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CtmıJmriyetin Ve Oıon1mriyet Eseri>ıin Bekçisi, Saba1ılan Çıkar Siyasi Gazetedir Yeni Asır matbaasında basılmıştır. 

FJJ- Boğazlar projemizin cumartesi rZ7~, 
günü imza edilmesi muhtemeldir 
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An_ad_o!!ı, .Ajansı İT ALYA DELEGE GöNDERMIYECEK MI? J 

Bu müessesenin K f d ... k k• ) • d 
çalışma tarzı tanzim on eransın un a şam 1 ce sesın e 
e~::i~~~:~.:i Zadolu mukabil lngiliz projesi görüşüldü, 
ajansından sık sık şikayet eder-

ler. Bu şikayetin sebebi; gaze- ı•kı• tez aynı• mb•d•r 
tecilerin mesaisini, ajansın ata- ....., & 1 l 
leti güçleştirdiğinden değildir. 

Bir gazeteci okurlarına karşı 
laahhntlerini yerine getirmek 
için münhasıran istihbaratım 

Anadolu ajansından beklemez. 
Onun birçok istihbar vasıtaları 
vardır. Hele radyoların son 
tekimfil ve inkişafı istihbar 
işini oldukça kolaylaştırmıştır. 
Fakat radyo istasyonları bütün 
milletlerce en kuvvetli birer 
propaganda merkezi haline 
getirilmiştir. Bütün memleket
ler hadiseleri kendi uluslarının 
menfaatlerine uygun zaviyeler
den mütalea etmekte ve rad
yo neşriyatını da bu bakımdan 
tanzim eylemektedirler. 

lstanbul, 6 (Telefonla) -
Monfröden bildiriliyor: 

Fransamn boğazlar konfe
ransı baş delegesi Paul Bon
cour dün akşam Möntröye ge
lerek Fransız delegasyonunun 
diğer azasile ve Ankara elçisi 
Ponsot ile birleşmiştir. Tevfik 
Rüştü Aras, Litvinof, Titüles
ko ve Politis bugün gelmiş

lerdir. Bu akşam, konferans 
mesaisinin şimdiye kadar ne 
noktaya vardığını tetkik etmek 
üzere umumi bir celse yapıla
caktır. Vaziyet yakında yeni 
mukavelenin imzasına çok mü
sait bulunmaktadır. Cenevrede 
yapılan müzakereler esnasında, 
delegeler arasında gözükmüş 
olan başlıca ayrılıklar ortadan 
kalkmıştır. 

Bununla beraber, Karade
nizden çıkarken boğazlardan 

ayni zamanda geçirilecek harp 
gemilerinin azami tonaj mik
tarı hakkında hala bir fikir 
ayrılığı vardır. Fakat bu ihti
lafın çok çabuk halledileceği 
muhakkak telakki edilmekte 
ye hatta önümüzdeki cumartesi 
günü yeni mukavel~nin imza 
edilebileceği umulmaktadır. 

Proje, ltalyasız da imzalanacak 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• i •••••••••••••••••••••••••••••••••• 

lstanbul, a (Yeni Asır- Jesl, TUrk projesinin ana 
Muhabirimizden - Tele- hatları göz önUnrte tu
lon) - Montröden blldl- turarak kaleme allnmıf
rlllyor: Bu sabah topla- tir. Yalnız bUyUk tonlla

Kon/eransta yeni /ngiliz başmurah-
Jıası Loıd Stanley 

nan teknik komite, hazır
lanan raporu lmzalamı•
tır. Ak,am saat on yedi
de konferans, umumi 
celse hallnde toplanarak 
lnglltere hUkQmetlnln 
mukabll tekllflerl~I gö
rUşmUştUr. lnglllz pro· 

toluk h: rp gemllerlnln 
Karadenlzden Akdenfza 
çıkması hakkındaki mad
de lngillz proJeelnde 
unwtulmu9tur. BugUnkU 
görtlfmelerln en mühim 
noktası da iki deniz ara
sında ••yrUseler ede
cek harp gemllerlnln 
vaziyeti olmu,ıur. ltal
yanın bugünlerde Mon
tröye göndarece§I de
legenin hareketi hakkın
da henUz bir malQmat 
alinmamıftır. 

TiMESiN GÖRÜŞÜ 
.Londra, 6 (Ô.R) - "Timeı" 

gazetesi montröde temsil edi
len hükumetlerin delegasyon
ları arasında Sovyet tezine 
müsaid bir anlaşma basil oldu· 
ğu hakkında verilen haberi 
düzeltilmeğe muhtaç görüyor. 
Bu gazeteye göre, lngiltere 
konferansa Karadeniz devlet
lerinin Boğazlardan Akdenize 

- Sonu 3 ü11cii sahi/ede -

Necaşi çok yorgun 

Tek .Habeşli kalıncıya 
kadar harbedecekler 

'' Avrupanın emniyeti namına 
bize ihanet ettiler ,, 

-----
______ r:;c,_ 

Cenevrede Asamble toplantısında Habr.ş tlavasuwı göıü/nıemıe aiti 
enteresan bir karikatiir 

Cenevre 6 ( A.A ) - Pek 1 
ziyade yorulmuş olan N ecaşi 
Asamblenin Cumartesi günkü 
toplantısından sonra apartıma
nından çıkmamıştır. Necaşi, 
gazetecileri kabul etmekten ve 
istikbale aid plinları hakkında 
malumat vermekten imtina et
miştir. Kendisinin yakınında 
bulunanlar bu dakikada impa-

. ratorun tek bir arzusu bulun
duğunu söylemektedirler: 

- lngilterede kalmış olan 
çocuklarını tekrar görmek. 

Planlarını bilahare tesbit 
edecektir. Necaşi dün akşam 
saat 22-50 de ve Paris tarikile 

Londraya hareket etmiştir. Ha• 
beşistanın Londra sefiri Martin 
ile Ras Kassa kendisine ref a
kat etmektedir. Negüs Cenev· 
reden ayrıldığı zaman istas
yonda ancak on beş kişi bu· 
lunuyordu. Hiçbir hadise ol-
mamıştır. 

Ras Nasibu Cenevrede kal· 
mışhr. 

Londra 6 (A.A) - Habeş 
delegasyonu kitibi Emuanuel 
Abraham sulh severler tarafın
dan yapılan bir halk toplantı

sında şu beyanatta bulunmuş
tur: 

- Sonu 3 iincii salziJede -

Bir gazeteci işin arkasını ve 
önünft düıünmiyerek yalnız en 
seri vasıta ile bol haber ver
mek kaygusuna kendisini kap
tırırsa, bilmiyerek bir çok ya
bancı maksatların peşine takı· 
labilir ve yine bilmiyerek ya
bancıların propagandalarına 
ilet olmak mevkiine düşebilir. 
Tabii gazete öyle bir mefhum
dur ki; günahı ve sevabı yalnız 
sahibinin ve yazıcılarınm omu
zunda kalmaz. Neşriyabn 
umumi efkarda yapacağı tesir
ler bakımmdan bir çok husu
siyetler taşır. Bundan dolayıdır 
ki; biz gazeteciler muhtemel 
hatalara umumi efkarı da işti-

··•······•·····················•··•···•·•·•····················•···············•···· ........................................................................................................................................ .. 

rak ettirmemek için radyo neş
riyatını gazete ~ahifelerine ge
çirmekte çok dikkath davran
mak mevkiindeyiz. 

Bunun için de elden gelen 
teyakkuzu gösterdiğimizde şüp
he yoktur. 

Ne kadar dikkatli olursak 
olalım; süzgeç vazifesini Ana
dolu ajans• kadar kuvvetli ifa
ya muktedir olamayız. Çünkü 
Anadolu ajansı ismen bir ano
nim şirket olmasına rağmen 

hakikatte bir devlet müessese
sidir. Tahsisatı bütçeden alır. 
MeHisini hükumetin verdiği 
direktiflere göre tanzim eder. 
Hatta şüpheli görülen vaziyet
lerde doğrudan doğruya hari
ciye vekaletinin kontrolü ile 
neşriyatını yapar. 

Binaenaleyh bu kadar geniş 
salahiyet ve bimayelere sahip 
bulunan müessesı-.oin takdir 
kuvveti elbetdeki bir radyo ma
kinesinin başın.da haberleri not 
eden bir yazıcıdan üstündür 
amma; ne yapalım ki Anadolu 
ajansımn mesaisi bir kaplum
bağa sür'atinin fevkine çıka
ınıyor. 

Haberleri bayatlatarak, es
kiterek gazetelere veren 
bu müessese uhdesinde ta· 
şıdığı oldukça ağır mes'uli
yetli vazifenin ehemmiyetini 
takdirden daima uzakta kalı
yor. Bu müesseseye (Anadolu 

- Sonu 2 ıncı salıi;eae -
~akkı <:>cakoğlu 

lrtioat komitesinin kararı KOMÜNiSTLER HAYD 
PARKTA NÜMAYiŞ YAPTI Gümrük resmi verilmeden 

•••••••••••••••••••••••• 

Zecri tedbirlerin ilgası Proleterya Bergama un fabrikasına 
tarihi on beş T emmuzdıir beynelmleli getirilen makineler 

• TAHAKKUK ETSEYDi 

Ilganın mekanizmasını tanzim için D 
eksperler çalışacaktır uçe 

Mılletlrr cemhrti 1risi Van Zrela11d 

Cenevre, 6 (Ö.R) - irtibat 
komite41inin içtimaı şöyle cere
yan etmiştir: lbtida reis De 
Vasconcellos zecri tedbirler 
meselesinin tarihçesini yapmış, 
sonra bazı delegelerin mülaha
zaları dinlenmiştir. 

Kolombiya ve Şili delegeleri 
zecri tedbirlerin kaldmlmasma 
taraftar olduklarmı bildirmiş
lerdir. Leh delegesi, Lehistanın 
tam hükümraniyet hakkını kulla-
narak zaten zecri tedbirleri 
kaldırdı~ını ve böylece pakta 

uygun hareket ettiği kanaa- M ff k J d 
tanda olduğunu söylemiştir. uva a o maz 1 

l"p~nya delegesi De Mada
riaga buna cevap vermiş ve 
16 ncı maddeye ·göre alınan 
tedbirlerin her devlet için hü
kümraniyet hakkına mutabık 
bir mahiyette olduğunu söyle
miştir. Arjantirı delegesi ilk 
karar suretinin reye konul-
mamasma teessüf etmiştir. 

Eğer konulsaydı Arjantin 
müsbet rey verece::kti. lsviç
re ve Portekiz zecri ted
birlerin hemen ilğasr, Fransa 
ve lngiltere ise 1 temmuzda 
ilgasını teklif etmişlerdir. Bu 
son tek:if it razsız kabul edil· 
miştir. Ilganın mekanizmasını 
tetkik için hükumetlerin eks
perler gönderınelerine karar 
verilmiş ve de Vasconcellosun 
kısa bir hitabesile içtima dev
resi kapanmıştır. 

Paris, 5 (A.A) - Paris ga
zetelerinin Cenevredeki hususi 
muhabirlerinin hemen bepsi 

. dünkü gün Milletler cemiyeti 
- Sonu 3 iİllC/l salıi/lde -

Benito Mussoiitıl 
Londra, 6 (A.A) - Alb, 

yedi bin komünist bugün Lon
- Sonu 3 ncü Sayfada - -

müessesesi tarafından Alyoti 
başkalarına mı satış edilmiş? 

Suçlulari muhakeme eden lıerrt 
Birinci Asliye mahkemesi, ı milat ve makinalariyle C. Alr 

dün sabah ihtisas mahkeme- yotiye devretmişti. 
sinden devren mühim bir güm- Bergamadaki fabrika, teşviki 
rük kaçakçılığı davasına bak- sanayi kanunundan istifade 
mıştır. Davanın mahiyeti şudur: edilerek gümrüksüz makinelerle 

- Bergamada Avram Korki- kurulduğu için bir başkasma 
di adında bir zata ait bir un, devredilmesi, ancak gümrük 
yağ ve pamuk preseleme fab- resmi ödendikten sonra müm-
rikası vardır. Bu zat, nedense kün olabilirdi. 
fabrikasını kapayarak Avrupa- Gümrük müfettişleri tarafm-
ya gitmiş ve Coe Alyotiye bor- dan hazırlanan tahkikat fezle-
cu olan 100,000 liraya muka- kesine nazaran Coe Alyoti ka· 
bil bu fabrikayı, bütün mqte- - Sonu dördüncü sahi/ede -



Anadolu Ajansı 
- --· Bu 1nüesscsenin 

çalııma tarzı tanzim 
edilemiyecek ıni ? 

- Baıtara/ı ı ind say/ada -
ajsneı) demekten ziyade (lstan
bul ajansı ) adını Yermek da
ha çok doğrudur • Bu vasıf o 
kadar yerindedir ki; kendisini 
latanbul radyo neıriyabnda bile 
hiaettirmektedir. Çok de(a 
lıtanbul gazetelerinin sabah-
leyin altıda satışa çıkan. nü~
halarındaki haberler aynı gu-
nün akpmı Istanbul radyo· 
ıunda verilir. 

Bu da gösterir ki a;ansın 

güttüğü biricik amaç, umumi 
efkinn lazımı ıekilde sür'atle 
tenviri değil, lıtanbul gazete
lerine ve yüksek makamlara 
bllltenlerini yıldınm ıür'atile 
yetitlirmektir. 

Hatıra gelmesin ki maksa· 
dımız; "Niçin onlara veriliyor?,, 
diye bir sual açmak değildir. 
Bu sür'abn bütan Tirkiyeye 
pmil olması lüzumunu hatar-
latmakhr. Zira devlet, bütün 
bütçe sıkılarına rağmen yüz 
bin küsur lirayı bu maksatla 
Anadolu ajansına tahsis eyle
mektedir. Kasdı, Türkiyeye ya
pılacak iç ve dıı iılerimizle 
dünya hadiselerini ulusal sliz
g eçten geçirmek ve yayımda 
ıür'ab temin eylemektir. 

Eğer sürat mevzuubalas ol
masaydı Ajan11n telgrafla ali-
kası olmamak icap ederdi. 
Bültenler posta ile göaderile-
bilirdi. 

Ajansın bugünkil çahıma 
tarzının sllr'at mefhumile be
man alikası kalmamıı gibidir. 
Tenkitlere Ajans umum mü-
dürlüğü cevap verirken bütün 
kabahat ve mesuliyeti telgraf-
haneye yükliyor. Belki telgraf
lann geç alınması da bir se
beptir. Fakat bunların telgraf
haneye geç verildi;i, merkez 
mesaiai ile birlikte tapa mu
laal>irlerinin iyi organize edil-
mediği de muhakkaktır. Düşü
nlllmesi lazımdır ki Anadnlu 
Ajansı; ne nüfus dairesidir ve 
ne de evkaf dairesi.. Onun 
devletin devam saatlerile ala
kası olmamak gerektir. Gaze
telerin bütün gece devam eden 
çalaımaıı ile Ajansın faaliyeti 
milaavi ve muvazi yürümek 
gerektir. Bu, dünyanın her ta
rahnda da böyledir. 

Halbaki bmiri ele alahm; 
şehrimizde bir ajans kadrosu 
vardır. Bunun şefi diğer dev
let devairindeki memurlar gibi 
saat beı buçukta bürosundan 
çıkar. Daktilosu saat 9 da gi
der. Ve geceleri de büUin va-
zife bir müvezzHn eline kalır. 
O dilerse telgraflan gazetelere 
götürür, dilemezse ertesi güne 
bırakır. Açık tabirle ajansın 
lznı "rdeki gece mesaisi müvez
ziin takdirine ve kabiliyetine 
buakalmıştar. Bu duruma acı· 

mak mı ? Gillmek mi ? Uzam 
geldiğini Ajans umum müdür
lügiinden sormak isteriz. Va
~ife ya tam yapılır, veya 
yapılmak imklnları yok1a ulu
sa lllzumsuz yere ytlk ol· 
maktan çıkanhr. Ya lzmirde 
Anadolu Ajansı teıkilitı Jiyıkı 
veçhile tanzim edilir veya 
bütçe imkinsızbğından bahsedi
lerek kapılan kapadılar. Gün
düzleri ipiz giiçallz masa ba
şında oturmak için bir kaç ki
şiye maaş vermeain minası 

yoktur. 
Biz kendi hesabımıza Ana

dolu Ajansından haber almayı 
yalnız yukaradeki saydığımız 
sebeplerden dolayı tercih ede
riz. Yoksa istibbarab kendi 
kendimize temİD etmekte asla 
enditemiz yoktur. Vazifeaini 
liyıkiyle idrik edemiyen bu 
müesseseye, devlet bütçesindeki 
ağırlığı ile mütenasip hizmet 
g&rclllrecek makamlann artık 
harekete gelmesini istemekte 
çok hakkımız vardır. 
a~ C>oak.oifs1u. 

ŞEHİR HABERLERİ 
Cellad gölü 

Birinci Teşrinde denize 
akıblacaktır 

• 

Konak civarında deniz-
den çıkarılan cesed Cellid pl6nlln kurutma faa

liyeti devam etmektedir. Eksi
kavet6r denilen kazma makine
lerinin sayısı sekize çıkanlmıı
tır. Açılan kanallar üzerinde 
inşa edilecek olan beton köp
rülerin de ioşasına başlanm1f· 
tır. Sekiz kazma makinesiyle 
geceli gündüzlü çahıılmaktadır. 
Teşrinievvel ayanda Cellid gö
lünün suları denize akıblmağa 
başlanacağı tahmin ediliyor. 

1 Altmışlık ihtiyarın sarhoşlukla denize 
düşüp boğulduğu tahmin ediliyor 

Dr. Mi tat Orel 
Yaz tatilini geçirmek üzere 

giz doktoru Mitat Orcd Çeş
meye gitmiıtir.Mumaileyla Çeı
mede bir ay kadar kadar ka
larak 5 ağustosta tekrar iz· 
mire avdet edecektir. 

•••••••••••• 
Garip bir vaka 

Kartıyakada Selüaiye aoka· 
ğında kunduracı Hilmi iki ay 
evvel lzmirde tammeclığı ıey

yar bir ıabcıdan aldığı çekiçle 
çallflDağa bqlarken çekicin 
ıapı ile demiri arasına sokulan 
bir maddenin patlaması ytlz&n
den vllcudanun muhtelif 7erle
rinden hafifçe yaralanmııbr. 
Yaralı memleket haıtanesine 
kaldırılmıştır. 

Çocuk 
Esirgeme kuru
munun yardımları 

Çocuk Eairseme Karumunan 
bakım evinde, Haziran ayı 

içinde 436 basta ve yoksul 
çocuk muayene edilerek İliç· 

lan parasız verilmiftir. On se
kiz çocugun slltleri parasız 

temin edildiği gibi yirmi yokıul 
çocuğa çamaşır verilmiş ve on 
yoksul çocuk giydinlmiıtir. 

Küçük haberler 
Oll• madara 

Tilrkofia müdiril Ziya lıu
talığının tedavisi için lıttanbula 
gitmiştir. 

Hikmet TUrk 
Ödemiı mekteplerinde imti

hanlan takib eden Maarif Ve
kileti müfettiılerinden Hikmet 
Türk, ~hrimize gelmiıtir. Bir 
kaç gün sonra Ankaraya gide
cektir. ~ 

Maarif MUdUrU 
Şehrimiz maarif müdürü Ali 

Riza diinkü eksperesle Islan· 

bula gitmiıtir. Oradan, 13 tem· 
muzda başlıyacak ve kırk glln 
sllrecek olan Almanya tetkik 
aeyabahna sidecektir. Orada 
klllttlr mlle11eıelerini geze
cektir. 
Kampa çıkan mektepler 

Şehrimiz Erkek liaeıi ile 
Ticaret lisesi talebeleri dlla 
Yamanlarda açılan kampa git
mitlerclir. Kamp OD bet gb 
allrecektir. 

Tayin 
Sıhhat vf' içtimai muavenet 

Vekaletinin Karşıyakadaki Dil
sizler, Körler ve anormaller 
mllesseıesi müdlir muavinliğine 
Mersin sabık hekimi Haydar 
tayin edilerek şehrimize gelmiı 
ve ite başlamııtir. 

