i~~:-FAHRi Kandemir oğlu 
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Ayni kumaşlar Iznıirde Saf,J'Jrzade ve Asını Jliza N 
~ 

Kard~ leri ve Stru "ro00M~"iı"d~"~j~~;""it~~~·;ilı~;;~i~"r't~d·~·~~;;,·~~kt~"J;;N ~ J ~ g ............................................................ , 
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viriye ve mantıkadan olan be- Artırmaya iştirak etmek is- resinin 1936-1199 ııumarah dos· 
lediye rusumu ve vakıf icaresi tiyenlerin yüzde 7,5 pey akçası yasına ve icra münadisine mü· 
artırma bedelinden tenzil veya milli bank itibar mektu- racaatları ilin olunur. 
aJOIJy,ı. ~ 23 



26 Temmuz ıssa 

F artelli Sperco 
Vapur Acentası 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
VULCANUS vapuru 13 tem

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

CERES vapuru 27 temmuzda 
"eJip bir ağustosta An· 
vers, Rotterdam, Amsterdam 
ve Hamburg limanları için yük 
a?acaktır. 
SVENSKA ORIENT Linien 

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

V ASLAND motörü 30 tt-m
muzda beklenmekte olup yü· 
künü tahliyeden sonra Rotter
dam, Hamburg, Copenhage, 
Dantzig, Gdynia, GoteburK 
Oslo ve lskandinavya limanları 
için yük alacaktır. 

SERViCE MARiTiME ROUMAIN 
ALBA JULIY A vapuru 30 

temmuzda gelip l Ağustosta 

Pire, Malta, Marsily ve Bar
selona hareket edecektir. 

Yolcu ve yük kabul eder. 
ilandaki hareket tarihlerile 

navlunlardaki değişikliklerden 

acenta mes'uliyet kabul etmez. 
Fazla tafsilat için ikinci 

kordonda Tahmil ve Tabliye 
binası a•kasında FRA TELLi 
SPERCO acentesine müracaat 
edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004-2005-2663 

Paris fakültesinden diplomalı 
Diş tablplerl 

l\lu~Aıffer Eroğul 
Kemal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dolcuzdan başlıyarak 
Beyler - Numan zade S. 21 
numrah muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 

• "'I -

J\1. v. 
\V. F. H. Van Der 

Zee & Co. 
DEUTCHE LEVANTE LINIE 

G. m. b. H. 
ANGORA vapuru 20 tem· 

muzda bekleniyor. 25 temmuza 
kadar Anvers, Rotterdam,Ham 
burg ve Bremen limanlarına 
yük alacaktır. 

ACHAlA vapuru 31 tem
muzda bekleniyor. Hamburg ve 
Anversten yük boşaltacaktır. 

CHIOS vapuru 10 ağustosta 
bekleniyor. 15 ağustosa kadar 
Anvers, Rotterdam, Hamburg 
ve Bremen için yük a 1acakhr. 
~ 

Amerikan Export Lines 
EXMISTER vapuru 31 tem· 

muzda bekleniyor.Nevyork için 
yük alacaktır. 

--·--~ ,. 
Service Maritim Roumain 

Bugarest 
DUROSTOR vapuru 1 ağus

tosta bekleuiyor. 
Köstence, Sulina, Galas 

ve Galatz aktarması Belgrad, 
Novisad, Budapest, Bratislava, 
Viyana ve Linz İçin yük kabul 
edecektir. 
~ 

S. A. Royal Hongroise de Na
vigation Danubienne- Maritime 

Budapest 
BUDAPEST motörü 28 tem

muzda bekleniyor. lskenderiye 
için yük alacaktır. 

DUNA motörü Danub liman
ları için yük almak üzet'e 1 
ağustosa doğru beklenilmek· 
tedir. 

V apurlann isimleri, gelme 
tarihleri Ye navlun tarifeleri 
hakkında biç bir taabhtıde gi
riıilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

lzmir birinci icra memurlu
ğundan: 

ihtiyaten tahtı hacze alınan 
Narlıdere köyilnde kain 12 dö

nüm bağdaki üzüm mahsulü 
kötüril olarak 28-7-936 tarihine 
tesadüf eden sah günü saat 

17 de satılacağından talip olan

ların köy odasında hazır bulo

naca k memuruna müracaat et· 
meleri ilan olunur. 2326 (1546) 

1 zn1i r li ler lstanhulda nerede buluşurlar 

Beyoğlunda Bristol otelinde 
~~ 

Sirkecide Osmaniye otelinde 
•• . • ,. ... ..,1•,,. 

Her iki otelin müsteciri Türklerden en eski otelci 
olan ve herkese kendisini sevdiren bay Omer LUt
fldir. Bay Ömer Lütfi lzmir Askeri otelinin mües
sisidir. Kırk bir senelik tecrübeli idaresini herkes 
bilir. lstanbulda her iki otelde konaklıyacaklar kendi 
evlerindeki rahatı bulacaklardır. 

Bütün bu fevkaladeliklere ilaveten fiatlar 
müthiş ucuzdur 

Ferit Diş macunu 
Dişleri inci gibi beyazlatır 

ağız ve diş hıfzıssıhhası için 
lüzumlu bütün evsafı haizdir 

Büyük tübü 

15 kuruştur 

Ferit 
Diş Fırçası 

Sıhhi 
Sağlam 

Zarif ve 
çok ucuzdur 

M.DEPO 
S. Ferit Eczacı başı Şifa eczanesi 

'f 1:.NI A51R 

Oliver Ve Şü. 
LtMİTET 

Vapur Acen~ası 
CENDELI HAN BtRlNCİ 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES L TD. 

GRODNO vapuru 25 hazi-
randa beklenmekte olup Londra 
ve Hull için yük alacaktır. 

MARDINIAN vapuru 27 ha
ziranda beklenmekse olup Li
verpool ve Glasj!'OV için yük 
alacaktır. 

DRAGO vapuru temmuz or-
talarında Londra, Hull ve An-

versten gelip yük çıkaracak ve 
ayni zamanda Londra, ve Hull 
için yük alacaktır. 

LESBIAN vapuru 15 tem
muzda Liverpool ve Svansea
dan gelip yük çıkaracaktır. 

Deutsche Levante • Linie 
TOFIA vapuru 25 haziran

da Hamburg, ve Bremenden 

]" Doktor 

Fcihrilşık 
lzmir Memleket Hastanesi 

Rontken miltehaassısı 
Her Nevi RONTKEN 

Muayeneleri 
Ve Elektrik T edea vileri 
Yürüyemiyen ve bilhassa 

RAŞİTİK çocuklara Ultra -
Viole tatbık ve Rontken 
ile KEL tedavileri yapılır. 
İkinci Beyler sokak hnn 

karşısı N o. 25 
Telefon: 2542 

• 

H 3. (182) 
fmımım--.ıı~~~-~D 

gelip yük çıkaracaktır. 
NOT : Vürut tarihleri, va

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

Türkiye Ziraat bankası 
Müfettiş namzedliği ve şef namzed

liği müsabaka imtihanı 
Türkiye Ziraat bankasından : 
1 - Bankamıza müsabaka ile ve müsabakada gösterilecek 

muvaffakıyet derecesine göre lüzumu kadar müfettiş namzedi ve 
şef namzedi alınacaktır. 

2 - Bu müsabakaya girebilmek için siyasal bilgiler, mülkiler 
veya yüksek Ticaret ve Iktısad okulasından veyahud Hukuk fa
kültesinden veya bunların yabancı memleketlerdeki benzerlerin
den diplomalı olmak gerektir. 

3 - Müsabaka 3, 4 ve S Ağustosta Ankara ve lstanbul Ziraat 
bankalarında yazı ile yapılacak ve kazananlar yol paraları veri
lerek Ankaraya getirilib sözlü bir imtihana tabi tutulacaktır. 