NUfua dairesinin teftlfab 
Mnlkiye müfettişi Memduh 

tarafından iki aydanberi nüfus 
müdürlüğü muamelatı teftiı 
edilmekte idi. T eftiı dün sona 
ermittir. 

Biltün muamelit inceden in-

Evvelki sabah saat yedide 
Konak vapur iskelesi yakınan 
da denizde bir ceset görülmüt 
ve zabıtaya haber verilmiıtir. 
Yapılan tahkikatta cesedin 
Alaancakta Karakol sokağında 
17 numaralı evde oturan yapıca 
ustası Erzincanlı Ali ·oğlu 
Kahramana aid olduğu an
laşİlmıştır. . Ceset memleket 
ha11tanesine kaldırılarak müd
dei umumi muavini Mllmtaz 
Y almaz tarafından tahkikata 
başlanmıı ve Kahramanın ce
sedı muayene ettirilmiıtir • 

Yapılan muayenede cesedin 
llzerinde hiçbir yara ve bere 
görlllmemiftir. 

Altmıı yatında bulunan 
Kahramanın bir kaç gece 

evel Kemeralbnda ·kebapçı 
Rifatan dükkanında baıı ar
kadaılarile rakı içtiği ve 
sarhoş olduğu anlaşılmıştaı:. 
Hatta bu içki aleminden 
saat yirmi Uçte aynlen Kah
raman evine gitmek üzere 
konak istikametinde ilerlemiştir. 
Rıhbmda tenha bir yerde yürür
ken veya su dökmek isterken sar 
hoıluk yüzllnden muvazenesini 
kaybederek denize düştüğü ve 
boğulduğu tahmin olunmakta· 
dır. Kahramanın baıka birisi 
tarafından denize atılması .la 
ihtimalden uzak tutulmamakta
dır. Bu noktadan tahkikat ta
mik edilmektedir. 

Cesedin defnine miiddeiumu
milikçe ruhsat verilmiıtir. 

Burnova cinayeti şahit· 
leri yeniden dinleniyor 
Fatma vak'ayı dün tekrar anlattı 
Burnava nahiyesinin Nalda

ken köyünde Zeynel ve Aziz'i 
öldürmekle maznun Klzım ve 
lbrabimin muhakemelerine dün 
ağırcezada deyam edilmiıtir. 
Mahkemece bazı tahidlerin 
tekrar dinlenmesine dair bun
dan enelki celıede verilmiı 
olan k,a'rar mucibince dün Fat
ma admda bir pbid kadın 
dinlenmiştir. Am•e hukulcu 
şahidi olan Fatma demiıtir ki: 

- Vak'a günü evimde otu
ruyordum, dıpn çıkan oğlum 
vakıt geciktiği halde gelme• 
mişti. Onu aramak üzere so
kağa çıkbm ve bulamadım, 
hempremin evine kadar gide
rek orada da aradım. O sırada 
Zeyneli gördüm. Fevzinin dük
kanında idi. 

Aziz de clııarıda taılar üzerin· 
de oturuyordu. Ibrabim, Kizım 
ve Zeliha ise eYlerinin kapılan 
önünde oturmuılardı. Zeynel 
dükklndan dıpn çıkınca Zeli
ha y.aıaında oturanlara : 

- Ne duruyorsunuz? Diye 
bağlrclı ve bu .az ilzerine 
Kizım elindeki uzun tüfek
le ateş etti Zeyneli yaraladı 
yaralanan Zeynel kaçmağa 

başladı, lbrabim de arkasından 
koşmak izere iken tatlar üze
rinde oturan Aziz bağırarak: 

- Ne yapıyorsun dayı oğlu? 
dedi. Bundan kızan lbrahim 
tabancasım Azize ateş ederek 
onu Bldllrdü. 

Mahkemece daha iki şahidin 
dinlenmesi için muhakemenin 
devamı baıka bir giine bıra
kıldı. ......... 

Karşıyaka ya 
Birden sonra da vapur 

işletilecektir 
Geceleri saat 23 ondan sonra 

Karşıyakaya vapur işlememesi 

lzmirli ve Karııyakah balkı 
müşkül vaziyette bırakıyordu. 
Vilayet bu mllbim mesele hak
kında lktiaad vekileti nezdinde 
tetebblbte buJunmuıtu. 

lktiıad veklletindea gelen 
bir emirde Karııyakaya gece 
saat birden ıonra da bir vapu
run işletilmeıi bildirilmittir. Bu 
emrin tatbikine derhal baıla· 
nacaktır. 

TAYYARE 

Sıhhat meclisi 
au·ıun vallnln ba,kan

lllında toplanacak 
Viliyet sıhhat meclisi yarın 

saat onda ilbay Fazlı Gülecin 
başkanlığında olarak sıhhat 
müdllrlüğünde toplanacaktır. 
Bu toplantıda şehrin sıhhat 
işleri ve viliyetin durumu hak
kında meclise izahat verilecek 
ve bazı evlerin komıulanna 
zuarb olan durumları hakkında 
kararlar ahnacktar. 

Bundan baıka Halkapınar 
suyunun kaynağının muhafa
zası hakkında da milzakereler 
yapılacakbr. 

Bu hafta iki seçme ve nefis filim birdea 

1 - Aşkım Senindir 
Camllla Horn ve Loula Oraveure ile diğer Al

man yılcluılannın iıtirakile yapılan y&ksek musikili bir şaheser 

2 - Hürriyete Can Feda 
Bitin Fransız komiklerinin iştirak ettikleri Rene Clair'Jn 

bllylk komedisi. 
FiYATLAR te - 20 - so KURUŞTUR 

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

Hergiin 16 - 19,30 da Aşkım senindir. 17,35 - 21,15 
Hnrriyete Can feda Cumartesi ve pazar rtinleri 14 de 
Atkım Senindir filmi ile bqlar. 

Soyadı 
İzmirde tescil muamelesi 

her yerden fazladır 
lzmir viliyMinde soyadı al

mış olanların mikdarı nüfus 
müdürlüğllnce tesbit edilmiştir. 

Hazırlanan istatistiğe göre 
lzmir merkezinde 32279 kişi 
soyaldı almış ve tescil ettir
miştir. 

Bergama kazası hariç olmak 
üzere mülhakat ile birlikte iz
mir vilayetinde tescil ettirilen 
soyadı miktarı 164,050 dir. 
Halbuki İstanbulda miilhakat 
ta dahil olmak üzere tescil 
edilebilen soyadı miktarı 190 
bin küsurdur. 

Nüfus müdürlüğünce soyadı 
almamış olan kimselerin kü
tüklerden listelerinin tanzimine 
başlanmak .lizeredir. Bu gibiler 
hakkında ceza tatbik edilmek 
ve soy adları verilmek üzere 
listeleri vilayete verilecektir. 

lstanbula nazaran lzmirde da
ha çok soy adı alınmış ve tes
cil edilmiştir. Çünkü nüfus iti
barile lzmir daha az olduğu 
halde lzmirdeki halkın aldığı 
soy adı miktarı lıtanbulunkine 
çok yakındır. 

Muamele vergisi 
Beygir kuvvetini değiş
tirenler nasıl beyan

name verecekler 
Muharrik kuvveti bet bey• 

girden fazla iken sonradan bu 
miktardan aıağı düşürmüt 
olan sınai müesseseler de ev
velce imil edilmiı olan mad
deterden muamele vargiai ali
nıp alınmayacağı hakkında Ma-
li ye Vekaletinden vilayete bir 
tamim gelmiıtir. 

Sınai mliesseselerin muhar
rik kuvvetini beş beygirden 
aşağı düıürenler ancak o ta· 
rihten sonra muafiyet iktisap 
etmiş olacaklarından daha ev
vel imal olunan mevaddan ver-
gi alınması li11mgeldiği bildi
rilmiştir. Onun için bu kabil 
müesseseler beygir ku'ivetini 
beşten aşağı dütürdüklerini 
alakadar memurlara bildirmeğe 
ve o tarihte mevcut mallarının 
cins ve mıktarını bir zabıt va
rakasile tespit ettirmeğe mec
burdurlar. 

Müessese sahipleri vergiye 
tabi olduğu tesbit edilen bu 
kabil maddelerin satıldığı veya 
satılmak üzere komüsyoncuya 
gönderildiği tarihi takib eden 
ayan on beıinci günü akşamına 
kadar nevi ve miktarını ve sa
taş fiatını ve bunlardan tenzili 
lizımgelen iptidai maddeler 
varsa kıymet ve miktarlarına 
kanunun 8 inci maddesi muci
bince bir beyanname ile bildir· 
mek ve vergisini uıulll daire
sinde vermekle mllkelleftirler. 

VEDADAR 
Dekorasyon profesörü 

Giizel san'atlar akademisi 
dekoraıyon profesörü Vedad 
Arın lzmire gelcliii ve mimar 
Necmettin Emre ile çalıpna 
birliii yaptıkları haber alın
mııtar. 

Vedad Ar Fransanın tezyini 
san'atlar ali mektebinden me· 
zun ve Paris Tobis KJang filim 
stüdyosu dekorat6rlldür· Milli 
filimlerimizin dekorlannı da mu· 
maileyh yapmııtır. 

Bu iki kıymetli san'atkirı
mız fuvar işlerinde beraber 
çalaıacaklaıdır. Kuvvetli bir 
mimarla san'atkar bir profe
sörümüzün müşterek mesaisi 
lzmir fuvarına kıymetli eserler 
verecektir. Muvaffakıyetler di· 
leriz. •J• ~-
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Bu gece; mem:eketimin seli
mmı ulaştıran bir hemşerimin 
karşısmda; yüreğimin hasret ve 
iştiyakiyle hayli sevimli daki
kalar yaşadım. 

Her tarafı, memleketimin ko
kusunu, havasını, samimiyetini 
ve bütün sevgili varlağına taşı

yordu. Ana dilime kavuşmuş 
ana kucağına kavuşmuş, koku
larını almış gibi idim. Vecd ve 
istiğrak içinde doya doya din
ledim, söyledim, konuştukça 

içim açıldı, garipseme melitim 
şifa landı. 

Selamları nan, haberlerinin 
hepsi de, hasretimi yarı teskin 
eder; ne gariptir ne teıaddır ki 
bir kat daha arhrırken; hem
şerimin şu sevinçli havadisi beni 
sevinçten hoplattı: 

- Memleketimiz c!edi. Hem 
yalnaz bizim memleket değil 

Anadolunun yayla köyleri •e 
şehirleri, bolluk, bereket için
de.. Kaç günlerdir yağmur 
yağıyor, daha arpaya yeni yol
dular, harman bile yapılma&. 

Buğdaylar başakta ama, o ka
dar bol, o kadar bol hasılat 
var ki, arkasını alamayacaklar 
sankim! Eğer Allah bir afat 
vermezse bOtün sıkıntıları bu 
sene ukruç olacak .. 

Bundan güzel, bundan ha
yırlı, bundan uğurlu ve sevinçli 
haber olur mu bilmiyorum. 
Sanki benim kesem dolmuf, 
benim karnım doymuş, sırtım 
pek, uykum denk olmuş gibi 
idi. 

- Allaha şükür! diyordu. 
Bu allahma şükreden bem

şerimin önünde elimi göğe açıp, 
arkasından şükllr secdesine 
kapanasım geldi. 
Düşündüm : Biz ekmeği on 

bir kuruşa yakın, kursak dol
durmaz cesamette alıp, yerken; 
Anadolu şimdiden gıdanın en 
mühimini bol bol biçiyor, bol 

bol ve gerine gerine rahatına 
kavuşuyordu. Onlar ne kadar 
bol, onlar ne kadar rahat olur· 
larsa elbet bize de tesirleri 
dokunur. 

ille velikin bize geçen sene 
de böyle dedilerdi de, arka· 
sından; efendime söyliyeyim 
ekmekJer göğün tepesine çık· 
mıştı. 

Ası ölüye nur yağmaz .derler, 
aceba; geçen seneki bereketi 
bu sene fersah fersah aşan, 
ambarlar dolusu Anadolu bol· 
luğunu, karşıdan imrenerek, 
yutkunarak işidecek ve ekmeği 
yine b6yle havada g6rilp, ayak· 
larımızın altına kuruıluklann 

zayif basamağını alıp mı eri
ıeceğiz •.. 

Eğer Allah işi karışmaz ve 
bu bolluk şu aormal seyrini 

bozmazsa ve biz de yine bu 
akibete ujrarsak diyecek, ya
zacak .bir şeyim ve bir ıeyimiı; 
kalmaz. Yeter ki Allah insaf 
versin! 

TOKDIL 

Deli katil 
Bugün muhakeme 

edilecek 
Kahramanlar mahallesinde 

babası maliye memuru Ahmet 
Hilmiyi öldüren ve bemıiresi 
Fıtnatı öldürmek kasdile ya
ralayan, bu esnada ahaliden 
Yusufla Mustafayı da yaralıya• 
Sabrinin ağırcezada muhake
mesine yaran baılanacaktır. 

Müstantiklikçe; Sabrioin ağır 
cezada lüzumu muhakemesine 
karar verilmiştir. 

Dava dos 1asanda maznunun 
cinnet halinde bulunduğuna 
dair raporlar vardır. Onun içia 
muhakemenin ne şekilde de· 
vam edeceği merakla bekle-
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Son ~elgraf . H~]Jerleri ltalya delege 
göndermiyecek mi? 

- Soızu 3 üncü sahifede -
çıkarabilecekleri harp gemileri 
hakkında şahsi bir tez vere
cektir. Bir lngiliz tezi, Kara- . 
deniz devletleri harp gemile
rinin tonaj haddi ve kaydı ol
maksızan Bogazlardan serbestçe 
geçebilmeleri hakkındaki Sov
yet tezini reddedecektir. Bu
nunla beraber, bu gazete ltal
yan111 Montrö konferansına 

iştirakinden önce kat'i bir ka
rar verilmiyeceğini i ave ediyor. 

ROMANIN SÜKÜTU 
Montrö 6 (Yeni Asır) - Ce

nevrede zecri tedbirlerin ilga
sına karar verilince Italyamn 
boğazlar konferaosma resmen 
iştiraki beklenmekte iken bu 
hususta Roma hükumetinin bir 
haftadanberi sükutu muhafaza 
etmesi, ltalyanın Montröye mu
rahhas olarak sadece bir mü
şahid göndermekle iktifa ede· 
ceği zannını uyandırmaktadır. 
Şu takdirde bu müşahid, Ital
yanın Milletler cemiyeti nezdin
deki mümessili B. Bovaskopa 
olacaktır. 

ITALYA iŞTiRAK ETMEZSE · 
· Her ne kadar Türkiye ve 
büyük devletler ltalyanın bo
ğazlar konferansı mesaisine 
faal ve müessir bir şekilde iş
tiraki için Romada ısrar et
mekte iseler de, eger ltalya 
konferansta sac\ece bir müşa· 
hid rolü oynamak hususunda 
ısrar ederse, konferansan me
saisi buna rağmen devam ede
rek neticelendirilecek ve yeni 
boğazlar mukavelesi hazırlan
dığı şekilde imza edile
cektir. Ancak bu mukavele 
konferansta hazır bulunmıyan 
veya muvakkat olarak sükut 
eden devletlere de istikbalde 
hazır bulunacaktır. 

Siyasi mahafilde tahmin edil
diğine göre ltalyanın bu vaz' 
iyeti alması, Akdeniz anlaş-
ması meselesinden ileri gel· 
mektedir. Zira ltalya hükiimeti 
kendi fikrince, Akdeniz anlaş-
masını da paktın 16 'ncı mad
desi mucibince ltalyaya karşı 
alınmış olan tedbirlerden ayır· 
mamaktadır. -···· Necaşi çok yorgun 

Tek Habeşli kalıncıya 
kadar harbedecekler 

··-·-·-
'' Avrupanın emniyeti namına 

bize ihanet ettiler ,, . ·-· .... 
-- Baştarafı 1 inci sahifede -
Adis-Abebanın haricindeki 

bütün Habeş halkı yağmur 
mevsimi başlar başlamaz sonu
na kadar düşmanla çarpışmağa 
azmetmiştir. Habeşliler, hatta 
aopa ile dahi olsa muharebeye 
devam etmeğe karar vermiş
lerdir. 
Habeşliler, düşman, büyük ba

balanmo mukaddes toprağından 
dışarı atılıncaya kadar ve ya
hut artık muharebe edebilecek 
tek bir Habeşli kalmaymcaya 
kadar istiklalleri için mücadele 
edeceklerdir. Biz hiç bir mem· 

leketten bizim istiklalimiz ıçın 
askerlerinin kanını dökme
sini istemiyoruz. Bizim bü
tün istediğimiz şey silah ve 
mühimmat alabilmek için bir 
mıktar paradır .. Üıt tarafmı Ha
beş muharipleri yapacakJaraa. 
Avrupanın emniyet ve selameti 
namına bize ihanet edildi. Hiç 
bir fedakarlık, hatta Habeşis· 
tan gibi eski · ve kimseye za
rarı dokunmıyan bir milletin 
imhası bile Avrupanın ve ciha
nın ufuklarında teressüm et· 
meğe başlam•ş olan müthiş harp 
tehlükesini defedemez. 

lrtioat komitesinin kararı 

Zecri tedbirlerin ilgası 
tarihi on beş Temmuzdur ...... 
Ilganın mekanizmasını tanzim için 

eksperler çalışacaktır· 
- Baş tara/t 1 ncı sav/ada -

için en kara bir gün olduğunu 
telgraflamışlardır. Habeş işi 
daha henüz aydmlanmiş iken 
Milletler cemiyeti Dantzig'in 
tehlökeli davası ile karşılaş

maktadır. 

Jur gazetesi dün Hebeşis· 
tandı, bugün Dantzig'dir, yarın 
da Avusturya olacaktır. Mil
letler cemiyeti getçekten çok 
nasipsiz, diyor. 

Bununla berabt::r gazetelerin 
hemen cümlesi de Milletler 
cemiyetinin istikbali hakkında 

ümitli bulunduklarını teyid edi
yorlar-. 

Pöti Pariziyen diyor ki: 
Artık şimdi ltalya Van Zee-

Lonclrada 
Londra, 6 (Ö.R) - Paristen 

~ayyareyle gelir gelmez, dısiş
leri bakanı Eden başbakan 

Baldvini ziyaret ederek muhte· 
Hf meseleler hakkmda görüş· 
0>tlttt!r. Bunların arasmda en 
'd1ed~ ehemmiyetle · müzakere 
•nui• ıllan Boğazlar · ve Dant· 
.Ar •eaeiel~ridir. 

1 
1 

land tarafından davet edilerek 
F ransanın, lngilterenin ve Bel
çikanm mümessilleriyle Brük
selde karşılaşabilirler. Yalnız 
bu netice milletler cemiyetinin 
bir haftadanberidir geçirmiş 

olduğu müşkül anları telafi et
tirmeğe kafidir. 

Jurnal dö Boris dünkü gün 
milletler cemiyeti en ezici dem· 
lerini yaşadı, diyor.Bedbin olan 
Pertinaksda, Eko dö Paride 
Habeş meselesile yarının mü· 
tecavizi Greiserin nutkunu kar· 
şılaştırarak beynelmilel cami· 
anın her türlü insicamını kay
bey!ediğini ve artık niyetlerini 
gizlemeğe lüzum görmediğini 
kaydediyor. 

Takas 
BerJin, 6 ( Ö.R ) - Doktor 

Şahtın gazetesi Almanyanın 
cenubu şarki Avrupa memle
ketlerine makine satmak sure
tile yar.dıma hazır olduğunu, 
mukabilinde tediye vasıta11 
olarak bu memleketlerden ma
·den ve iJk ·madde kabul e<lc• 
ceğini yazıyor • 

. 
" 

Montrö Konferansı . . .. . 
Cenub 

• ·. Gümrüklerinde 
Sert bır muharebeden sonra yumuşak ıslhat yapılacak 

b• •• k 1 k k 1 Ankara, 6 (Özel) - Cenub 
ır muza ere o ara arşı anıyor vi!ayetlerimizdeki gümrükleri 

tetkik ederek dönmüş bulunan 
gümrükler umum direktörü 
Mahmud Nedim Gündüz bu 
gümrüklerde yapılması gereken 
ıslahatı muhtevi raporunu Ba
kanlığa vermiştir. Gümrükler
deki teşkilatın bir an evvel 
tatbiki için hazırlıkların ik
maline çahş,lmaktadır. 