4 - Müfettiş namzedlerine J 40 ve şef namzedlerine 130 lira 
aylık verilir. 

Müfettiş namzedleri iki senelik bir stajdan sonra müfettişlik 
imtihanına girecek ve kazanılırsa 175 Jira aylıkla müfettişliğe 
geçirileceklerdir. Ankarada umum müdürlük servislerinde çalış
tırılacak olan şef namzedleri ise bir senelik stajdan sonra ehli
yet imtihanına girecek ve kazanırlarsa terfi edileceklerdir. 

5 - imtihan programı ile sair şartlan gösteren matbualar 
Ankara, l•tanbul ve lzmir Ziraat bankalarından elde edilebilir. 

6 - istekliler aranılan belgeleri bir mektubJa en son 27-7-36 
pazartesi günü akşamına kadar Ankara Ziraat bankası teftiş 
heyeti müdürlüğüne göndermek veya vermek suretiyle müracaat 
etmiş bulunmalıdırlar. 

14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 2153 (1464) 

NASlR il~~C1 
KANZUK _. 

Doktor 

ıcems'in 
Nasır 
iLACI 
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OZA~ 

DOKtOR JEMSiH 
En eski nasırları bile pek kısa bir zamanda tamamen ve 

kökünden çıkarır. 
Umumi deposu: Ingiliz Kanzuk eczanesi her eczanede bulunur. 

Ciddi ve müessir bir nasır ilacıdır. 

lzmir Tramvay ve Elektrik Sosye
tesinden: 

Şebeke ameliyatı dolayısile cereyanın 27.7.1936 da saat 7 den 
17 ye kadar Şaphane, Sağır. Halimağa sokaklarında. ve mücavir 
sokaklarda kesileceği sayın abonelerimizce bilinmek üzere ilin 
olunur. 

5anue s 

2 ve 20 komprımelık ambalaılarda 

bulunur. 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde halisliğin timsali 

olan EB markasını arayınız. 

Bu sh:ln kendi kabahatınızd ır, zıra dlşlerlnızi 

ihmal eldiniz, bunlara iyi bakmadınız, halbuki 
bundan daha kolay bir şey ~ol<tur, zıra bu 

ılhtiyacı temin edecek bir PERLOOENT en 
iyi diş macunu vardır. 

-·-~·"* vt ~~·?«M .. t. c! ~u.--. .. &... ~\ 
YIU' "f<"t.--.:..~ .. ~ ü,L~~ ~ ....;ı,_.,wı. 
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TURAN Fabrikaları mamulatıdır. Aynı zamanda Turan 
tuvalet sabunların1, traş sabunu ve kremi ile güzellik krem· 
lerini kullanınız. Her yerde satılmaktadır. Yalnız loptan sa
bslar için lımirde Sahhağa hanında umum acentelik Nef'i 
Naci ve J. C. Hemsi'ye müracaat ediniz. 

Posta Kut. 224 Telefon 3465 

Zümrüt damlası kolonyası 
Eczacı Kemal Aktaşın şaheseri 

Kokuculuk alemini şaşırtmış herkesi hayret içinde bıreıkmıştır 
F emin en Dişi Maskülen i:rkek 

iki cins koku 

Hilil Eczanesi 

( Baharçiçeği ) ( Gönül ) ( Fulya ) ( Sonhatıra ) ( Menekşe ) 
( Akşam güneşi ) ( Leylak ) ( Limon çiçeği ) (Yasemin) 

Kemal Aktaş kokuları yerine başka şeyler verilirse kabul et• 
meyiniz, benzer isimlere aldanmayınız, Kemal Kamil kokulan 
yerine verilecek şeyler, Hilal eczanesinin kıymetini bir daha iı· 
pat edecek, Kemal Aktaşı size bir daha alkışlatacaktır. Zevk, 
Sanat, bilgi taklit kabul etmiyor vatandaş ! 



uhasara eden is il er püskürtüldü • 
gerı 

c p esi hü Q ti Faşiz • 

ez ek ·çin tethişe baş vurdu 
Asile e esir d .. şen Hal cephesi şeflerinden Pedro; 

ken sini inamitle uçur u if aatta bulunmama • 

Asiler 1eısı 1rene1al Fra11ko 

Paris, 25 (Ö.R) - ispanya
dan gelen haberler karışık ve 
mütenakız olmakta devam edi
yor. Hükumet dün neşrettiği 

bir tebliğde asilerin Madride 
hücum ettiklerini, fakat Milis
lerin fedakarane mukavemet
leriyle bu saldmşın püskürttü
ğünü bildiriyordu. Ayni tebliğde 
bildirildiğine göre hükümet 
kuvvetleri bu taarruzları reddet
mekle kalmıyarak mağlub olan 
düşmanı takibte devam etmiş
lerdir. Şimdi asilerin elinde 
olan kasabaları da istirdat 
etmek bzere bulunuyorlar. Di
ğer taraftan hükümet kuvvet
leri Katalonyanın merkezi olan 
Barselon şehrine de hakimdir
ler. Hükumet tebliğlerine inan
mak lazım gelirse şimdi asiler 
ellerinde bulunan yerler yalnız 
Asturi eyaleti ile Fastır. 

HÜKÜMET KUVVETLERiNiN 
TAHLiYESi 

Pöti Jurnal'm ispanyadaki 
muhabiri vaziyeti şu suretle 
tasvir ediyor: 

"Son muharebelerde hüku
met kuvvetleri galib gelerek 
asileri Alicante ve Valansiye 
üzerine püskürtmüşlerdir. Diğer 
taraftan hükumet kuvvetleri 
şimalde geniş bir muvaffakı
yetsizliğe uğramış olup Tole· 
doyu alan asiler yeniden Mad · 

rid üzerine sarkıyorlar. Sen 
Sebastiyenin ele geçirilmesi için 
asiler ve hükumet kuvvetleri 
arasında şiddetli müsademeler 
olmuş, şehir birkaç defa elden 
ele geçmiştir.,, 

BiR SOSY:ALIST UÇTU 
Populaire gazetesi isyana 

aid heyecanlı bir vakayı şu su
retle anlatıyor: 

"Halk cephesi şeflerinden 

Marksist olan Pedro asiler eline 
geçmişti. Muhakemesiz kurşuna 
dizileceği muhakkaktı. Asilerin 
kendisini isticvab etmeleri de 
muhtemeldi. 

Pedro, bu isticvapta ağzın 
dan bir kelime bile kaçırmadı. 
o şimdi asilerin cephesini yar
mak üzere bulunan halkçı kuv
vetlerin vaziyeUerini anlatmak 
surctiyf P. u~runda mücadele 

Ofllç İspa11yo/ milis/eti l eza!türat ya;Jtyor 
ettiği davaya ihanet edemezdi. yakın olduğunu bildiriyorlar. 
Asilerden ateş istedi. Kendi- Paris 25 (Ö.R) - Asiler 
aiae bir kutu kibrit verdiler. Madridin açlık yüzünden teslim 
Ansızın kafasında doğan bir olmok üzere olduğunu, Sevil-
f k k den payitahta gelen erzakın 
i re in ıyad ederek bir kibrit kafi bulunmadığım bildiriyorlar. 
çaktı ve belindeki mermileri Londra, 25 (Ö.R) _ Daily 
ateşledi. Karşısındakiler ne ol· Mail'in ispanya muhabiri isya-
duğunu anlamağa vakıt bulma- nın dini mahiyetini ehemmi-
dan bir infilak sesi duyuldu. yetJe kaydediyor. Asiler göğüs-
Pedro uçtu. Bir sosyalist milis ]erinde baçlar, dini madalyalar 
işte böyle kahramanca öldü. taşıyorlar. 
SARAGUSSA ÖNLERiNDE Roma, 25 (Ö.R) - Asiler 