Paris, 6 ( Ö. R ) - (lntransigeant) gazetesi 
yazıyor: 

C~nevre gürültüsünden sonra Montrönün 
dinlendirici sükuneti; sert muharebeden sonra 
yumuşak müzakere ... Fakat bundan dolayı bu 
konferansın alaka ve ehemmiyeti azaJacak de
ğildir. Zira müzakere mevzuu olan Akdenizin 
emniyetidir ki Avrupanm umumi emniyeti ile 
sıkı sıkıya alakadardır. · 

Montrö 6 (Ö.R)-Boğazlar konferansı bugün 

öğleden sonra umumi bir celse yapmıştır.Havas 
ajansına göre bugünkü içtima umumi bir anlaş
ma için kat'i olacalctır. MukavelE-nİn cumartesi 
imza edileceği tahmin ediliyor. 

lngiliz delegasyonu, harp gemilerinin boğaz
lardan geçmesine müteallik olan altıncı madde 
hakkmdaki tadil lekJif lerini delegasyonlara 
dağıtmıştır. 

Bu tekliflerin en büyük kısmı Türk metalibini 
tatmin edecek mahiyettedir. 

Fransada diktatör yok 
Y ıld1rımdan 
bir kişi öldü 

Istan bul 6 (Yeni Asır )-Dün 
(pazar günü) şiddetli yağmur
lar esnasında düşen yıldmmdan • h • h •• k A Alibey köyünde gezmeğe giden 

• Y orgi derhal ölmüştür. Akra-F ransız ıç baU:anı, Halk cep_ esı u u balarından üç kişi deyaralıclı .. 
metini yıkmak istiyenlere cevap verdi M~rdin'de maden 

Yeni kabine, kısa bir zaman içinde işçiyi refaha 
kavuşturacak hareketler hazırlamıştır 

Paris 6 (Ö.R)- Halk cephesi partileri arasın
daki birliği bozarak hükumeti devirmek için 
çevrilen manevralar dolayısiyJe iç bakanı Sa
lengro mühim bir nutuk söyliyerek demiştir ki: 

" Halk cephesine bağlılığı hükumete yaşamak, 
iş başında kalmak ve iş görmek imkanını vere
cektir: Cumhuriyete hizmet etmek için halk 
cephesi proğrammm tatbiki lazımdır. Sol cenah 
partileri taahhütlerini yerine getirmek azminde
dirler. Hükfimetimiı geçici bir hükümet değil· 
dir.,, 

Kollektif iş · mukavelesi, 40 saatlik iş haftası, 
mekteb çağı~ın uzatılması, ücr~tli işçi tatili ve 
saire gibi parlamentonun az zamanda tahakkuk 
ettiı;diği eserleri kaydettikten sonra nazır ilave 
etmiştir : 

- - Yakında da harp sanayiinio millileştirilmesi 
kanunu çıkacaktır.Hüki'ımet cumuriyet nizamına 
riayeti temin etmeği vadetmiştir. Eminiz ki 
p·roletaryanın ve cumuriyetin mukaddes hak
larını korumak vaadını tuttuk. Önümüzdeki 
güçlilkleri atlatmak ve halk cephesine karşı 
yapılan manevraları tesirsiz bırakmak için bir
liğimize sadık kalacağız. 

cephesinde hiç partinin diktatörlüğü yok
turr . Bütün partiler müsavidir. eğer 
harp cephesi parçalanırsa kabahat hükumetin ve 
işçi teşkilatının olmıyacaktır. Halk hükumeti 

tetkikleri 
Mardin, 6 (Yeni Aınr) 

Iktisad Vekaleti maden araş
tırma şefinin riyasetinde üç 

kişilik bir heyet şehrimize ge
lerek maden tetkikleri yapmış 
ve bu akşam şehrimizden ay
rılmıştır. 

" • 1 ••• 1 .... 

KOMÜNiSTLER HA YD 
PARKTA NUMAYIŞ YAPTI 

•••••••••••••••••••••••• 

Proleterya 
beynelmleli 

T.lHAKKUK ETSEYDi 

Duçe 
Muvaffak olmazd1 

- Baş tarafı 1 incı sahifede -
drada açılacak olan beynel
milel sendikalar kongresinin 
mesaisine iştirak etmek üzere 
yirmi memleketten Londraya 
gelmiş bulunan sendikalar mu
rahhaslarına sefa geldiniz de
mek için Hayd parkta bir nü
mayiş yapmışlardır. 

"Matignon,, anlaşmasını yaptığımız zaman, 
büyük patronluğun taahhütlerini tutmağa ve 
hükumete müşkülat çıkarmağa karar verdiğine 
inanmıştık. Halbuki şimdi, doğru olduğunu 
zannetmek istemediğim bir manevra haber ve
riliyor. Güya büyük patronlar, cereyan etmekte 

Fransız ~ bakanı Salengro, bir meb'us 
olan tecrübeyi torpillemek için, bir nevi harp arkadaşile görüşüyor 

lngiJiz komünistleri lideri 
Harry Polhtt Prolertarya bey
nelmileli tahakkuk ettirebilmiş 
olsaydı Duçe Habeşistanda 
muvaffak olamaıdı demiştir. 

hazinesi tesis ediyorJarmış. Eğer böyle olursa olan hükumetimiz, devam etmek ve yaşamak 
hükô.metin gafil avlanmıyacağını temin ederim. için ancak halkın arzusuna dayanır. Iş başında 
Bizim .zaferimizle bitecek bir mücadeleye giriş· birkaç ay değil, senelerce kalacağız. işçi sını-
meğe hazınz.,, fına istedikleri ıslahatı vereceğiz. Şehirli ve Japon yada 

idamlar Nazır bundan sonra işçilerin hühfunete güç- köylü orta sınıftan, serbest meslekleri de ih· 
lük çıkarmalarını, umumi mesai konfederasyo- malden kurtaracağız. Avrupaya ve dünyaya sulh 
nundan başka gavri mesul hiç bir kimsenin teşvi ilan edeceğiz Jaures'in tabiriyle yükseklerde Tokyo, 6 (Ô.R) - 23 Şubat 
kine kapılmamalarını, ifrata geçmememeleiini olan cumuriyete hizmet edecek, onunla birlikte isyanına iştirak etmiş olan bir 
tavsiye etmiş ve demiştir ki: yükseleceğiz. çok zabitler idama mahkum 

- Souk kanlılığımızı korumalayız. Halk Binlerce kişi nazın alkışlamışlardır. edilmişlerdir . 
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Berlinde bir tören 1 Tüccarlar okusun 

Propaganda bakanı 
Göbels bir nutuk söyledi 

Berlin, 6 \Ô.R) - ilk nas

yonal sosyalist kongresinin 
yıldönümü munasebetile parti 

teşekkülleri Führer önünde 

geçid resmi yapmışlardır. Pro

paganda bakanı bir nutuk söy

liyerek Alman işlerine hariçten 

karışılmasmı tenkit etmiş ve 
demiştir ki: 

"Nasyonel sosyaJizmi tenkit 

edenler kendi işlerine baksın· 
lar ve bizimle uğraşmasınlar. 
Biz, karışıklıkları büyük vası· 
lalarla basbrnıasını biliriz.,, 
· Merasim sonunda Hitler de , 
söz almıı •e Nali hiikametinin 

başardığı işleri kaydettikten 

sonra demiştir ki: 
11 Almanyanın silahlanması 

ancak bir haksızhğın tamirin

den ibaret kalmıştır. Almanya, 

diğer devletlerin silahsızlan

nıağa razı olacakları nisbette 
kendisi de silahsızlanmağa 

hazırdır. Bizim maksadımız 
Alman vatandaşına yeni bir 

terbiye vermektir. Hitler genç
liği, iş mükellefiyeti, parti, mi-
lis, ord~, bütün bunlar aynı ga
yeye matuftur. ihtilafın eo büyük 

gayesi Alman milletinin birli
iini temin etmekten ibarettir •. 

Sipariş vermeden önce 
müsaade almak lizım 

Ankara 6 (Yeni Asır} - 1 temmuz 936 tarihinde meriyete 
giren kontenjan kararnamesinin beşinci maddesine göre D liste• 
sine dahil eşyanın siparişlerinden önce alakadar daireden tüccar
ların müsaade istemeleri İcab etmektedir. 

Müsaade alınmadan sipariş edilen eşyamn ithali için yapılacak 
talebler, iktisat vekaletince nazıırı itibare alınmayacaktır. 

Fransız nazırlar meclisi bu sabah 
mühim bir toplantı yapacaktır 

Paris, 6 ( Ö.R ) - Yarın sabah saat 10 da Elize saraymda, 
Saoia seyabatından dönen Cumurbaşkanı Lebruı:ıun riyaseti 
altında bir nazırlar meclisi olacak ve meb'usan meclisinde görü
şülmekte olan meselelerle harici vaziyet müzakere mevzuu ola· 
caktır. Fransayı Blum ve Delbosun temsil ettikleri son Cenevre 
toplantılarındanberi nazırlar meclisi toplanmamışb. Bu sebeble 
başbakan ve hariciye nazırı şimdi devlet reisine ve kabine erka
nına vaziyet hakkında maliimat vermek istiyorlar, Görüşülecek 
meseleler, ltalyaya karşı vaktiyle kararlaştırılan zecri tedbirlerin 

• yakında kaldmlması, Lokarno devletlerinin konferansı, Dauir 
hidiıeJerinin ortaya çıkardığı mesele vesairedir. 
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Dallardan sesler: 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

NEGÜS 
Son günlerde yine bütün dün_ya gazeteleri; fiilea sabık, kavlen 
hik HabeŞ imparatoru Negös'ten bahsediyorlar. 
Her gazetenin birici sahifesinde Necaşiyi bir merasime 

g· derken, bir ziyaretten çıkarken görüyoruz. 
Elinde asası; belinde keşkülü, başıoda şemsiyesi kapı kapı 

dolaşan: Cildi gibi bahbda kara adam devletlerden yardım, 
Uluslar kurumuodan da sözünü yerine getirmesini istiyor. 

Tacını, tahtını; bütün memleketini kaybettikten sonra elilemin 
insafına bel, merhametine ümit bağhyan zavallıya acımak gerek. 

Uluslar kurumunun; nakzı ahdeden azaları hakkında bir ceza 
bük.mü vererek infaz ettiğini henüz görmüı değiliz. 

Bütün mesaisi hali nazariyatta ve kağıt üzerinde kalmaktan 
kurtulmıyan kurumun; daha bel bağlanacak bir hale gelmediği 
son ltalyan - Habeş harbında bir kerre daha sabit olmadı mı ? 
Hakkın ve sözün kuvvette olduğu kaidesi her gün yep yeni 

bir misalle mevkiini tahkim edip dururken mazlfımlann ve 
mağdurların feryadı yalnız kalpleri kuru bir teessüre sevketmek
ten ileri gidemiyor. 

Milli davalar1n yeşil masalarda değil, kanlı savaş meydanlarmda 
halledildiği bu zamanda davayı kaybettikten sonra emniyet ve 
sulh vadedenlerden müsbet bir cevap beklemek - bence - akıntıya 
gürek çekmekten başka bit şey değildir. 

Medeniyet; insaniyet ve fazilet kaidelerini ne kadar perçimlerse 
perçimlesin; bir milletin mukadderatım yalmz ve yalnız: o milletin 
kuvveti tayin ediyor. 

Hardal gazı, harpte insanları; devletler hukukunda da bütün 
esasah eritip gittikçe mev'ud yardımlar; ıstırabı muvakkaten 
dindiren morfin şiringalarına benziyor. 

"1'4:u.ra"t Çın.ar 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Mektep çocuklarını so
kakta bırakmamak için 

Halkevi iyi bir proğram 
azad obaları açtı 

• 1 •• 

Halkevi sosyal yardım ko
mitesi ve Kültür direktörlüğü
nün teşebbüslerile 1 temmuz 
936 tarihinden itibaren memle
ketin muhtelif yerlerinde azat 
obaları açılmışbr. 

Bu obalar için yapılan astü
züğün amaçladığı ergeler şuu
la~dır. 

1 - Çocukların öğretiru dev 
resinde aldıklan iyi itiyadlarla 
yaşamak zevklerinin kaybol
maması. 

2 - Sokaklarda gelişi güzel 
bırakılmayıp eğetim gözeti al
tmda yaşamalarınm sağlanması. 

3 - Yalnız bilgiye veya 
sıhhi ve pedağojik olmıyan 
herhangi bir oyalanmaya önem 
verilmeai yüzibıden evlerde 
çocuk tabiabna yabancı meı

galelerden uuı,k bulundurul
maJan. 

A - Azat obalarına ilk okul
larda yazılı herhangi öğrenci 
girebilir. Okula bu yıl da gi
recek olanlar kabul edilir. 

B - Odaya girecek her ço· 
cuk yüklendiği parayı oba öğ
retmeni tarafından gösterilecek 
şartlar dairesinde verir. 

C - Yaz•mdan sonra her 
ne auretle oluraa olsun obadan 

s 

• 1 • 

ayrılmış çocukların verdikleri 
paralar geri verilmez. 

D - 15-7-936 tarihine ka

dar kabul muamelesi yapıhr, 
mazeret gösterenlerin çocukları 

bu tarihten sonra da kabul 

edilirler. Çocuklarda kıyafet 
birliğine bakılmaz. 

Çocukların saatlerini, ge7.İn· 

tilerJe neşe ve zevk içinde 
geçirmeğe ve ruhlannı musiki 

nağmeleriyle tazelemeğe matuf 

olan her türlll araçlan araya· 

cak, bulacak ve tatbik edecek 

oba öğretmenlerine çocuklarını 

teslim etmek her baba için 
bir borçtur. 

Halkeri clirektörl 
A. Ozan 

Kalp Hrı lar 
Salhanede derici Cafer oğlu 

Saidin mezbaha şirketine ver· 

diği paralar arasında bir tane 

kalp iümüı lira bulunmuş ve 
Sait tutulmuştW'. 

Tahkikatta bu parayı Sinek

lide tabak Lütfiden aldığım ve 

bunun kalp olduğunu bilmedi· 

ğin' söylemiştir. Tahkikat de
rinleştirilme~ tedir. 

~---------------------------" 
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Sabiha dalgın dalgın sordu: Şu halda bani aavmlya 
ba,ıadın demektir Ahmed, dedi. 

••••• 
Benim bu kayalardan sağır 11 sevmek ,, kelimesini acaba 

hareketime adeta kızmış gi- istiyerek mi kullanmıştı. Bu ne 
b ydi. Belki de konuşmuş ol- demek oluyordu. Bu · güzel 
mak için söyledi: kadın hakikaten benden bir 

- Gördün mü Ahmet, dedi. şeyler mi ümit ediyordu. 

Beni ne kadar sevdiğini ken· O zaman ıstırabım genişledi. 
din bile bilmiyor muşsun. Ön- Sabihanın söylediği gibi haki-
ce hareketimi soğuk kanhhkJa kalen farkında olmadan onu 
karşıladın. Sonra benim ölmem sevmiş, hem de delice işık 
ihtimalini gözlerinin önüne ge- olmuştum. 
tirerek fedakarlık yaptın. 4 TEMMUZ 

Sabiha, kocaman bir Ben, zannettiiimden daha 
cümlenin içine sriz.leyi•erdiği cok talisizmişim Sabiha.. Şu-

Gümrük resmi verilmeden 

Bergama un fabrikasına 
getirilen makineler 

Alyoti müessesesi 
başkalarına mı satış 

tarafından 
edilmiş? 

Sııflular, mahkemede hesap vuilken 

nuni yollardan yürümiyerek )atmıştır. 
-Baş tarafı 1 ncı sav/ada- 1 rüatından sayılamıyacağını an-

bu fabrika müştemilAt ve ma· Avukat Mostafa Münir sözll· 
kinelerini başkalarına devret- ne devam ederek şunları söy-
miştir. Bu itibarla satm alma lemişlir: 
ve satma muamelesini yapan - Bu makineler tamamen 
firma namına hareket eden 
Reno Alyoti ve Niko Manisso 
iki ayn noktadan suçlu mev
kiindedirler: 

1 - Teşviki sanayi kanu
nundan istifade edilerek güm
rük resimleri ödenmeden ithal 
edilen makine, motör ve de
ğirmen gibi eşyaları devren 
aln ken gümrük resimleri öden
memiştir. Bu bir suçtur. Güm
rük kanunun yedinci maddesi 
delaletiyle 1918 numaralı ka
çakçık kanununun bir ve yirmi 
beşinci maddelerine temas et
mektedir. 

2 - Devren alınan bu gibi 
muafiyetli eşyanın da ayrıca ve 
bilihara başkalarına sahş edil
mesi için yine gümrük resim
lerinin ödenmesi İcab ederdi. 
Bu da yapılmadığı için yine 
ayni kanunun ayni maddelerine 
temu etmektedir. 

C. Alyoti firması adına 
hareket ederek suçlu mevkiin
de oturan bu zevat, değirmen
taıı, dinamo, çıkrık, prese gibi 
eıyaları Necib zade, Fratelli, 
KaaabahMehmede satmışlardır. 

Dünkll celsede suçluların 
müdafaa vekili avukat Mustafa 
Münir, bir evvelki celsede 
mahkemece istenilen sirküleri 
mahkeme heyetine tevdi etmiş 
ve satış muamelesine tabi tu
tulan eşyanın, gümrük muafi
yetinden istifade edilerek eşya 
olmadığını, muafiyetten istifade 
edilerek idhal edilen eşya lis
tesinde bunların mevcud olma
dığını, dinamonun motör tefer-

rada, Gödence köyünün sakin 
ve münzevi muhitinde berşey

den ve her hadiseden uzak, 
kuşlarla, tabiatla başbaşa ka
larak kendimi unutmuşken han
gi kötü vesile beni seninle ta
nıştırdı. Hangi k6tü vesile seni 
bana sular arasında aıatarak 

kıta talihime yeai bir acı yeni 
bir ıstırap sebebi hazırladı. 

Senin kadar kadın, senin ka
dar sevmesini bilen bir mah· 
liıka rastlamadığımı itiraf eder
sem hata etmemiş olurum, sa
niyorum. Ben senin yanında 
erkekliğimden utanacak kadar 
aciz kaldığımı anlıyorum. Ben· 
den ne istediğini, nasıl bir his
sin zebunu olarak benimle ko
nuştuğunu bili a~hyam_ıyorum. 
Bu çirkin çehrenın nesıyle se-
nin yanında eşit olma zevkini 
arayabilirim. 

Ne kadar iyi ki defterim 
bunları sana açmıyacak .. Fakat 
tuhaf değil mi? Ben de.. Ben 
bunları •ev bir defterin yap· 
raldanna bırakırken bile uta-

modern bir değirmene aittir. 
Değirmen taşsızdır. Bu değir
menin aksamı arasında değir
men taşı olmadığı, gümrük 
beyannamesinde taş kaydı ol
mamasından da anlaşılır. Bu 
itibarla makineleri mahallinde 
tetkik buyurarak vaziyeti mey
dana çıkarmamzı dilerim. 

Suçlu müdaf a vekilinin bu 
iddiası üzerine ithal listesi 
tetkik edildi. Listede ''tefer-
rüat ve Kompla,, kayıtları bu
lunduğu anlaşıldı. 

Gümrük avukatı Hayati, 
suçlu sandalyesinde oturan-
lar arasında bir eksiklik oldu
ğuna işaret ederek Alyoti 

müessesesi sahiplerinin tesci
lini tesbit eden bir gazeteyi 
mahkemeye tevdi etmiştir. Bu 
tescile nazaran suçlu sandelye
ainde oturan zevat, tirketin 
müdürü ve hakiki sahibi olan 
Coe Alyotinin talimatı tahtın
de icrayı muamele etmektedir
ler. Gümrük avukatı Coe Al
yotinin de suçlu olması icap 
ettiğini ileri sürüyordu. 

Avukat Hayatinin bu ikaza 
üzerine suçlular ve gümrük 
avukatı arasında kısa bir mil· 
nakaşa cereyan etti. Gümrük 
idaresi avukatı, ileri sürdüğü 
noktanın, makamı iddianın yeri 
açık kalan bir suçlunun vazi· 
yetine " arzı ittiJa ,, etmesi için 
yapıldığını !Öyledi. 

Muhakeme, muafiyetsiz giren 
eşya arasmda değirmen ta-

•• mevcud olup olmadı~ını 

nıyorum. Neden der gibi kırış
ma defterim •• Bu gizli aşkı, 
ben bayatımm hiçbir dakika
aında onun samimiyetine tevdie 
cesaret edemiyeceğim .• Cesaret 
edemiyeceğim, çlinkli faraza 
Sabihanın kCStü bir tarafı ha
kim olup da: 

- Bana mı, bana mı ilinı 
aşk ediyorsun, diyeceği tutarsa 
ne yapanm. 

Ve ben arhk Gödenceden 
bile yılmıya başladım. Eğer 
böyle devam ederse bir gün 
bvradan da uzaklaşmak mec
buriyatinde kalacağım. Bu ge· 
ce, bOtfin bu acındıncı itiraf· 
)anma rağmen memnunum. 
Çünkü onu gördüm. Sabihayı 
gördüm. 

Sazan onu görmemek, do
laştığı yerlerde dolaşmamak 
kararını veriyorum. Fakat bu 
kararı uzun müddet tutamıyo
rum. Bu talisiz gönnJ de sar
hoş bir havaya kapılarak ide• 
ta ayaklanmua Yolunu deiifti
riyor. 

Zabıta haberleri: 
Sıkllmaktan nasibi 

yokmuf 
Bayraklıda deniz banyosuna 

giden lzmirli 20 yaşında Este
re el ile sarkıntıbk eden Rifat 
oğlu Rıza tutulmuştur. 
Ka,ından yaralandı 
Hisar camii önünde hakkik 

Hamid ile Süleyman oğlu Hü· 
seyin arasınde kavga çıkmış, 

Hamid bir demir parçasile 
Hüseyini kaşı üzerinden yara
lamıştır. 

Yakalanan hırsız 
Alsancakta bakkal Mateo 

oğlu jozefin dükkanından alhn 
bir saat ve Keçecilerde mani· 
faturacı Muizin mağazasından 
bir top hümayun çalan Dur 
baba oğlu Ahmed zabıta tu
tulmuştur. 

Arabecı hem hırsız 
hem de ••• 

Üçkuyularda araba sürücft .. 
lüğü yapan Osman oğlu Litif, 
Melahat ve lmet adında iki 
kadını arabasiyle götürürken 
aralarında kavga çıkmış, mani 
olmak istiyen kahveci Zekeri
yaya arabacı latif, bbanca 
çektiği gibi melihatı da ara
badan aşağı atarark yarala
mıştır. 

Tabancanın Çakalburununda 
gazinocu Mehmede ait olduğu 
anlaşılmış ve arabacının üzerin
de bir miktar çatal biçak ve 
ka~ık görülmüştnr. Bunları da 
gazinodan çaldığı anlaşılmışbr. 

lfl paylafamadllar 
Kültürparkta amele Ali oğlu 

Şevki, Süleyman ve lsmail ara
sında iş yüzünden kavga_ çık· 
mış, Ismail bir ağaç parçasiyle 
Şı!vkiyi dövmüştür. Ayırmak 
için araya giren Süleymanın da 
bir parmağı kopmuştur. 

Kızını kaçırmıtlar 

Eşrefpaşada KAtiboğlu cad

desinde oturan Hasan kızı 32 
yaşlannda Sabriye karakola 

müracaat ederek kızı 15 ya· 
şmda Nuriyenin Mehmet oğlu 
Haydar tarafından kaçırıldığını 
şikayet etmiı ve tahkikata 
başlanmıştır. 

Çocuk yUzUndan ... 
Kahramanlarda Emin oğlu 

Mehmetle Davud oğlu Arif 
arasında çocuk meselesinden 
kavga çıkmış, Arif bıçakla 
Mehmedi bacağından yarala· 
mıştır. 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
gösteren bir beyannamenin 
gümrtık idareainden istenmesi 
ve muafiyeten gümrükten geç
tiği anlaşılan motörün yanı 

başında dinamonun da geçip 
geçmediğinin yine gümrük 
idaresinden sorulmasına, dina
mo ile motör arasında irtibat 
mevcut olup olmadığının bir 
ehli vukuf marifetiyle tespitine 1 
karar yerilerek 13 temmuz 
tarihine talik edilmiştir. 

iki gün önce Sabihaya aar
fettiğim kabaca bir cümlenin 
onu kudığım unıyorum. 7.a
vallı kadın aüddökmüş kedi 
gibi yanımdan u:ıaklaıtı. O da
kikada, yani o yanımdan ayrı· 
lırken içimden kendi kendime 
geııif bir: 

- Oh, çektim. 
Yirmi dört saat, onu yirmi 

dört saat görmediğimi hisset
tigim zaman adeta içime sılaya 
benziyen bir hüzün çöktü. Ken
di kendimi, neden onu kırdun, 
diye yiyib durdum. Sonra, iti· 
mi gücümü terkederek akşam 
vaktı Urla yoluna düştüm. 
Belki de sabahleyin görürüm 
ümidile .. 

Onu ufukta görünce derhal 
bir ağacı kendime siper yap
tun ve onu gizlice gözetlemiye 
koyuldum. Bu defa arabayı 
kendisi sürüyordu. Çok dalgın-
dı. Adeta düıünceli gibiydi. 
Gözleri daima ufuklarda dola
flYGr ve bir ıeyler dütünüyor 
gibiydi. O dakika laatınmdua 

................ ___ ... ,. 
Hergün--
---Bir fıkra 

Yaza!l: Eczacı Kemal Aklaş 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Dallardan sesler 
Bizim avukat Murad Çtnar'ın 

daUanndan gelen seselere bli· 
tün lzmirJiler gibi ben de alış· 
tım. O sesin çıkmadığı gün 
• Yeni Asır " ın o geniş kö
şesinde bir uykulama oluyor 
gibidir. Dün Çınar'ı eczanede 
yakaladım. " Dallardan ses
ler " i hergün işitmek isteriz:, 
dedim. Buram buram terliyor 
idi. Cevval gözlerile şöyle beni 
baştan aşağıya bir süzdü, hava 
sıcak Aktaş dedi. Sıcakta im
bat da çıkmayınca yaprak bile 
kımıldamıyor. Böyle havada 
dal mı kımıldar, ıes mi çıkar 
AUab aşkına. . . Güldüm hak 
verdim. Bizimki dallardan ge
len bir ses, ses için fırtınaya 
lüzum yok, azıcık imbat kafi. 
" Hergün bir fıkra ,, yazmak 
mecburiyetim yok, bizimki ruz
gara bağlı dedi, gülüştük. Çı
nar'ın dallarmdau gelen se~ 

daima terütaze çiçek kokulu 
bir aea oluyor. Fıkracıhğın yeni 
bir çeşnisini yaratan aziz Çı • 
nar'a hak verdim. Yazm bazı 
sakin, rlkid gtinleri vardır ki, 
herkea buram buram terler, 
aman bir ruzgir der. Böyle 
glnlerde vantilatörlerin sun'i 
ruzgirları yaprak kımıldatacak, 
dal oynatacak olamadıkça Çı
nar'ın sesmı yine imbattan 
beklemek gerektir.Bereket ver
sin ki, lzmir imbatsız olmaz ... 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Hastaneyi taşlad,lar 
Bekir oğlu lsmail ve Sadık 

oğlu Nihat, Tapecikte Eşref

paşa hastanesini taşladıklann
dan zabıtaca tutulmuşlardır. 

Sakllyacak yeri bulmuf 
Karşıyakada Zafer sokağm

da kapalı bulunan bir dükka
nın kepengi arasına satmak 
üzere 15 gram esrar sakhyan 
Osman zabıtaca tutulmuştur. 

Alt.n dişin marifeti 
Selçuk nahiyesinde Tireli 

il.rahim kansı Adileyi aJdata
rak 26 lirasını çalan Selçuklu 
alhn dit Süleyman zabıtaca 
şehrimizde tutulmuştur. 

Çalacak ba•k• 
bulamadı mı? 

lsmetpaşa bulvarıoda eski 
panayır tahtalarını çe'ıp kaçan 
ve kereateci Mahmuda sa tan 
Ahmet oğlu Emin zabıtaca tu
tulmuştur. 

........................ ----
Tatmin! 

Roma 6 (Ô.R) - " Sunday 
Despeach" gazetesine kısa bir 
mlllikat veren Marepl Badoğ
liyo şarki Afrikada ilk önce 
muhariplere arazi verileceğini 
söylemiş, böylece bunların ltal
yan ~ömürge hareketinin ön
cüleri olacaklannı bildirmiştir. 

~ 

uzak, hakikat olması imkiol 
olmıyaa hayaller geçip duru• 
yordu. Ne düşündüğü merak 
oldu içime.. Yavaşça meydana 
çıkarak eeslendim: 

- Sabiha.. Sabiha .• 
Geriye döndü. Beni görün

ce arabasuu durdurdu. Y ava~, 
yavaı telaş etmeden yanına 

gittim. Telaşsızca elimi uzattım: 

- Nasılaınız Sabiha, dedim. 
iki günden beri ortalıkta yok
sunuz. Y olua sizi göcendirdim 
mi? 

- Hayır ne münasebet .. 
- Böyle söylemeyin Sabiha .. 

Size karp yaptığım kaba hare
keti bir ttlrlU içime sindireme
dim. Hayatta mevcut yegane 
dostumu kaybetmek acısı bir 
anda hayatımın bütün genişli-

ğini sardı. Size öyle alıştım ki 
Sabiha.. Adeta bir gün sizi 
kaybedersem çok üı.üleceğiıni 
anlıyorum. 

- Hiç zannetmem Ahmet •. 
- SolUl~fll -



Danzig işinde muvazaa mı va dır? 
Danzig senatosu reisi, Cenevrenin Danzig işlerine 
karışmasının çok manasız olduğunu söylüyor 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ... ~~~~~~~~~~--~~~~~~~ 
Greyser Cenevreye gitmeden önce Dr. Göbels, Rozenberg, Gene, al 

Göringin hazır bulunduğu bir konferansa iştirak etmis .. 
Berlir., 6 (Ö.R) - D antzig 

Senato başkanı G reiser C enev
teden dönerlcen Berlinden geç
ıtı iş ve h ükumet erkanile gö
tüşrnüştür. 

"Volkiscbe Beobacbter., ga
:!etesine beyanatında Greiser 
demiştir ki: 

- "Serbest ıı:ehirde vaziyeti, 
Ya'hız muvakkat bir zaman 
İçin değ"I. her zaman için 
d~ğiştirmeğe kat'i olarak ça
lı~acağız. Eğer milletler cemi
Yeti istikbalde de Danzig şeh
rinin iç işlerine karışırsa, bu 
ltıüzakerelere iştiraki sadece 
ted edeceğiz. Danzig ile Ce
nevre arasındaki münasebet
lt-r"n t asfiyesi Almanya-Lehis
hı n münasebetlerini bozmak 
Şöy le dursun, bilakis da a 
~ağlam olmasına y~rdı:n ede 
b;lir. 

AY AN RElSlNIN SÖZLERi 
Londra 6 ( Ö. R ) - Dant

~:~ meselesi bütün lngiliz ga
zetelerini meşğul etmektedir. 
Pazar gazeteleri Dantzig ayan 
tııeclisi reisinin sözlerindeki 
şiddetin teveccüh uyandırma
dığını ve iddialarının kabul 
edilemiyeceğini kaydederek nas 
Yonal sosyalist partisinin nant
zig iç rejimini değiştirmek için 
elzem olan üçte iki ekseriyeti 
temin edemediğini yazıyorlar. 

lngilız mali mahafilinin gaze
tesi olan "Times" Almanyanın 
Genevreye karşı vaziyeti ve 

lngiltere ile F ransaya karşı 
hattı hareketini gözden geçi
terek diyor ki: 

FRANSANIN EMNiYETi 
"lngiliz umumi efkarı lngiliz 

- Fransız dostluğunu elzem ad 
detmekte ve Eden ile Bluın 
arasında kuru?an münasebet
lerden memnun olmaktadır. 
Fransanın emniyeti için la-
zım gelen tedbirler itiraz 
kabul etmektedir. Daha umumi 
olarak Fransa, Belçika ve Hol
landanın tamamiyeti lngiltereyi 
doğrudan doğruya alakadar 
eder. lngiliz umumi efkarı, 

Almanyanın sarahatten kaçın
tnasına rağmen Hitlerin teklif-
·~ 

Yazan : Tok Dil 

- lstanbuldaki karhar.enin 
kızgıniığı tepesinden aşmış ola
cak, Keşiş dağının karlariyle 
Ciğerini söndürecek, cam sö
lleail ... 

Ulak! değil Keşiş dağı, dün
Yanın dağlarındaki karları top· 
lataa onun deliliği yine dama
rında kaynar, yine bilmem ne
tesinde aıarl. 

Haydaroğlu Katırcrnın sır
tına glilerek bir şaplak indirdi: 

- Desenci tomalan gövdesi 
11<>iuaıadıkça o da soğumıyacak. 

Birdenbire arkalarında deh
icUi bir kahkaha belirdi. Ka-

Kiye/de J'apılan Alman deniz nıarıevıala1lntfa11 bir göninüş 
lerini garbi Avrupada müsale
met tesisi için iyi kabul etmiş
tir. Fakat Almanyanın seneler
denberi ve hatta son günlerdeki 
metodlan itimad verecek ma
hiyette değildir. Almanyadaki 
dini tazyikler, anh simitizm ve 
hürriyetlerin ilgası lngiliz umu
mi efkarı üzerinde iyi tesir 
yapan şeyler sayılamaz. Alman
ya, müzakere yoliyle sulhper
verane bir .şekilde Ren bölge• 
sini askerleştirmek mümkün 
iken bunu bir kuvvet darbesile 
yapmağı tercih etmiştir. 

LEH SEFiRi 
Paris, 6 (Ö.R) - Dantzig 

vaziyetinin endişe uyandırıcı 
bir şekil alması hasebile Le
histanın yeni Paris sefiri he
men vazifesi başına gelmiştir. 
Zira Dantzig meselesi bilhassa 
Lehistanı alakadar etmekte ve 
Leh koridorile Gdinia Leh 
limanının istikbalini de ortaya 
koymaktadır. Bu sebeple yeni 
sefir Varşova ve Paris <!rasın
da teması muhafaza edecektir. 

CENEVRE KURBANI 
Berlin, 2 (Ö.R)- Alman ~a-

Tefrika No: 24 

sıklarını tutarak gülen, köyün 
belli başlı a~a31 Maviş: 

- Karnını karlan, buzlan 
dolduruyor be herif! Aklına 
turp sıkayım karatanın.. Bir 
gün karnından kar topuyla pat
hyacak .. 

Kah! kah! kah! 
Katırcıoğlu, Haydaroğlu ku

laklarının dibinde; kahırlı kah
kahalar atıb, zamanın guya ve 
haşa Allah gölgesiyim diyene 
söylemediği sözü bırakmıyan 
Maviş'i görüb omuzlarına ya
pıştılar. 

- Hisstl.Bana bakın. durak 

zeteleri milletler cemiyeti kon
seyinde Dantziğ hakkmda ya
pılan müzakereler esnasında 

çıkan hadiseyi şiddetle tefsir 
etmeğe devam ederek serbest 
şehir ayan meclisi başkam 

Greiseri kurban vaziyetinde 
gösteriyorlar. Bu mesele Al
man gazetelerinde heyecanlar 
verici manşetler altında sütun
lar dolusu yer işğal etmekte
d r. Bu manşetlerde şu gibi 
ifadeler göze çarpıyor. 

" Dantzi_g- başkanı meclis sa
lonununda terbiyesizce haka
rete uğradı. " " Vahim bir ha
dise, konseyin garip vaziyeti ,, 
" Milletler cemiyeti sarayında 
kaba bir hadise., ve saire. Fa
kat Alman gazeteleri, Dantzig 
mümessilinin önündeki sıranın 
kapağını vurmak '{İbi tribün
lerde bile nümayi .Jer tahrik 
eden jestinden hiç bahsetmi
yorlar. 

ANLAŞMA MI VAR! 
Paris, 6 (Ö.R) - "lnforma

tion,, gazetesine göre Greiserin 
Cenevrede Danzig vaziyetinin 
tebdilini istemesi Berlin ve 

yeri burası değil, hadi bakam, 
hanayıma ... 

Diyen Maviş ağa iki Efeyi 
kolundan tutub sürüklerken: 

- lçerde konuşuruz, içerrde! 
Ulağın sözü doğru, ben sizi 
demindenberi dinliyordum, be
nim aklıma bir şey esti, hele 
gi~elim de diyivereyim .. dedi. 

Kahrcıoğlu Mavişin kolunda 
köye doğru sürüklenirken, ba
şını arkaya verib, Ulağ'a ba
ğırdı: 

- ÜJen! koştur Kır'ıl getir 
burava arkadaşları. Duvmadım 

Varşova hükumetleriyle anla
şarak yapılmıştır. Danzig ayan 
meclisi reisi Vaynora giderek 
bir konferansta bulunmuştur. 
Bunda Göbels, iç bakanı Frik, 
Bosenberg gibi nazi liderleri 
ve şarki Prusya Alman ku
mandanı hazır bulunmuşlar
dır. Bu sonuncusunun bulun-
ması hiibassa nazarı dikkab 
çekmiştir. Vaynara gitmeden 
önce Greiser hava dakanı ge
neral Göring'Je de görüşmüş

tür. Berlin mahafili, Dantzıg 
vaziyeti değişecek olarsa Leh 
menfaat ve haklarının vikayesi 
için Berlin ve Varşova arasın-
da kolayce anlaşma hasıl ola
cağına kanidirler. 

INGIL TERENiN V AZIYETI 
Almanlar lngilterenin vazi

yetini alaka ile takib ediyor
lar. " Daily Mail ,, lngiliz ga
zetesinin bir makalesi ehem
miyetle nakledilmiştir. lngiliz 
gazetesi Milletler Cemiyeti 
fevkalade komiserinin Dant
zig' den geri alınmasını ve ln
gilterenin bu işden tamamile 
alakasını kesmesini istemek· 
tedir. 

T AHRIK VAR MI? 
Londra, 6 (Ö.R) - Resmi 

deme! Kulağını keserim sonra? 
. . . . . . . . 

Maviş, hanayınm yazlığında 
Haydaroğlu ile Katırcıoğlunun 

ortasına oturmuş, şereflerine 
ateşte çevrilen kuzunun avlu
dan gelen dumanlarım koklıya 
koklıya önlerindeki kızarmış 
tavukları içkilerine meze suna
rak şaklıyor, gülüyor, sevini
yordu. 

- Durun be! ülen anasını 

belledikler:m, delileri.. Sizin 
Ulak Bursa kadısının Keşişe 

çıktığını söyleyiveriyordu, siz 
eğlendiniz .. Yok yok! öyle de
ğil, gel sizinle bu herife bir 
oyun oynıyalım, benim takatım 
kalmadı gayri, emme sizinle ol
duktan keri ceht!nneme gide
rim, Keşişe biz de çıkalım. 

Diye söylenmeğe başladı. 
Katırcıoğlu: 
- Ülen Maviş, canın dağ 

tepesini mi istiyor. derken ağ
zındaki lokmasını geveliyerek: 

- Söylesin bakalım Mavi-
simizl 

Sahne s ...... 

Bursa da 

a ursa a Parti 
evinde tenıaslar "yaptı 
Bursa, 6 (Yeni Asır) - iç bakanı ve Parti genel sekreteri 

Şükrü Kaya, Yalova yolile şehrimize gelmiş ve hararetle istikbal 
edilmiştir. Şükrü Kayanın refakatinde parti umumi idare heyeti 
azaları da vardır. 

Sükrü Kaya Çelikpalasa inmiş; bir müddet sonra halkevi idare 
heyeti azalarile bir görüşme yapmıştır. Görüşmede vali ve parti 
reisi de hazır bulunuyordu. 

Şükrü Kaya Mudanya yolile İstanbula hareket etmiştir. Parti 
genel sekreterini vali Mudanyaya kadar beraber gitmek suretile 
teşyi etmiştir. 

Fener bahçenin yıldönümü 

' 
eti bir 

ar 
ISTANBUL 7 ( Yeni Asır ) - Fenerbahçe kulübünün yirmi 

sekizinci yıldönümü , havanın yağmurlu olmasına rağmen parlak 
bir şekilde kutlulandı. 

Ytiz yirmi Fenerbahçeli futbolcunun yaptığı geçit resmi çok 
alakalı olmuş ve çocuklar alkışlanmıştır. Merasimden sonra 
Galatasaray - Güneş mubte!it i, Fenerbahçenin futbol takımı ile 
lcarşı laşb. Oyuh çok sert ve beyecan!ı cereyan etti. Fakat 
Fenerbnhçeliler 2 - 3 mağlup olmal..tan kurtulamadılar. 

' 
iyetinin ıs-

• a e nııyormu 
Londra, 6 (Ö.R) - Avam kamarasında bir sua!e cevap veren 

hariciye nazırı Eden demiştir ki: "Italya mil!e tler cemiyetinin 
ıs1ahı için ihzari müzakerata girişen devletler sayiSlndan değil
dir . .,lyi haber alan mahafıld.e tahmin e dildigine göre Cuma günü 
meb'us!ar Beynelmilel vaziyeti ~ilhassa Dantzig hakkında sualler 
soracaklardır. Perşembe celsesinde liberal partisi hükumeti 
takbih işareti olarak, dışiş'eri bakanlığına ait tahsisatı azaltılma
sını istiyen bir takrir verecektir. 

, Avam 
Kamarasında 

Mısır-lngiliz 
konuşmaları 

Londra, 6 ( Ö.R ) - Eden Kahire 6 (Ö.R) - lngiliz -
Forain Ofiste beynelmilel va- Mısır müzakereJe·ri bitmek üze-
ziyeti kabine arkadaşlarile gö- redir. iki delegasyon askeri 
rüşmüştür. Cenevreden getir- hükümlere son şekJi"i veriyor-
diği intıbalann her bakımdan lar. Bu hükümler Mısırın mü-
memnuniyet verici olmadığı dafaası hakkındadır. Bunların 
anlaşılıyor. tahriri 48 saate kadar bitecek· 

Perşembe günü Avam Ka- tir. 

marasında muhalefet partileri- çı·n hudutlarında 
nin haici meseleler hakkında 
geniş bir münakaşa açmak ka- Londra 6 (Ö.R) - "Ceutral 
rarı yüzünden mühim bir celse Nevs,, ajansının Çinden haber 
olacaktır. Milletler Cemiyeti-
nin son celsesinde müzakereler aldığına göre dört Kanton fır-

kası cenubi Kuanside, be~ Ingiliz sual listesi, Dantzig va-
ziyeti, Montrö konferansı ve fırka Kuantungda 4 fırka Tuk-
lngiliz - Mısır müzakereleri yen hududunda ve 2 fırka da 
hakkında hükümete birçok su- Kanton etrafında bulunmak-
aller sorulacaktır. Bu celseye tadır. 

çok büyük bir ehemmiyet ve- r(;~······:······ ••k•••••••••••••ı···;;:ı;· 
riliyor. 'fa 1 ote 

•••.:·············· •••••••••••••••••••••••• ' ı 
mabafil Dantzig vaziyeti hak- ı Hükumet karşısındaki "Ev-
kmda endişesiz değildir. Grei- r d t r · ı 
serin ancak BerJinden teşvik .... , ı~a. za ~ 0 e ı,, ~şyası~ e 
görerek hareket ettiği ve bile I ~ bırl~kte kıraya verıl.c~ektir: 
bile tahrikci bir vaziyet a)dığı 1 N Talıp olanların ıçındekı 
tahmin ediliyor. Alman hükfı- ~ katip H~seyine müracaat N 

. . . . lh . . 1 N eylemelerı. 
~etını~ vazı~etı su ıçm va· iN 6-6 S.(5) (1361) 
hım bır tehdıt sayılmaktadır. ı ~7//7///77//7/7777/77.:/:77Z7ZA~ 

Diyen Haydaroğlu söze ka
rıştı. Maviş ikisini de boynun
dan tutub ağzına yakın getire
rek, uzun bir şeyler anlattı, an
lattıkça hem kendisi güldü, 
hem Efeleri güldüı dü. En son: 

- A? Hah hah hah! olur mu 
olur, mükemmel olur bu oyun .. 

Diye omuzlarına birer yum· 
ruk savurdu. Haydaroğlu ile 
Katırcı, çapkın gülüşlerle bir
birlerine bakışıb, göz kırptılar, 
Katırcı: 

- Herif bizim efeliğimizi 
yanımızda bırakacak.. Amma 
dolab ha! Aklımdan geçmezdi 
dedi .. 

Haydaroğlu: 

- Senin kızanları bekliye
lim Katırcı! Onlar her halde 
çok sürmez gelir. 

- Aha! Nerdeyse, gece ya-
rısına doğru giderler .. 

Maviş; Katırcıoğluna dönüb: 
- Biz üçümiiz yetmez miyiz? 
- Yok!.. Kart Efe!.. Yok! 

söz verdik, habar saldık, kan
cıklık olur. 

- Hımın.. Dur öyle ise ben 
uşaklara habar salayım da aşa 
fazla yapsınlar; ne dersin Ka
tırcı? iki oğlak daha kesseler 
yeter mi? 

- Dört yap şunu! 
- Beş olsun be! Heyy! Hiştl 

bana bak oğul! diye Maviş bir 
bağırdı, avludan eli kolu sıvah 
bir delikanlı merdivenlerden 
göründü: 

- Ne diyonl Baba? 
- Kaç tane kuzu kestirdi" 

sen ülen? 
- iki kuzu kestim baba .. 

Çevriliyor, hazırlanıyor. 
- Ehi öyle ise, sen beş oğ· 

lak daha tut! hazırla .. 
- Olur baba. 
Diye oğlan ayrıldı. 

* •• 
Katırcıoğlunun tahmini gibi; 

hakikaten gece yarısına doğru 
köyün sokakları bir sürü şakır-
tılarla doldu, naralar, silahlar 
ortalığı sarstı ve Mavişin iki 
kanadı açık, develik kapısınd&rı 

- Bclnıtdt -
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Muharebe gazları 
Modern h ta şehirlerin bo bardı-

a iV ga ar rol y • 
·······························································································································: 
~ Gaz harbına arşı orunmanın en iyi vasıtası, hudutcuz ihtiraslara alet E . . 
: edHmek istenen milletlerin yüzlerinden bUtUn maakelerin çaJ-arı ması ır. : . . : ..........•...........••••••••••.•..••.•••••....••..•.•.......••..............••..............•..•.....•........•.......•..•.•. 

Zehir, zayıfın, kincinin, aJça- Şu halde herhangi bir zehirli iyi bir maskt-nin şu şartJarı 

gın silahıdır. bombardıman halinde j!az har- haiz olması gerektir: 
Mito'oji ve tarihte zehirin hına uygun olarak hazırlanma- Yüze mükemmel bir surette 

geniş yeri vardır. O, intikamın mış bir mağaraya sığınmak, ve kalıp gibi uymalı, teneffüsü 
kör silahıdır. Zehir edebiyata bir mahzene inmek tehlüke- güçleştirmemeli, göz kısmı et-
da girmiştir. (Rasin), piyesleri- lidir. rafını kolay görebilecek şekil-
nin bir çoğunda zehiri kullan- Muharebe zehiı leri üç çe- de ve sıkıcı olmamalı, camlar 
mışhr. (Fedr) zehirlenerek öl- şiddir: kırılmaz soyundan {Tripleks) 
müşlür. Katcrin dö Meviçi 
tarihte zehirin asrarengız 

dostu olarak nam almıştır. 
Harp sanatı, insanların çar

pıştığı zamandan yani en uzak 
devirlerden beri düşman ordu
suna karşı zehir kullanmıştır. 

Hücumlarda zehirli mermiler 
atılırdı. Fakat bütün bunlar 
hep harp meydanlarında olur
du. Siviller cepheden uzak ı 
şehirler tehlükeye maruz değil
lerdi. Harbetmiyenler : çocuk- l 
lar, kadınlar ihtiyarlar, emniyet 
içindeydiler. 

1914 harbı insanlık aJemi 
için bir sürpriz oldu. Harb ka
nunlarına saygı gösterilmedi. 
Tayyareler, açık şehirlere gök 
yüzünden bombalar savurdular. 

Şimdi de yeni harbın, gaz 
harbından daha korkunç, daha 
feci ve daha öldürücü olacağı 

haber veriliyor. 
Zehir artık zayıfın silahı de

ğil barb etsin etmesin ne ka
dar kabilse o kadar çok adam 
&ldürmek için kuvvetinin vası
tası olmuştur. 

Yannın harbı toprak üstünde 
düşmanla karşı karşıya ve 
güpegündüz değil, havada ve 
gece karanlığının yardımı ile 
olacaktır. Böyle bir harb ma· 
ıumların katliamı demektir. 
Her gün bizi tehlikesi ile teh
did eden harb, bir kimya harbı, 
hava kimyası harbıdır. 

Şu halde havadan gelecek 
zehirlere karşı muhafaza ted
birleri almak için bu zehirle
rin mahiyetini bilmek elzemdir. 
Vakıa hükumetler, halkın ko
runması bakımından lazım~elen 
tedbirleri almaktadırlar. Fakat 
herkes de kendi hayatına kas
teden bu görünmez düşmanı 

bilmeli, tanımalı, adamakıllı 
korunmak için silahlanmış bu
lunmalıdır. 

"GAZ., HARBi 
Modern harbta üç türlü bom

bardıman vardır. Birincisi alel
ade mermilerle bombardıman

dır ki gayesi tahrib etmektir, 
yıkmaktır. 

ikincisi yangın bombalariyle 
bombardıman ki yakıp yıkmak 
suretiyle meydana getirdiği 

eser daha korkunçtur. Ve ni
hayet üçüncüsü zehirli obüs 
bombardımanıdır. 

Esrarengiz laboratuvarlarda 
hazırlanmış olan zehirli obüs· 
lerin tabliJini kimyacılar yap
mışlar, bu suretle korunma ve 
müdafaa için vasıtalar bulmuş
lardır. 

Zehirleyici obüslerin zehir .. 
Jeri her vakit "gaz,, değildir. 

Mesela (Adamsit) katı bir ci-
simdir. Bomba patlayınca bu 
katı cisim ancak mikroskopla 
görülebilecek pek küçük cisim
lere ayrılır. 

Gene mesela (Yperite} ma
yidir. 

(Phosgene) gibi olan bir çoh
ları da hakiki gazdxrlar. 

Katı olsun, sulu olsun, gaz 
halinde olsun, bütün bu cisimler 
havadan ağırdırlar ve toprak 
üstünde her deliğe girecek 
hatta toprak altına bile nüfuz 
çdecek kabiliyettedirJer. 

1 - Tahriş edici zehirler; 
bunlar, şiddetli aksırık, ardı 
arkası kesilmez burun akması 
ve devamlı gözyaşı tevlid eder
ler. Adamsit, Sternita, Dibro
müre d'Ethylarsine gibi zehir
ler bu çeşiddendir. 

il. Hücrevi zehirler - Bu 
zehirler ciğerlere tesir ederler, 
teneffüs cıhazmı bozarlar, kan 
kustururlar ve öldürürler. 

" Chlore ,, veyahud " Bert
holite ,, boğucu gaz tipinden· 
dir: " Aguinite " adı da veri
len " Chloropierite ,, daha kuv· 
vetli bir zehirdir. Hem gözyaşı 
tevlid edar, hem de boğar. 

.. Surpalite ,,, 11 Pbosgene '" 
" Callongite ,, boğucu suyun· 
dan gazlardır. 

Hücrevi zehirler arasında 
" Yperite ,. de ehemmiyetle 
yer alır. 

" Yperite ,, zehiri yavaş fa
kat kat'i tesir yapar. Bilhassa 
göz kapaklarının, gözün, cildin 
üzerinde tehlükesi büyüktür. 

ili. Alelade zehirler - Bun· 
lar da bombalarla atıldığı za
man şiddetli ve sür'atli surette 
cümlei asabiye üzerine tesir 
eder ve ekseriya on onbeş daki
k:\ içinde ölümü intaç ederler. 

KORUNMA ÇARELERi 
Korunma çareleri ikidir. Biri 

kollektif korunma, diğeri de 
şahsi korunma. 

Kollektif korunmalar hüku-
metlerin ve askeri makamların 
ihtisasları işidir. 

Havadan gelecek zehir teh
likesine karşı kendimizi nasıl 

koruyacağız? 
Maske ile ve elbisemizi ko· 

rumak suretiyle. Maskelerin çe
şitleri pek çoktur ve her gün 
yeni ç~şitleri yapılmaktadır. 

Maskeler ya tecrid edici ya 
süzücüdürler. Süzücü maskeler 

olmalı ve buğulanmam.alı. iyi 
bir maskenin süzme kabiliyeti 
hatta sigara dumanım bile tu
tacak kudrette olmalıdır. 

Zehirli gazlardan korunmak 
için iyi bir maskeye sahih ol
mak kafi değildir. Metodlu 
surette bu maskenin kullanma
sını öğrenmelidir. Çünkü bida
yette, hatta en mükemmel bir 
maske ile bile insan sıkıntı 
çeker. Fakat devamlı idmanlar 
neticesi maske hiçbir sıkıntı 
çekilmeden taşınabilir. 

Herhalde maske seçilirken 
ilzerinde devlet damgası olan
ların tercih edilmesi lazımdır. 

Koruyucu elbiseler bilhassa 
tıp akademileri için li:zımdır. 
bu da kauçuk eldiven, keten 
yağı ile şamalaştmlmış bir şo-
för kombineıonu ve muşammalı 
bir bereden ibarettir. 

Gaz barbına karşı korunma
nın en iyi vasıtası hudutsuz ib
raslara alet edinmek istenen 
milletlerin yü:zlerinden bütün 
maskelerin çıkarılmasıdır. O 
zamandır ki medeni milletler 
dünya silahsızlanması işi üze
rinde uyuşabilirler ve ancak o 
zamandır ki sulhtan bahsedilen 
yep yeni bir dünya kurulabilir. 
Hugün insanları topyekun ol
dürme işinde çalışan binlerce 
kimyaker o zaman toprağı da
ha bereketli, hayatı daha uzun 
ve daha iyi yapma çarelerini 
ararlar. 

Kimya.. mahvetmemeli . ya
ratmalıdır. 

Borsa Haberleri 
DUn Borsada 

Yapllan Salaşlar 
~ 

Uz Um 
Çu. Alıcı Fiat 
54 Alyoti bira. 8 9 50 
37 S Gomel 9 25 11 

91 Yekün 
519344 Eski satış 
519435 uumi satış daha eyidir. , .... ç~·ş;·~~··~h~·;ı~;;~·d~· ~ ...... 

Rasim Palas 20 hazirandan 
itibaren açılmıştır 

Uzun zamandanberi hazırlıkları devam eden Çeşme plaj 
ve kaplıcalarındaki RASiM PALAS Oteli bu hafta 
cumartesi günü açılacaktır. 

r ahi dot yt· nekler çok en fesve çok ucuzdur 

Akdenizin emsalsiz kıyılarına lrnvuşmak için hafta . tatil
lerinizi çeşme plajlarında geçiriniz. Kafanızı burada dınlen
diriniz. Sıhhatınızı buradn koruyunuz. 

IKKA T : On günden fazla ka
alacklara ühim tenzilat yapılır: 

San'at Alsmlnde: 

• • • Türk resım sergısı 
Ziya Nebi 

Seıgide!l bir gö11i11iiş 

lzmirpaJas salonlarında "Ço- tır. Mesela "Sulama,, ve "Çiftçi,, 
cuk esirgeme kurumu,, hima- adlı tablolardaki şahsiyetlerin 

yesinde açılan resim sergisi kıyafetleri Anadolu k.?ylüsüne 
üzerinde durmak isterim. Sergi tamamiJe yabancıdır. Uzerinde 
ırenç san'atkar 11Jack Edizel,,in pek fazla titiz davranılması la-
uzun zamandanberi çalışarak, zım gelen bu hata derhal göze 
büyük bir muvaffakıyetle mey· çarpıyor. Bununla beraber bunu, 
dana getirdiği eserlerle do- genç ressamın memleketimiz 
ludur. hakkındaki görüşlerinin ilerilere 

Jack Edizel yirmi üç yaşında nüfuz edememesine hamletmek 
olmasına rağmen cidden olgun mümkündür. 
bir takdire değer tablolar ya- Kübizim, Sürrealizim ve Fütü-
pabilmiştir. istiklal harbında rizim gibi yeni cereyanların 

b:r suvari kolunun hücumunu gelib geçici tesirlerine ka-
tasvir eden " ileri ,, isimli tablo pılmıvarak klasik eserler 
karşısanda, sanki o an yaşanı- meydana getiren san'atkar 
yormuş gibi heyecan duyma- Türk tarihini tetkik ederek 
mak kabil değil.. Genç artist bundan sonra y~pacağı eserler 
bu eserinde derin bir Espri için kıymetli mevzu menbaları 
yaratmışbr. Büyük bir görüş bulacağını söylemiştir. 
ve duyuş kabiliyetini fırçasına lzmirin yetiştirdiği bu genç 
mal etmiş olan san'atkir bil- san'atkara muvaffakiyetler te-
hassa "Sulama,,, ''Çeşme ba- menni ederim. 
şmda., "Bir ıon bahar akşamı,, Şurada bir nokta üzerinde 
ve "Keman ve notalar,, isimli durmaktan kendimi alamıyo-

tablolarında da büyük bir mu.. rum: Maalesef ki san'at bakı· 
vaffakıyet göstermiştir. Renk- mından hakikaten bir değer 
)erin imtizacı bilhassa peyzaj- olan bu serginin görücüleri çok 
larda cidden natürel bir şekil az. O kadar az ki insan, resim 
alıyor. ıergisioi seyrederken yalnız 

Fakat bugün bunlara rağmen kalışının acısını genç san'atkira 
Jack Edizel bazı hatalara dUş- affettirecek sebepler araştır-
mekten kendini kurtaramamış- mağa mecbur oluyor . 

Bir idam mahkiimu 
• 

Asıldıktan sonra ipini kopararak 
sırra kadem bastı 

Londra ( Deyli Ekspres ) -
Mrs. Sutton'un katiJi tayyareci 
Ernest Moris bir kaç gün ev
vel saat doku:zda Fredric Field 
hupishane'Iİ meydanında asıl· 
mıştı. Fakat bir müddet sonra 
Morisin birdenbire ortadan sır 
olduğu hayretle görüJmüştür. 

]damlık katilin asıldıktan sonra 
öldüğü zannedilirken ipten na
sıl kurtulduğu ve hapishanenin 
on metre yüksekliğindeki du
varlarından nasıl kaçbğı hali 
anlaşılamadı. 

Polis bu haberi alır almaz, 
hususi radyo teşkilatını ve bü
tün motörlü polisleri faaliyete 
geçirmiş ve her tarafa Morisin 
fotografJarı ve eşkiJi hakkında 
yazılar yapıştırmıştır. Fakat bir 
ihtimale göre, Morisin hapis
hane içinde bir yere saklandığı 
ve kaçmak için fırsat gözlediği 
zannedilmektedir. Halbuki koca 
hapishanenin her tarafı alt üst 
edildiği halde hiç bir ize te
sadüf edilememiştir. ............ 

Kudüste 
Yeni hadiseler 
Roma, 6 (Ö.R) - Kudüste 

ve bütün Filistinde vaziyet va
hametini muhafaza ediyor. Ye
niden arbedeler çıkmakta ve 
hemen her tarafta bombalar 
patlamaktadır. Kudüste bir 
cehennem makinesi patlamış 
ve birçok Arapları yaralamış,. 
tır. Polis, askerin yardımı ile 
asayişi muhafaza için son de
rece şiddetli tedbirler almıştır. 
Greve iştirak etmiyen kimse-
Jeri çalışmaktan menetmek is
tiyeo birçok Araplar tevkif 
edil~i~tir: ~abıta demiryolunun 
tahrıbı . ıçın hazırlanmış bir 
5uikasdı keşfetmiftir. On beş 
Arap tevkif edilmiştir. 
varşova üniversitesinde 

V~r~ova,. 6 (Ö.R) - Istan
bul unıversıtesi profesörlerin-
den biri Varşova üniversite
sinde Türkiye mevzuu etrafın-
da bir konferans verdi Konfe
rans büyük bir alakayla din
JpncH. 

Barton 
Edenle görüşecek 

Londra 6 (Ô.R)- lngiltere
nin Adis-Abeba elçisi sir Syd
n~y Barton Habeşistanın istik
bali ve işgalden sonra lngiliz 
elçiliğinin vaziyeti hakkında 

dış işleri bakaniyle görüşecek
tir. Sir Sydney Barton lngilte
reye hususi sebeblerle gelmiş 
olduğu için bu görüşmeler 
hakkında hiç bir tebliğ neşre-
dilmiyecektir. 

Ateşli haçlıların 
Nümayişi 

Paris, 6 (Ö.R) - Başb<akanla 
iç bakanı arasında, harbiye 
bakanının kabine reisinin hu
:zurile yapılan görüşmede ateşlı 
haçlıların dağılmış olmalarına 
rağmen Şanzalize caddesinde 
yaptıkları nümayiş gibi Faşist 
hareketlerinin tekerrürüne mani 
ola~ak tedbirler düşünülmüştür. 

Stanhop 
··-Nafia nazırı oldu 

Londra, 6 (Ö.R) - Boğazlar 
konferansmda lngiliz delegas· 
yonuna reislik etmiş olan lord 
Stanhope tayin edildiği nafia 
nazırlığını ele almak üzere 
Londraya gelmiş ve hükumet 
erkaniyle hemen temasta bu· 
luomnştur. 

• •• 
Tedfin 

Merasiminden önce 
Cenvre, 6 ( Ö.R ) - irtibat 

komitesi bu sabah saat 10 da 
toplanmaR'a çağırılmıştır. Bu· 
nunla beraber komite mesai
sinin yarınakadar devam et
mesi muhtemeldir. Komitenin 
başaracağı işler çok mühimdir. 
Filhakika komite sadece zecri 
tedbirlerin ilgası tarihini tesbit 
etmekle kalmıyacak, MiJJetler 
Cemiyeti azası olan devletlerle 
ltalya arasında hertürlü hususi 
tedbirlerden azade normal ti
cari münasebat.n tesisi şekil 

ve tarihini da tesbit edecektir. 
Bu mesele salahiyetli bir şe· 
kilde tetkik edilmek lazımgel

diği için muhtelif milletlerin 
ekonomik ve mali eksperleri 
Cenevreye davet edilmiştir. 

Bunlar komitenin mesaisine 
iştirak edeceklerdir. 

Roma, 6 ( Ö.R) - Cenev· 
reden bildiriliyor: lrtibat komi
tesi. bu sabah saat 10 da Por· 
tekiz delegesi De V asconcel
los'un başkanlığı altında top· 
lanmış ve Milletler Cemiyeti 
Asamblesi tarafından kabul 
edilen karar suretine tevfikan 
ltalyan - Habeş ihtiJafile ali· 
kadar olarak 16 ncı maddeye 
göre, evvelce kararlaştmlmış 
olan tedbirlerin ilgası mesele· 
sini görüşmüştür. irtibat komi
tesi Milletler Cemiyeti azası 

olan devletlere; kendisinin tav-
siyesile Italyaya karşı, 16 ncı 
madde mucibince, alınmış olan 
bütün tahdid ve tazyik tedbir
lerinin önümüzdeki 15 temmuz• 
dan itibaren ilgasını tavsiye 
etmeğe karar vermiştir. 

"! 1 

RADYOLİN diş macunları
nın en fennisidir. Dişleri 

inci gibi yapar, diş etle
rini muhafaza eder. 

rLY.2//17././..X///./LLZt'/////.J 

M. ol yara, yanık, çıban 
1 n ekzama, saç ara-

sında kabuklar için bire bir 
deri merhemidir. 

CY///://///// L// L:/.I//.ZX/Z-

p t• l F Boğaz ağ
aS 1 O r rıları ve 

nezle öksürükleri i.;in ağızda 
eritilerek yutulur pastillerdir. 

Bunları siz de evinizde bu-
lundurunuz. Cu. Sa. Ça. ·:-------Doktor - ()peratör 

Yusuf Ziya 
ÜSTÜN 
Merkez hastanesi doğum 

ve kadın hastalıkları 

cerrahi mütehassısı 

Hastalarını· pazardan başka 
her gün İkinci Beyler solcağı 
Beyler hamamı karşısında 41 
numarala muayenehanesinde 
kabul eder.Ameliyatlarını Al· 
sancakSIHHAT evinde yapar 

!
Muayenehane 36~~ 

TELEFON Evi 
2
3

9
9 
7
4 

Sıhhat Evi 
H.3 (978) sil 

1 
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- Bana sırt veriniz çıkayım. 
- Demek karar verdin öyle 

mi? Hrua ahmakbk etmekte 
in d ediyorsun değil mi? Göz
leri yaşaran güzel yüzlülere fe
dnkarlık, kahramanlık ve eyi 
kalplilik göstermek, nüfuz sa
hibi canilere de kıhnç sallamak 
hoşuna gidiyor galiba! istediğin 
bu mu? Ne çare oğul habn 
için bunlara da katlanacağız ... 

Şövalye hiç bir şey söyle
meksizin babasını kolları ara
sında sıktı. Sonra babası, kol
larını çaprast yaphl Oğlu kol
ları üstüne basıb eliyle deliğin 
kenanna asılarak bir kaç sa
niye içinde tavana hrmandı ve 
oradan da dama çıkh. 

Şövalye, damın sokağa ba
kan kısmının aksi cihetinde bu
lunuyordu. Gözüne bir takım 
küçük bahçeler ve avlular ilişti. 
Evin avlusuna inmiş olsa çıkı-

1.amıyacak bir yere girmiş ola
caktı. Kom u evin damına çık
maktan başka bir çare yoktu. 
Buradan eve inecek ve kapı· 
elan sokağa çıkacak bir delik 
arayıb bu l acaktı. 

Şövalyenin durumu pek teh
likeli idi. Evjn damı, diğer ev
lerin damlerı gibi dik ve me· 
yilli olarak yapıldığı için geç
mek çok zor bir işti. Adeta 
cambazhk yapmak lazımdı. Et
rafmı iyice gözden geçireceği 
bir sırad hafif bir ses işitti: 

- Pist 1 
Diye sesleniliyordu. Daha 

yüksek olan komşu evin damına 
doğru başını kaldirınca, dar 
pencereden kendisine garib 
garib bakan bir insan yüzü 
gördü. Şövalye : 

- Bu ç.ehre}'i acaba nerede 
gördüm? 

Diye düşündü. Bu adam ak 
sakalh, tatlı yüzlü bir ihtiyar 
idi. 

- Evinize döııünllz ! 
Dedi. 
- Eve mi döneyim mösyö! 
- Evet, kurtulmak istiyor-

sunuz değil mi? 
- Öyle ••• 
- iyi amma, bu yoldan bir 

yere gidemezsiniz ki... Bulun

duğunuz ev benimkiyle bir 
kapı ile birbirine geçilebilir. 

Gerçi bu kapı kapalı ise de 
ben açabilirim. Sen şimdi içeri 
gır ... 

Şövalye son derecede sevi-

nerek bu yüksek ihtiyara te· 
şekkür etmek if'tedi ise de 

adamcağız çabucak gözden 
kaybolmuştu. 

Şövalye delikten girerek 
anbara atlarken: 

- Vay canınat Acaba bu 
adamı nerede gördüm? 

Diye düşünüyordu. Babası 

sordu: 
- Ne oldu? 
Şövalye gördüğünü anlattı. 

Bunun üzerine baba ile oğlu 
anbarm köşesinde yığıh onu 
süpürerek kapıyı meydana 
çıkardılar: 

- Sakın bu adam hain he
rifin biri olmasın! 

Diye düşünürlerken kapının 

arkasında bir gürültü işittiler. 

Birkaç dakika içinde kapı 
açılarak uzun boylu, siyah ka· 
dife elbiseli bir ihtiyar görün
dü. Şapkasını çıkarıp her iki 
Pardayam selamladı ve: 
·- Mösyö Brizar ve siz 

mösyö clö 1 a Roşet hoş geldiniz. 
Dedi. Bnha ile oğul alık alık 

birhiılr:rinin yüzüne baktılar. 
- Amma tuhaf 1 Sen Antu

\•an ·ok ağ ındaki eczacı dük
kanının ö nünde g enç l>ir ka
dınla b~raLcr hayatını kurtar
mış olduğunuz adamı tanımı

yw mı11nn? 

• 
YAZAN : lşel Zevako 

ihtiyar Pardayan elile alnına 
vurdu: 

- Genç kadına vermiş ol
duğum isim ... 

Diye mmldanarak biraz yük
sek sesle: 

- Sizi tamamile hatırlıyorum 
mösyo 1 

Dedi. 
ihtiyar gülümseyerek: 
- Ramos •.• 
ismini söyledi. Pardayan da: 
- Ramos! Evet, tamam. 

Yalnız size şunu söyleyeyim ki 
, benim. ismim Brizar olmadığı 

gibi Çavuş da değilim; bu Şö
valyenin ismi de mösyö dö La 
Roşet değildir. 

Ramos şaşırmışb. Baba Par
dayan sözüne devamla: 

- Size o vakıt böyle, yanlış 
isim söylemekliğimizin sebebi 
vardı. Kendimizi gizlemek 
içindi. Benim ismim Pardayan, 
oğlum şövalyenin adı da J an 
dö Pardayandır. 

- Dünkü müthiş çapışma
nız.ı gördüm. Şimdi burada ni
çin bulunduğumu anlatayım. 
Fakat lütfen içeri girmez mi
siniz? 

Baba ile oğul ihtiyan takib 
ederek merdivenden indiler ve 
mükellef bir yemek odasına 
girdiler. Ve koltuklara otm
duktan sonra ev sahibi ihtiyar 
söze başladı. 

- Deminden size söyledi
ğim gibi dün kralın gelişini 
görmek için söknk başanda du
ruyordum. Alayı ve biraz son-
ra da sizin o dehşetli vuruş· 
malannızla beraber boğuşma· 
larınızı gördüm. isimlerinizi de 
işittim. Fakat bana söylemiş 
olduğunuz isimlere inanmakh-
ğım nezaket icabı idi. Ne ise •• 
Sizin bu komşu eve girdiğinizi 
ve nöbetçilerin kapmın önüne 
dikildiğini görünce büyük bir 
tehlüke içinde olduğunuzu an· 
ladım derhal bu evden kaçma
nızı araşhrdım. Bir küçük plan 
düşündüm. Çünkü vaktile siz de 
benim baytımı kurtarmışbnız. 
Ben de sizin hayatınızı kurtar
mak istedim. 

ihtiyar Ramos söz.üne biraz 
ara vererek güldü. 

-Sonz' Var-

Doktor 

Kemal ~atir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane: ikinci Bey
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Evi: Köprü '°apur iskelesi 
Berat apartımaoı No. 6 

Ev, Telefon No. 2545 

Od.emlf ceza evinin 
ekmek ~alin alma ko
misyonundan : 

1936 Senesinde Ödemiş ce
za evinde mevcut mevkuf ve 
mahkiimine dairede aslı saklı 
şartnamede yazılı şerait daire· 
sinde mübayea edilecek Beh~ri 
960 Gram ekmek için müşte
riler tarafından v~rilen fiyat 
haddi layık görülmediğinden 
2490 sayılt kanun hükümlerine 
göre pazarlık suretile mübayea
sına komisyonca karar verilmiş 
olduğundan örnekleri h.mir Ti
re Baymdır ve Ödemiş C. M. 
UmumilikJerinde saklı bulunan 
şartnamede yazılı şerait daire
sinde Ekmek vermeğe talip 
olanlarm 21 - 7 - 936 tarihine 
tesadüf eden Salt günü saat 
16 da Ödemiş C. M. Umumi · 
liğinde müteşekkil komisyona 
gelmeleri lüzumu ilaıı orunur. 

( 1406) 

lzmir Beled yesinden: 
Kordondan sökülen tramvay 

raylarmın 120 tonu, beher 
tonu on dört liradan bin altı
yüz seksen lira bedeli muham
menle başkiıtiblikteki şartname 
veçhile 21-7-936 salı günü sa· 
at on altıda açık artırma ile 
ihale edilecektir. iştirak için 
yüz yirmi altı liralık muvakkat 
teminat makbuzu veya banka 
teminat mektubu ile söylenen 
gü ve saatta encümene gelinir. 
3-7-11- 14 2001 (1370] 
1 - Bayındırlık sahasında 

Sükrü Kaya bulvanmn Vasıf 
Çınar ve Tevfik Rüştü Aras 
caddeleri ağızlarındaki iki mev· 
danlık arasında kalan parçaya 
belediyece verilecek ke me 
taşlarla yeniden döşeme yapıl
ması işi başkatip1ikteki kesif 
ve şartname veçhile 10-7-936 
cuma günü saat on altıda açık 
eksiltme He ihale edilecektir. 
işin bedeli keşfi sekiz yüz yir
mi alh lira seksen kuruştur. 
iştirak için altmış iki liralık 
muvakkat teminat mnkhnıu 
veya banka teminat mektubu 
ile söylenen gün ve saatte en
cümene gelinir. 

2 - Kahramanlar, Voroşilof, 
Şülnü Kaya, Kazım Özalp ve 
Kültürpark etrafındaki yollara 
dikilecek olan elektrik direk
lerinin dikme, konsol takma, 
tel çekme, boya ve nakliye iş
çiliği başkatiplikteki keşif ve 
şartname veçhile 10-7-936 cuma 
günü saat on altıda açık ek
siltme ile ihale edilecektir. işin 
bedeli keşfi beşyüz seksen li
radır. iştirak için kırk üç lira 
elli kuruşluk muvakkat temi
nat makbuzu veya banka te
minat mektubu jle söylenen gün 
ve saatte encümene ge)inir. 

24. 28. 3. 7 1823 (1299) 
1 - Senelik kirası 200 lira 

bedeli muhammcnle Elhamra 
sineması arkasındaki 42 sayılı 
garajm bir senelik kirasının 
başkatiplikteki şartname veç· 
hile açık artırma ile ihalesi 
14-7-936 Sah gününe temdid 
edilmiştir. iştirak için on beş 
liralık muvakk~t teminat mak
buzu ile söylenen günde ve 
saat on altıda encümene 
gelinir. 

2 - Kültür Parkta kurula
cak Fuarda inşa edilecek da
imi bir Yamanlar suyu pavi
yonunun açık arbrma ile ihalesi 
14-7-936 salı gününe temdid 
edilmiştir. Bu işin bedeli keşfi 
alb yüz yetmiş iki lira yetmiş 
kuruştur. Bu inşaata mukabil 
mezkür paviyon üç sene müd., 
detle müteahhide icar edile
cektir. Senelik icar bedeli mu
hammeni on liradır. Bu işe ai<l 
şatname, keşifname ve pro]e 
dairesindeki inşaatı tamameö 
yapmağı kabul etmekle bera
ber senelik icar bedelini artir
ma suretile müzayedeye iştir.iK 
edecektir. inşaat için elli lira 
kırk beş kuruş. kit'a bedeli 
için de yetmiş beş kuruş ki 
ceman elli bir lira yirmi kuruş
luk teminat makburu veya 
banka teminat mektubu ile 
söylenen günde ve saat t'D al
tıda encümene gelinir. 

2044 

Söke Hukuk hakimliğinden: 
Sökenin Kara ath köyünden 

Kara Topuz oğlu Ahmedin 
Umumi harpta asker iken kay· 
bulduğundan gaipliğine hüküm 
verilmesi davasının yapılmcıkta 
olan muhakemesinde: Mumaileh 
Abmedin hayatı mematını 
bilenlerin işbu ilanın neşrinden 
itibaren bir sene içinde 8 Tem
muz 937 tarihine kadar haber 
vermeleri ilan olunur. 

2036 (1409) 

lzmlr sicili ticaret me
murluğundan: 

lzmirde Keçecilerde Lale si
nemasında sinema ve film tica
retini Şükrüzade Cemil ve T ev
fik kardeşler unvanı altında 

yapmakta iken bu kerre (Ce
mil ve Tevfik Filmer) unvanını 
almış olduğuna mütedair sirkü
leri ticaret kanunu hükümlerine 
göre sicilin 1733 numarasına 
kayıt ve tescil edildiği ilan 
olunur. 

lzmir sicili ticaret memurluğu 
resmi mühürü ve F. Tenik 

imzası 

Senelerdenherİ lzmirde Ke
çecilerde Lale sineması namile 
maruf binada sinema ve film 
ticaretiyle iştiğal eden (Şükrü 
zade Cemil ve Tevfik kardeş
ler) olarak anılan şirketimiz 

firmasını s<>y adı yasasına tev
fikan aldığımız Filmer deyimi 
ile değiştirdiğimizden eski fir
manın takib ettiği İş, hak, borç 
ve alacaklar tamamen takib ve 
muhafaza eylemek şartiyle Lale 
Cemil ve Tevfik Filmer lzmir 
Lale sineması unvanı tahbnda 
icrayi ticarete devam ve bun· 
dan böyle aşağıda gösterildiği 
üzere imza edeceğimizi şirketi
miz namına her ikimiz de mün
feriden ve eskisi gibi imzaya 
mezun bulunduğumuzu bildirir 
ve sonsuz saygılarımızı sunarız. 
Lile Cemil ve Tevfik Filmer 

lmıir ·Lale sineması 
Cemil Filmer şu suretle imza 

edecektir: Cemil Ş. Filmer. 

Tevfik Film er şu suretle imza 
edecektir.: Tedik Ş. Filmer. 

Yukarıda mevzu imzanın kon
solosluğumuzdan verilmiş 22· 
8-935 tarihli ve 884 t. p. sayılı 
vatandaşlık ilmühaberi hamili 
Tevfik Şükrü Filmere aid ol
duğu tasdik olunur. 

Paris 22-6-936 
Paris baş konsolosluğu 
resmi mühürü ve imza 

okunamadı 
T. B. 12 No. 35 
H. 75 Frank 330 
No. 41 
Yukarıdaki mühriln T. C. 

Paris baş konsolosluğuna a\di· 
yeti tasdik olunur. 6-7-936 

Hukuk iş. Di. Seyfettin 
imzası 

2833 sayıla yasaya müsteniden 
tasdik harcı alınmıştır. 6-7 · 936 
T.C. lzmir vilayeti hukuk işleri 

müdürlüğü resmi mühürü 
Umumi No. 3578 
Dairede okunub ne· olduğu 

anlatılan işbu 25-5-936 tarihli 
sirküler altındaki imza ve Lale 

Filmer lzmir Lale sineması fir· 
ması, zat ve hüviyeti dairece 
maruf Cemil Filmer'in olub 

münderecatını tamamen kabul 
ve ikrar eyledikten scnra bizzat 
yımımızda imza eylediğini beyan 
ve tasdik ederim. Bin dokuz 
yjiz otuz altı yılı mayıs ayanın 

.yirmi albncı sah g:inü. 
lzmir birinci noteri resmi mü
hürü ve M. R. Bayraktaroğlu 

imzası 

7 - Cemil ve Tevfik,, üç keli
medir. 

Umumi No. 3578 
işbu sirküler nüshasının dai· 

rede sakla 26-5-936 tarih ve 
3578 numaralı aslına uygun 
olduğu tasdik olunur. Bin do
kuz yüz otuz altı yıh müyıs 
aymın yirmi altıncı salı günü. 
lzmir birinci noteri resmi mü-
hürü ve M. R. Bayraktaroğlu 

ımzası 

2049 (1408) 
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Çünkü Radyolin dişleri temizler, beyazlatır, onla -
ra sağlamlık verir. Diş etlerini kuvvetlendirir. 

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

~Fakat gündeiki d ia kullanmak şartile ~ 
• • . . •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- Anneciğim, neye beyhude baş ağrısı 
çekiyor.sun ? Bir kaşe 

• • 1 
Al da hemen kur uı ! 

................................................................................ • • 
: En inada baş ağnlarını, en şiddetli diş ağnlannı : . . . . . 
: şaşılacak derecede süra~le geçirir : 
• • .. •..•.•••..................•.•..••.•..••.............................•....•••.. 

& 
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Sümer Bank Umum Müdürlü
ğünden: 

Ecnebi mekteplere talebe gönde
rilecektir. 
Bankamızca tayin edilecek muhtelif ihtisas şubelerinde yetiş

tirilmek üzere imtihan ile 15 lise mer.unu seçilerek ecnebi 

memleketlerde tahsil ettirilecektir. 

Namzetlerin, aşağıda yazılı şartları haiz olmalan la7.ımdır. 

UMUMi ŞARTLAR: 
1 - Türk olmak. 

2 - Tamü5sihha olmak. 

3 - 18 Yaşından aşağı 25 yaşından yukarı olmamak. 

4 - Liselerin riyaziye kı5mından meıun olmuş bulunmak. 
HUSUSi ŞARTLAR: 
1 - 1932 - 1936 Seneleri araı:;rnda liselerin fen kısmından 

mezun olmuş bulunmak, riyaziye, firik, kimya dersleriyle 
yabancı dilden iyi not alınış olmak. 

2 - Tahsile gitmeğe ve .avdette banka hizmetinde çahşmağa 
mani resmi veya hususi bir taahhüdü olmamak. 

Taliplerin nihayet 20 Temmuz 936 tarihine kadar aşağıdaki 

vesaiki ( M. E. ) remziyle Ankarada Sümer Bank Uumum Mü
dürlüğüne v'! lstanbulda Sümer Bank lstanbul Şubesine gönder· 
meleri lazımdır. 

1 - Hal tercümesi. 

2 - Mektep şahadetnamesi ve imtihan notları cetveli. 

3 - Resmi bir hastahaneden alınmış ve yukarıda yazılı sıhh~ . 
ve bünye şartlarını muhtevi bulunmuş bir sıhhat raporu. 

4 - Fotoğraf. 

B•ı vesikalar makina ile yazılmış üçer nüsha olarak gönde
rilecektir. 

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

7 - 12 - 17 2040 ( 1411 ) 



ünıerbaiık Umum müdürlüğünden: 
Use ve Ticaret mektepleri mezunla

nndan memur alınacaktır 
Babam tqkillbna ve fabrikalarına liaelerden, ticaıet mek· 

teplerinden ba Hile mezun olacak talebeler arumdan memar 
alınacakbr. 

Seçilecek namıe:tler Bankanın, tetkillbnın ve fabrikalannm 
idare, muhasebe, ticaret kısımlanncla bir ıene mllddetle çalıştı· 
nlarak yetiştinldikten ıonra ehliyet ve liyakatleri anlaşılmak 
lizere bir imtihana tibi tutulacak ve bu imtihıanda muvaffak 
olanlar, tecrübe ve bilgileri tekemmil ettirilmek llzere banka 
hesabına ecnebi memleketlere staja pnderileceklerdir. 

UMUMi ŞARTLAR . 
1 - Tlrk olmak 
2 - Tamluihha olmak 
3 - 18 ya,ından qağı 25 ya ından yukarı olmamak 
4 - Liselerin riyaziye kısmm m ve lise ayarı ticaret mek

teplerinden pe!k iyi, iyi ve oıla derece ile mezun olmut 
bulunmak. 

HUSUSi ŞARTLAR 
1 - Liıalerin riyaziye lmamlarile lise dereceıindeki ticaret 

mekteplerinden pek iyi derece ile mezun olanlar bili imtihan 
kabm olunur ve kendilerine 70 - 80 lira arasında bir maaı verilir. 

2 - Liaelerin riyaziye kııımlarile lile derecesindeki ticaret 
mektepleriadea iyi ve orta derecede mezun olanlann riyaziye 
" &.an paplaımdan kunetli olanlan seçilerek bir imtihana 
tAhi tutalm, •e kendilerine mnaffakıyet derecelerine ı&re 50 • 
60 - 70 lira arumda bir maq verilir. 

5 - Baalardan Ankarada istihdam edilenler maaılanndan 
maada yirmi Bra pahalılık zammı ahrlar. Taliplerin nihayet 20 
temmm 936 tarilıine kadar qaplaki vesaikı (M.N.) remzile 
Aakara .. Slmerbuk um- .adlrlapae Ye latanbalcla Slmer 
buk latanbal ıubui mOdBrlGtDae glnderm~ lhunc:br. 

1 - Nllfus tezkeresi 
2 - Mektep phadetname.si vt: yahut mektep tarafından 

••rilmit muvakkat tasdikname. 
3 - Re1ml bir hutaneden ahnmıı 11bbat raporu. 
4 - 3 adet vesika fotoğrafı 
lmtihaaa tlbi olacakların imtibam 31 temmuz 936 uat 9 da 

latanbal 'fe Ankarada ayni zamanda yapılacakbr. (1605) 
7-12-17 2041 (1412) 

Kemalpap icrasından: 
Y ukari Kızılcahdan Azmi 

Adillere 10000 küsur liraya 
borçlu Örenden Abdullah oğlu 
Sadıkın Orenin Ankalb mev-

ldiade ••ki mayıs 935 tarih 
217 namarah tapu ıenedile 

aatuarnf olclatu prkan yol ......... ,,.. .. ..,. ....... 
Ali ve hastane hocası şimalen 
rui7e Mehmet cen•ben çoban 
llutafa Ye Ali ve butane 
llocuı batlarile mahdut bir 
laektar 6161 metre murabba· 
mda beher dantıml 200 lira 
aahammen kıymetinde çekir
clebia lztlm bajı ıatılmak 

laere mlba7ede7e yerilmiftir. 
10..S-936 pazartui .... 

-' 11-12 .. K_e..,.._ le· 
ı ı a. 1ap1laak biriad art-
tırmumda en 10n teklif edi
lecek bedel muhammen kıy· 

metiDin ylzde yetmİf betini 
haldaiu takdirde ihale edile· 
cektir. Noluu im Wel teklif 
Wade u IOD mitlerinin peyi 
baki kalmak prtile artbrma 
15 ... aubhr. 25-8-936 .U 
,- api ... tte yapdac:U 
lldacl artbrmada dahi tlteliilen 
...... elde MitHle 2'J80 Da-

...... ·-- dll • -.... ·-·· ,.,..1mr. 
F erat harcı Ye dellali1e 

r.-i ile ibale1e mltealbk pal 
muraflan mlfteri7e, •ersi " 
Ali' bo~r burçlaya aiddir. 
Bu bajı almak iıtiyenler mu· 
bammen kıymetinin ylzde 7 
buçaj'u aiabetinde teminat ak
çeai •eya banka mektabu ile 
ilaale defterillde Kemal,.._ 
icra daireaiade buır ......._. ... 
lan Ye fazla izahat istiyenle· 
rin bu glnden itibaren açık 

bulunan tartDame1i ıCSrllb oku
maJan ve bu mlllk Ozerinde 
bir pa ve bak alacak iddia· 
11nda bulunanlarm 20 gün 
içinde icra daireıine müracaat 
ile ta.k 'fe alacaldannı bildir· 
İıaelllri, abi halde tapuda mi· 
8eCCel olail)'aD iN fibi hak ve 
alacak Alübleriaia paylaflD•· 

laariç hahalacap ilin olu· 

NAZiLLi SULH HUKUK 
MAHKEMESiNDEN: 

Nazillinin Sultanhisar nahi
yesinde bakkal, Mustafa kansı 
Hafıza tarafından mllddeialeyh 
Sultanbiarda berber Tevfik 
aleyhine açılan dnkkan ta~
yui danıında: Mlcldeialeyhin 
otarap laelli olmaclı~dan ill· 
- tildljat W...... ti.ar Ye• 
rilmit ve mulıakemesi de 13-7 -
936tarihine bırakılmrıbr. O gün 
mBddeiaJeyhin bizzat veya ve
kll glndermek 1t1retile ••h
kemeye Jelanui ve l:•clWid 
temsil ettırmelİ ve aksi tak-
dirde hakkında gıyaben mua· 
mele yapılacağı ilin olunur. 

(1404) 

Doktor • Operatör 

Arü M. Yurcu 
Merkez Hutanesi Operatör& 
Hatalarım pazardan baıka 

her ,an ikinci ee,::.:t 
Mkllyede saloau 
78 .......... ,.... •• e
sinde kabul eder. 
ELEFON: Muayenehane 3 

Evi Uml 
H.5 (979) • • GWea iaa....tajadan· 

No: 936-lO'l 
Glnlea ..,. laakalr ..... 

kemelinln 21-2-956 tarih ye 
10-31 No. la illmile Gardea 
iüiurlar idareme ... muraf 
749 lira 36 lmrQf llorçla Gir· 
dea 1&bık inhisarlar memuru 
A11mın ikAmetgllu meçhul ol
muınclan dolaya clairei icraca 
yazılan icra emri keneli.ine teb
lii eclilememif ve slinnbaneye 
talik edilmit oldapaclu H. U. 
M. K. 144 acil maddesi mllGİ• 
biace l.orçlaya Jirmi tin mehil 
verllditinden mahktman bibi 
on glln zarftnda &lemeai 'fe 
on glln zarfında Cla mal beya-
nında buhmmaıını ve bir itirazı 
vana bu mllddet içinde tifabi 
veya yazı ile G8rdes icra dai-
reıine bildirmesi iham geldiği 
cihetle tebliğ makamına kaim 
olmak &zere ilAn olanar. (1405) 

.ALAŞEHİR 
§..A. E (, :ı: K :ı: z 

ILICALARI AÇILDI 
Banyolarla otel kısmtnda mllhim tadilit yapılarak 

ziyaretçilerin her tlirlü istirahatleri temin edilmiştir. 

Cild, Sinir, Böbrek ve Romatizma 
HaatahkJannın yegine kat'i tedaviıi 

S .A. Et :ı: ~ :ı: Z 

ILICALARIDIR 
Alaıehir iıtasyonun,a on dakika mesafede olan ve 

ıehrin içi sayılan bulunduğu mevkiin hava ve manzara 
itibarile olan hususiyeti tayanı kayıttır. 

Sıbhabnı korumak istiyenler her halde ALAŞEHiR 

SARIKIZ 

\ . , 

iıtifade etmelidirler 
. 1-10 (1088) 

Saç Eksiri 
Saçlann d&ktllme1ine ve keptSklenmeaiae mani olur. Komojen 
..~ klkleriai kunetlendirir Ye beller. K-omojen .. çlann 
11duıdır. Tabii renklerini bozmaz, lltif bir r•Jih•• vardır. 
Komojen Kanzuk uç eluiri maruf eczanelerle ıtriJat mağazala· 
rmda bulunur. 

DaimOll cep ftldilltlrleri 
En IOB icat .edilen ha ftlltilatlrler Wr klçlk pWe itler 

bir •atta bir lml'Qfluk sarfiyat ,.,_. Atırhia Mben pw 
olup zarif bir kap içindedir. Ba7aİalar el çantamda baylar 

cebinde t&flr. Herkuin yamada balunmua 
IAmm olu bir ihti1açbr 

Depom: bmircle S..._ c:iyuuad• No. 28-9 Ôdemitli 
HIN H&anll tiearetbanelİ 

Milli Emllk M&dlrlltüden : 
~ya u~ 
890 Ref&diye Bozkır Nuri 10kajl 59 e1kl 55 Jeni 31 3500 

numara tajh fevkani Bç oda bir koridor altında 
bir oda bir klmlrlllk ve mutbah ıollftemU ev. 

Yukanda 1azıh Yunanh malının mllld1eti mtlnhuıran ıayri 
mllbadil bonosu ile &denmek &zere on sr8D mlkldetle kapalı zarf 
usuli7le artınaata konmattar. ihaleli 1°3 Te111111uz 936 puartui 
pil ••t 17 dedir. Ahc:alarm MiJll Emllk mlldllriyetine 
mlracaatJmn. 1962 (140'l) 

t 

Salihli Kurşunlu Banyoları 
Şifa bauaJan muhitimizde tec:rlbe ile 1&bit olu 

Salihlinin 
MEŞHUR 

KURŞUNLU Ilıcaları 
Faallyettedlr 

Her tlirlü istirahat mevcuttur. Mükemmel otel, Lokanta 
ıazino hulisa her türlü ihtiyaç ve konfor vardır. l::Janyo:arda 
bol bahçecik suyu bulunur. Banyo idaresinin hususi otomo-
bili Salihli istasyonunda emre amadedir. Her aileye müsta· 
kil oda verilir. 

Fiyatlar : Banyo dahil olmak kere ilİl&ll bqma otelde 
karyola 100 • 75 diğer kııımlarda gene intan bqana yatak· 
11z 1 inl'i 50, ikinci 40, llçllncn 30 k111'11ftar. 

Mn.tecirleri : 
Kemahll Ahmed Hamdi va AH Balcı 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
Eıaı No. Yeri No.au Nev'i depozitosu 
C.No. eski yeni T.L. 
1 Gaziler mab. Kemer sokak 37-4-5 45.45-1 d&kkln 250 
3 Kllçllk tuhafiyeciler Ç&rfllı 46 d&kkln 100 
4 KOçllk tuhafiyeciler çart1ıı 45 dlikkln 100 
5 ikinci Siileymaniye M.Hakkı bey S. bili No. ev 150 
6 Karııyaka Alaybey Hayal sokak 6 taj ev 300 
7 KBç&k tuhafiyeciler çarıısı bili No. dükkln 150 
8 HaAD Hoca M.bnynk tuhafiyeciler Ç. 12.12-1 mağaza 2000 
9 ikinci SOleymaniye Rubibaba S. 2-4 3-5 ev 400 

11 Klçllk tuhafiyeciler çaqısı 6 mağaza 100 
12 Ka'flyaka Alaybey han, Gnnaydın S. 21 19 ev 250 
16 Mahmudiye mah. Kireçli kaya S. 6 eY 200 
17 " · " " " 8 ev 200 
18 " " .. " 10 ey 200 
20 Heıan hoca mah. Klçnk tuhafi7eciler çar. 20 dnkkln 100 
24 ikinci Snleymaniye mLKlmilpqa S. 138 148 ev 100 
25 ikinci Sultaniye M.3 nncn Nezaket C. taj 4-2, 2. 1·2 ev 250 
36 B&ylk tuhafiyeciler çarp 43. 4'11. dllkkln 200 
40 Oçüncll Karataı Halil Rifat pap S. 233-9 C 500 
41 ikinci S&leymaniye M. Ha.eyin ef. S 12 fi!!. 200 
47 Bahk pazan Mahmudiye caddui 105 iki kath maza 750 
48 Mahmudiye mahalle.si baltk puan 67 dlkkln 300 
49 Mahmudiye mahallem eıki bahk pazan 68 dlilrkln 300 
50 Hamidiye mahadeai Tire kap11ı 10kak 40-42 ev 300 
53 Mahmudiye mahalleli 61 d&kkln 100 
63 Ahmed •ta mah. Yemit çar. utar So. 23-24 mapza 500 
72 Kutal6 mah. Bqturak 10kak 97-1taj101 ev 400 
73 Karpyaka Alaybey M. Han IOkak 23.23-1 .., 400 
77 Ka'flyaka Oaman zade R..-diye 25 21 " 600 
79 Mahmudiye mahalleli 51 Mağua 100 
82 Mabmacliye caddeıi eaki balak puan BUi No. " 400 
83 Kutelli Mah. Baflarak sokak 97.77.77-1 taj 99 ey 750 
85 Akdeniz M. Bly&k blhafi,.m. ~ 4.4--1 -tm 800 
86 Alamet ata v-....,.... 5 S • 500 
" Kadiri1• Mala. Apeci aokak 5 .. 75 
92 Dlrdlncl Saltuiye M. Hacı Mnhat çakmazı S. 14 " 12S 
95 Huaa Hoca M. B&,ak tuhafiyeciler Çar. 111 mapu 500 
96 Retacliye tnmny caddeai 985 n 900 

10'1 Akdeniz M. Bly&k tuhafiyeciler Çar. 22.22-1 ..p.. 150' 
les • • " • 106.116-l • 250 
185 Karpyaka Turan •kak 6 Nllçeli n 500 
106 Feni ,... il. Haa llah..t S. 15 eY 750 
107 Nabr zade M. Mlftl birinci çakma11 5 11 • 150 
108 Feni pap il. hutalaane 10kak 158taj.174 .. 750 
114 Kartıyaka Alaybey Nakllk• tramftJ C $5 ev Ye •ılıkla 400 
147 Kupdaa Alaca Mucit M. Kuara 10kak 32 haa 500 
148 " " " 30 kahYehaae 200 
149 .. .. Eıri lrlllb S. 2 eY 200 
152 Kartı1aka Alaybey M. Mirat 10kak 48 23 • 500 
159 Seyb Mab. Osman zade IOkak 7/'l-7/4 depo 500 
178 Buca Y afbaae 10kak 42-44 ev 300 
181 Karpyaka Alaybey Sellmet 10kak 16 taj 22 " 125 
186 Buca Halk 10kak 98,21 .. 509 

Mevki ve numaralan yakanda yuıh emllkin bedelleri pcfila 
Yeya takıitle ve taklitli olanlar yOzde 9.~ faize tlbi olmak 
1'aydiJe pazarhkla •bflan 18-7-936 cumaıtelİ gllaO ıaat onda 
ihale edilmek tlzere artbrmaya konulmuttur .. 

istekli olanlana hlülanncla yazılı depozitoya Yememize yttı· 
rarak artırmaya girmeleri Ye 7anlannda içer fotoiraf getirmeleri 
illa oJmur. 7-15 1998 (1403) 

• 

RAKI 
VE MiDE 8ULANTISI YAPMAZ IOL ANASONLU 45 DERECELiK 
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F ratel i Sperco 
Vapur Acentası 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
VULCANUS vapuru 27 ha

ziranda gelip yükünü tahliye
den sonra Burgas, Varna, 
Köstence limanları için yük 
alacaktır. 

HERCULES vapuru 29 ha
ziranda gelip 4 temmuzda An:. 
vers, Rolterdam, Amsterdam 
ve Hamburg limanlan için yük 
alacakhr. 

SVENSKA ORIENT L:nien 
NORDLAND motörü elyevm 

limanımızda olup 25 haziranda 
Rotterdam, Hamburg, Bremen 
Copenbag, Dantzig, Gdynia, 
Goteburg, Oslo ve lskandi
navya limanları için yük ala
cakbr. 

HEMLAND motörü 6 tf'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 
PELEŞ vapuru 3 temmuzda 

gelip 4 temmuzda Pire, Malta 
Marsilya ve BarseJone hareket 
edecektir. 

Yolcu ve yük kabul eder. 
ilandaki hareket tarihlerile 

rıavlunlardaki değişikliklerden 
acenta mes'uliyet kabul etmez. 

Fazla tafsilat için ikinci 
kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO acentesine müracaat 
edilmesi rica o!unur. 

Telefon: 2004-... 2005-2663 

Paris fakültesinden diplomalı 

Diş tablplerl 

~1 uzaff er Eroğul 
Kenıal Çetiııdağ 
Hastalarım her gün sabah 

saat dokuz.dan baş!ıyarak 
Beyler - Numan zade S. 21 
numrah muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon: 3921 
Cuma ve sah 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 

N. \'. 
W. :F. H. Van f)er 

Zee & Co. 
DEUTCHE LEVANTE LlNIE 

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

bekleniyOl'. 11 temmuza kadar 
Anvers, Rotterdam, Hamburg 
ve Bremen limanlarına yük 
alacaktır. 

CHIOS vapuru 11 temmuzda 

bekleniyor. Bremen, Hamburg 
ve Anversten yük çıkaracaktır. 

ANGORA vapuru 20 tem

muzda bekleniyor. 25 temmuza 
kadar Anvers, Rotterdam,Ham 

burg ve Bremen limanlarına 
yük alacaktır. 
~ 

Amerikan Export Lines 
EXMISTER vapuru temmu

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

•r181 •• 
Den Norske Middelhasliaje 
( D.S A.S Spanskelinjen ) 

OSLO 
SARDINIA motörü 20 tem· 

muza doğru beklenmekte olup 

İskenderiye, Dieppe Dünkerk 

ve Norveç limanları için yük 
kabul edecektir. 

•1911•• 
Service Maritim Roumain 

Bugarest 
DUROSTOR vapuru 9 tem

muzda Köstence, Sulina, Galas 
ve Çalatz aktarması Belgrad, 
Novisad, Budapest, Bratislava, 
Viyana ve Linz için yük kabul 
edecektir. 
~ 

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

Budapest 
SzEGED motörü 13 temmu

za doğru bekleniyor. Belgrad 
Novisat, Budapest, Bratislava 
Viyana ve Linz için yük kabul 
edecektir. 

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

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

Birinci Kordon Tele fon N o. 
2007 - 2008 

lzmir Kadastro Müdürlüğünderı: 
Köprü mahallesinin mısırh caddesinde 252 taj sayıh ve bir ta

rafında 418 kapı 250 tajh Aydın harikzedelerinden Ha:ıım Mü
kerrem ve knrısı Naiıneye iskanca tahsis edilen ev ve bir tarafı 
Dar sokaktan 11, 13 kapı 5 taj sayısı olan Selanikli Mehmedin 
evleri ara~mda kalan bu evin tapuda kaydı bulunmadığı halde 
rtıübadeleye tabi Rumlardan bakkai Kolpa'dan kalma olarak ha
line kaydı yapılmıştır. 

Bu evin mülkiyetile alakadar vr.ya bil evde ayni hakları bu
lunanların belgelerile beraber hn•irdc Saçmacı hamam sokağında 
20 numaralı binada bulunan Kadastro Komisyonuna ilan tarihin
den iki ay içinde müracaatla haklarını tescil ettirmeleri iliin 
olunur. 2033 '1'110) 

1 Oliver Ve Şii. 
LIMİTET 

V pur Acen. a~ı 
CENDELl HAN BiRiNCi 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES L TD. 

GRODNO vapuru 25 hazi-
randa beklenmekie olup Londra 
ve Hull içiıı yiik alacaktır. 

MARDINIAN vapuru 27 ha
ziranda beklenmekse olup Li
verpool ve Glanov için yük 
aJacal..br. 

DRAGO vapuru temmuz or-
talarında Londra, Hull ve An
versten gelip yük çıkaracak ve 
ayni zamanda Londra, ve Hull 
için yük alacaktır. 

• Doktor 

Fa rilşık 
lzmir Memleket Hastanesi 

Rontken miltehaassısı 
Her Nevi RONTKEN 

Muayeneleri 
Ve Elektrik Tedeavileri 

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

karşısı No. 25 
Telefon: 2542 

H 3. (182) 

gelip yük çıkaracaktır. 

• 

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

Deutsche Levante • Linie 
TOFIA vapuru 25 haziran

da Hamburg, ve Bremenden 

NOT : Vürut tarihleri, va
purların isimleri ve navlun üc
retlerjoin değişikliklerinden me 
suliyet kabul edilmez. 

.A..N9T .AL Y .A.. 
Nakliyatı Umumiye Şirketi 

lzmir Şubesi 
rz://.L7772ZZ7.Z7.ZZJ 

Büyük Kardiçah han altında Numara 6 

TEIEfoo - 3560 Telgraf • ANTANBAR 
CZT-...LZZ7.ZZ7..Z'7.7,ZX'T././ZZZZ/TLZZ7..7..Z7..T/.Z77/..ZZ/J 

Den!z, Kara, Mesajeri, nakliyatı gümrük ithalat ve 

ihracat komisyoıt işleri yapar 
Türkiyenin bilumum liman ve istasyonlarında şube ve 

acenteleri bulunan geniş teşkilatlı bir kurumdur 
16-26 (1223) 

. . ' ... : . . ' , . .,. ... -· 

BAYANLAR IÇiN 
Hususi 

Güneş 
Gözlükleri 

VE 
Bilumunı Fenni 

Gözlük için 

Ecıacıbaşı S. Ferit 

ŞiFA 
Eczanesi 

.. 
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TAZE TEMiZ UCUZ 
llAC 

HAMDİ NÜZ~IET 
Sıhhat Eczanesi 

BAŞDURAK 
Büyük Salebçi oğlu hanı karşısında 

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

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

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

KuJlanışlı ve dayanıklı Flit 
tulumbaları, sivrisinek müca
delesi için her evde bulun

ması mecburi olan mikrop 
öldürücii mazot, asidfinik, 
karaolin ile göktaş, benzin, 
alkol, he: nevi asid, oksijen kaynağı için karpit, su, macun 
ve buğday tanesi halinde fare zehirlerini bizden arayınız. 

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

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

~, .· r ı •• .. , · - ~ • : 1 .. • J • • • • •• , 
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..- . mukabilinde bQyOk bır tOb PER: 
LOOENT dış macunu alabılirsınlz~ 

PERLOOENT fenni bır tarzda hazırtan
mış, iyi, ldarelı ve çok hoş lezzete malik 

1

olub, nefesi serinletir ve dişleri mO
kemmel .surette temizler. -·-

Sahife 9 
-=-=ı 

TURAN Fabrikaları mamulatıdır. Aynı zamanda Turan 
tuvalet sabunlarını, traş sabunu ve kremi ile güzellik krem
lerini kullanınız. Her yerde satılmaktadır. Yalnız. loptan sa-
hslar için Izmirde Sahhağa hanında umum acentelik Nef'i 
Naci ve J. C. Hemsi'ye müracaat ediniz. 

Posta Kut. 224 Telefon 3465 

lznıirliJer Jstanbuldaııerede buluşurlar 

Sirkeci~e Osmaniyeotelinde 

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

Bütün bu fevkaladeliklere ilaveten fiatlar 
müthiş ucuzdur 

• 
Fenni Gözlükcülük 

ECZANESi 

HİLAL ECZANESİ 

HER NEVİ FENNf GÖZLÜK 
Altın, nikel, yal, elektroviz, selloloit has baga her türlü çer

çevelerle pantoskopik, silindirlik, siferik, iki mihraklı, uzaktan 
veya yakından her türlü gözlükler, tayyare ve şoför göz!ük)erHe 
güneş ve toz gözlükleri, ile bütün opkatmin bütün icabatı. G3ı: 
hekimleri için muayene kutuları, alat ve edevat depoırn 

TOPTAN ve PERAKENDE 

Milli Emlak müdürlüğünden: 
Dosya Lira 

497 ikinci kar~ntina Bülbül sokağı 84 eski ve 54 taj No lı 300 bir oda hır hayat avluyu müştemil ev 

543 ikinci Karantina Bülbül sokağında 82 eski ve 52 taj 
200 numaralı ayrı ayrı iki oda ve avluyu meştemil ev 

Yukarıda ya2.1h Yunanlı emvalinin mülkiyetleri münhasıran 
gayri mübadil bonosu ile ödenmek üzera on gün müddetle açık 
artırmağa konulmuştur. ihalesi 13 Temmuz 936 Pazartesi günü 
saat 17 dedir. Alıcıların milli emlak müdüriyetine müracaatlan 

1960 (1400) 
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sanne 10 YENi ASIR 

• 

1 
Dantzig meselesi bir Avrupa harbına yol açacakmış 

an 
altmı 

• 
1 

o 
n ır 

Bitler pazar günkü söylevinde silihlanmanın bir zaru
ret olduğunu söyledi. Almanya Polonya ile anlaştı mı? 
Ortada iki şık vardır. Almanya Dantzig'i kendi hudutlarına 

Polonya ordusuna mensup fırkalar altı saat içinde 
ilhak için hazırlanmıştır. Eğer geç 
serbest şehri işgal edecektir. 

kalırsa 

Berlin, 6 (Ô.R) - Şansölye 
Hitler Valmaı toplantısında 
verdiği nutnkta biJhassa de
miştir ki: 

- Almanyanm yeniden silah
lanması, bizim partimizin mev
cudiyetini muhik gösterecek 
bir hadisedir. Bizim maksadı-

mız Alman erkeğini yeniden 
yetiştirmektir. Bu vazife zor
dur ve asırlarca devam edebi-
lir. Bizim inkılibımıı.ın en bü
yük gayesi Alman milletinin 
Tabdetidir. 

Londra, 6 (Ö.R) - Morning 
Post gazetesi Milletler cemi
yetinin son kararını tefsir ede
rek diyor ki: 

GÖZCÜLER KONDU 
Cenevre 6 ( Ö. R ) - Mil

letler cemiyeti asamble konse
yinin biten içtima devreleri 
hakkında şu mülahazalar ser.
dediliyor: 

Bu defa Cenevrede yapılan 

celselerin her birinde az çok 
hadiseler çıkmıştır. Bu vakalar, 
umumi efkarda henüz zail ol
mağa yüz tutmuş olmıyan bir 
heyecan uyandırmıştır. Bu ha
diseler hükumetleri de muhte
mel neticelerini tetkike sevket
miştir. 

Bilhassa, Milletler cemiyeti 
konseyinin Dantzig meselesile 

Milletler cemiyeti konseyi 
konseyi Lehistanın serbest şe· 
hir işlerinin idaresini ele alma
sını ve Avrupanın bu en nazik 
noktasında kendisini göstere
bilecek ihtilatlara karşı koymak 
üzere konsey başkanıyle teması 
halinde kalmasmı rica etmiştir. 

KOMiSER BIKMIŞ 
Cenevre, 5 (A.A) - Asam• 

blenin dünkü toplanhsmda 
Dantzig Senato reisi Greiser, 
Milletler Cemiyetinin Danzig 
fevkalade komiseri Lesserin 
şiddetli aleyhinde bulunarak 
onun yerine serbest şehrin 
dahili işlerine karışmJyacak 

Dantzig'i Alman lt11dutları11a ıllıak l(İll /usat brklrdıiji söylrnm Alman ktLL'l't'llrti blf grcit resmi rs11aswt/a 

başka b:risinin tayin edilmesi· 
nin veyabud ki, oraya artık 

bu sıfatla hiç kimsenin gönde· 
rilmemesini istemiştir. 

Aleyhtarı ile ayni sırada 

oturmakta olan Lester soğuk 

kanlılığını tamamile muhafaza 
etmiş, asamble ise mırıltılarile 

Greiserin kullandığı ağır ta
birleri katiyyen tasvib eyleme
diğini göstermiştir. 

Greiser, önündeki rahlenin 
kapağını şiddetle vurarak: 

Artık bu işten bıktım, usan
dım, diye bağırmıştır. 

DAiMi BiR HASTALIK 
Cenevre, 5 (A.A) - Konsey 

Danzig işlerini görüşmek üzere 
iki defa toplanmııhr. Saat 16/ 
30 - da vukubulan birinci top
lanbda Greiser, Leipzig adm
daki Alman kruvazörünün 
Danzig limanını ziyareti esna
sanda fı.uvarısının fevkalade 
komiıtr Lesteri ziyaret etmek 
istemesi yiizündeu çıkan ha
dise hakkmda ıehir senatosu
nun noktai nazarını serdeyle
miıtir. 

Greiser, Serbest şehre kabul 
ettirilen hususi rejim mesele
sini mevzuu bahsederek de
miştir ki: 

Danzigi Alman • vatanndan 
nıçın ayırdılar ? Ben bura
da mukadderabnı ilanihaye 
Milletler • Cemiyetine bağlı 

görmekten usanmış binlerle 
ve binlerle Alman namı

na söz söyliyorum. Danzig 
Avrupada daimi bir hastalık 
vesilesi olmuştur. Eğer Danzig 
meselesi halledilebilmiş ise bu, 
Hitler ile Mareşal Pilsudski'nin 
Almanlarla Polonyalıların fev
kalide komiserin müdahalesi 
olmaksızın doğrudan doğruya 
anlaşmaları sayesindedir. 

Serbest Dantzig şrlumüı umumi göıii11iişii 
Bundan sonra Greiser, Dan- deki kontrol hakkını bir fev-

zigin üç yıldanberidir bir Nas- kalade komiser tavsitin~ lüzum 
yonal Sosyalist ekseriyetine görmeks'zin doğrudan c.'.oğruya 
malik bulunduğunu ve lakin kullanmasıdır. 
demokrasi prensiplerini gözet· POLONYA RAPOR 
miyen Lesterin akalliyete ek- HAZIRLA y ACAK 
seriyeti tedhiş etmek fırsatını Cenevre, 5 (A.A) _ Konsey 
verdiğini söylemiştir. 

Greiser bundan sonra Les- Daotzig meselesini tahkik ile 
terin harekatı hakkında halkın gelecek içtimada buna dair bir 
ne düşünduğünü anlamak için 
umumi ariya müracaat etmeğe 
hazır bulunduğunu ilive etmiş 
fakat demiştir: En iyisi Millet· 
ler cemiyetinin Danzig üzerin-

rapor vermek vazifesini Polon
ya hllkftmetine tahmil eylemiı
tir. 

- Milletler cemiyetinin ac
zini Almanyanm yen' bir fır
sat bulması ve Danziği askeri 
iıgal albna almağı aklından 
geçirmesi şayanı hayrettir. An
cak Almanyaoın bu işte Lehis
tanla el birliği ettiği anlaşıl
maktadır. Hitlerin hedefi ser· 
best Dantzig şehridir. 

meşğul olan son celsesinde öy
le bir vaziyet hasıl olmuştur ki 
fevkalade tedbirler almıağa lü
zum görülmüştiir. MHletler ce
miyeti " tehlüke vaziyeti " ilin 
edercesine, azasından üçünü, 
Fransa, lngiltere ve Belçikayı, 

Lehistanla birlikte serbest şe
hirde vaziyeti takib etmek üze· 
re gözcüler tayinine memur et· 
mittir. Bundan maksat, ihtiyaç 
halinde, serbest şehire karşı 

her hücumun önüne geçmek 
ü1ere, kuvvete müracaat etmek 
ve Dantziğirı beynelmilel vazi· 
yetini muhafaza eylemektir. 
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B. Greiser tekrar ayağa 
kalkmış ve kendisinin yalnız 
Dantzig ahalisi namına değil 
fakat Milletler cemiyetindea 
adiline bir karar bekliyen bü
tün Alman milleti namına söy
lemekte olduğunu beyan et• 
miştir. 

MÜSTEMLEKE BAKANLIGI 
Roma 6 (Ö.R) - Berlinden 

gelen resmi bir haber, Alman 
kabinesinde şimdiden bir müs
temleke bakanlığı tesis edildiği 
hakkında ecnebi gazetelerde 
çıkan haberi tekzib etmektedir. 
Anlaşılan bu neşriyabn esası 
ıudur: 

.. Son harptanberi faaliyetle· 
rini gevşetmiş veya tatil etmiş 
>lan Alman müstemleke cemi· 
ıetleri son zamanlarda .. Alman 
.nütdemleke cemiyeti" adı al
tında birleştirilmiştir. Şurası da 
ilave ediliyor ki Almanya eski 
müstemlekelerini tekrar eline 
geçirir geçirmez bu cemiyetin 
derhal bir müstemleke bakan
lığı haline geçmesi için lizım
ge.len bütün servisler şimdiden 
içinde mevcuttur. Diğer cihet
ten Nasyonal sosyalist partisi 
Jçinde de bir müstemleke ofisi 
tetkil edildiği bildirilmektedir ... 

Bununla beraber, Lehistan 
mümessilleri serbest şehir nas
yonal sosyalistlerinin mümessili 
tarafından yapılan beyanattan 
haddinden fazla endişeye düş
mediklerini bildirmişlerdir.Bun-
ların bildirdiğine göre yakın 

bir tehlüke halinde Lehistan 
serbest şehri işğal ede
rek beynelmilel statüyü muha
faza edebilir. Serbest şehir altı 
saat içinde muhtelif Leh fır
kaları tarafından işğal edilebi
lir.Leh murahhaslarından birisi 
"milletler Cemiyeti fevkalade 
komiserinin bir kılına bile do
kanılmasına Lebistanın razı ol
mayacağını,. söylemiştir. 

Edenin 
Veciz cevabı 

Londra, 6 ( Ô.R ) - Birçok 
meb'uslar Avam kamarasında 
dışişleri bakanından lngiliz 
sual listesine Almanyanın biran 
evvel cevab vermesi için Ber-
linde teşebbüste bulunulmasını 
istediklerinden, Eden şu cevabı 
vermiştir: 

.. Alman hükumetinden cevab 
istemeğe hiç niyetim yoktur.,, 

Fransız mahafili, lngiliz ha
riciye nazırının bu kat'i beya
natını çok mühim görmekte
dirler. 

Afrikada ölen 
ltalyanlar 

Roma 6 ( Ô. R ) - Şarki 
Afrikada 1 son kanundanberi 
ltalyanların bütün zayiatı, kaza 
ve hastalık kurbanları da dahil 
olduğu halde 2553 kişi olarak 
gösteriliyor. 

Italyanlar ne istiyorlar? 

Askeri zecri tedbirlerin 
liğvı mevzuubahs in.iş. 
Roma, 6 (Ô.R) - ltalyan 

gazeteleri milletler cemiyeti 
asamblesinin müzakerelerini 
tefsire devam ediyorlar. 11Stam· 
pa., diyor ki: 

uzecri tedbirleri kaldırmak 
kifi değildir. Son günlerde 
asanıblede kendini gösteren 
zihniyeti likide etmek elzem
dir . ., 

Bu gazete askeri zecri ted
birlerin ilgasını, yani lngiliz 
filosunun Akdenizden çekilme
sini, diplomatik zecri tedbir
lerin de kaldırılmasını, yani 
ltalyaya karşı yapılmış olan 
Akdeniz anlaşmasının feshini 
istiyor. Lokarno muahedesinin 
feshi hakkında da şunları ya
zıyor: 

11Avr11pa lllüvazenesi mese-

lesi Almanyanın iştiraki bari· 
cinde tetkik edilemez " 

11Giornale d'ltaJia., zecri ted
birlerin ilgasının, beynelmilel 
faaliyet yerine milli faaliyetin 
tercihi manasını ifade ettiğini 
yazıyor ve diyor ki: 

"Milli faaliyet' tecerrüd de
mek değildir, fakat milletler 
cemiyetine daha sağlam bir 
esas vermektir. Eğer milli 
menfaat diğer memleketlerle 
iş birliğini istilzam ederse, bu 
boş beynelmilel ümitlerde de· 
ğil, her memleket arasındaki 
anlaşmalarda araştırılmalıdır.,, . . ...... .. 
İngiliz istikrazı 
Londra, 6 (Ö.R) - .. Sınday 

Ekispress,, gazetesi milli mü
dafaa istikrazının yakında çı
karılacağını haber veriyor. 

ÜÇ KIŞıLIK KOMiTE 
Cenevre, 5 (A.A) - Konsey 

gizli bir toplantıda bir Fransız, 
lngiliz ve bir Portekizli izado 
mürekkep üç kişilik bir komi
tenin