Bilbao, 25 (Ô.R) - işçile- Pastaki kuvvetleri, Sevil, Valla-
rin grevi hitam buldu. dolid, Saragosse garnizonları 

Paris, 25 (Ö.R) _ Havas ile hükümete sadık olan milis-
Ajansı bildiriyor: Hükümet lere faik bir kuvvet teşkil 
kuyvetleri şimdi silerin elinde 
bulunan Saragussa ile Pampe
luneye taarruz ediyorlar. Bu 
iki şehir de Ispanyamn şimalin
de kaindir. Pa:npelune yakın
larında asilerle harbedilmesi 
bütün Katalonyanın hükumete 
sadık olduğunu gösteriyor. 

ECNEBiLER NE OLACAK? 
Roma, 25 (Ö.R) - ispanya

daki vaziyetin vehametini iyice 
anlamak ıçın yarımadadaki 

yabancıların akibetleriyle ala
kadar o!mak üzere muhtelif 
memleketlerde komisyonlar teş
kil edilmekte olduğunu düşün
mek yeter. Madriddeki e!çiler 
ŞiH sefaretinde toplanarak bu 
komisyonların teşekkülü ve 
tarzları hakkında görüştüler. 

ZA YIAT BÜYÜKTÜR 

ediyorlar. 

M al/!fdde 
Ajansından: 

Hudut kapalıdır. Bir lspan
yul tayyaresi tarafından ahlan 
bir bomba tam bir hudut işa
retinin üzerine düşmüştür. 

Fransız toprağında kırılan hu
dut işaretinin parçalarına te-

PJ ado raddesinde vapıla11 ftzalıiirntta11 bir intiba 

kasabasına lspanyol tayyarele- emrine vermiştir. 

rinin hedeflerini şaşırmamaları Bu gemiler ispanyanın şima-
için Fransız bayrakları çekil- li şark ve cenub sahilteriyle 
miştir. Her tarafta hususi ihti- Tuncaya gideceklerdir. 
yat tedbirleri alınmıştır. Hendaye, 14 (A.A) - Dün 

Hendayedeki beynelmilel köp- lrun'un 10 kilometre yakınında 
rüye yaklaşılması yasak edil- Navar ile Guipuzcoayı ayıran 

Andalaza geçidinde bir çar-
miştir. Fontarabie lrun ve Sen pışma olmuştur. Öğleden sonra 
Sebastien nmtakaları örfi idare 
manzarası arzetmektedir. Halk- dahi gerek hükümet taraftarı 

askerler gerek asiler yerlerini 
çılar cephesi komiteleri binala- muhafaza etmekte idiler. 
rının etrafında barikatlar VÜ(u-

Geceliyin üç karabinye Be
da getirilmiş ve kum torbaları 

hobie köprüsünü geçmişler ve 
yerleştirilmiştir. Müsellah deli-

ve asilerin Endarlazaya girme-
kanlılar sokaklarda dolaşmak- leri dolayısile kaçtıklarını bil-
tadırJar. Fesatçılardan birçok dirmişlerdir. 
kimselerin tevkif edilmiş olduğu SARAGOS KIŞLASI 
haber veriliyor. Kadınlar kendi- BOMBARDlMAN EDiLDi 
lerine gösterilen ve hususi bir Barselon, 25 (A.A) - Ge-
himaye altma ahnmış olan yer- celeyin Barselon radyosunun 
lere sığınmağa davet edilmiş- bildirdiğine göre, kaymakam 
lerdir. Sandino, Saragos mıntakasm-

FRANSIZ TORPİDOLARI daki asilerin tahaşşüdatım ve 
Paris 24 ( A.A ) - Bahriye tayyarecilik akademisi ile Sa-

nazırı icabında İspanyadaki ragos kışlalarını bombardıman 
Fransızları almağa iki kruva- etmiştir. 

zör ile üç torpido muhribinin Kaymakam Sandino Barse-Paris, 25 (Ö.R)- ispanyada 
iki tarafın da zayiata büyüktür. 
Asi!er bugün saat 13 tenberi 
Madride karşı h~cumlarının 

isyan hıılindc olan /spanvamn ltmita rizoinde giirü11iişii 

FRANSIZ HUDUDUNDA l sadüf edilmiştir. 
Hendeye, 24 (A.A) -Havas Bisiaton ismindeki Fransız 

ve bir torpido filosunu memur londan kalkan Anti Faşist kı-
etmiş ve bunları İspanyadaki taasmın Jacayi yeniden ele 
sefarethane ile konsoloshaneler geçirmiş olduğunu tesbit et-
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Edirnede yeniden altmış beş Fransız meclisinde yeni proje 77 MADRIDE GIREMEDILER 

k d k f k 1 k 19 Madrid: 24 ( A.A ) - Saat 
re İ OOperatİ İ UfU uyor reye arşı 6 reyle kabul edildi 18/30 da radyo asilerin Mad-

Edirne 25 ( A.A ) - Trakvada mevcut 26 eski kredi koope
ratifinin yeni kanuna uyarak intikal kararı verildiği umumi 
müf.ettişli~e bildiril~i.ş . ve yen.i kanuna göre, açı lacak olan 65 
yem kredı kooperabfının tasdık ve tatbik emirleri de gelmeğe 
başlamıştır. 

ovvet hava kahramanlarına 
muhtelif nişanlar verildi 

Moskova, 25 (A.A)- Ant 25 mürettebatının Moskova Arktik 
c'enizi Kamcatka Amur üzerinde nikolavk uçuşunu yere inmeden 
başarabilmelerinden ve bn uzun ve müşkülatlı seyahat esnasında 
göstermiş oldukları cesaret ve maharetten dolayı Sovyetler 
Birliği merkezi icra kom:tesi Cko!ov, Baydukov ve Baykukov 
ve Beliakova Sovyeller birliği kahramam ünvaôı ile Lenin nişanı 
verilmesine ve ayrıca Ckolova 30 bin Bavdukov ile Beliakova 
virmişer bin rublelik para mükafatı verilmesine karar vermiştir. 

Paris 24 (A.A) - Ayan meclisi Fransa bankasına aid proje• 
nin heyeti mecmuasını 77 reye karşı 196 rey ile kabul etmiştir. 

Meclis projede pek ufak bazı tadilat ynpmış ve bilhassa ban
kanın heyeti umumiye toplantısında müsavi surette birer rey sa-
hibi olacak olan hisse senetleri sahiplerinin Fransız tabiiyetinde 
bulunmalarını istemiştir. 

Projeyi müdafaa eden Vincent Auriol ezcümle şu beyanatta 
bulunmuştur: 

- Memlek~tin kredisini tanzim etmek işini bankanın iki yüz 
kadar fazla hısse sened sahiplerine bırakmak kabulü asla caiz 
olmıyan bir vaziyet idi. Bankayı devletleştirmekle muahaze edil
diğimiz zaman şu suretle cevab veririz: 

Biz bankayı devletleştirmiyoruz, demokratlaştırıyoruz. Çünkü 
her hisse senedi sahibine birer ay yaJmz bir rey veriyoruz Mem-
leketin izhar etmiş olduğu arzuya tevafuk eden yeni teşkilat 
sayesinde frangın mukadderatı eyi ellere geçeceğine emin ola
biliri7.. 

rid şimalinde Kin Sierra Gua
darrama'da tamamiyle maf?lôp 
edilmiş olduklarım ve Guadaiz
jarayı sarmakta olanların ise 
dağıtılmış bulunduklarını bil
dirmektedirr. 

BiR HAFTALIK YİYECEK 
Vaşington 24 (A.A) - Ame· 

rikan Madrid elçiliği şehirde 
daha bir haftalık yiyecek ol
duğunu hükumetine bildirmiştir. 

Cherburg, 24 (A.A) - Ok
lahoma adındaki Amerikan 
kruvazörü Amerikan tebaasının 
himayesini temin etmek üzere 
lspanyol sularma hareket et
mistir 


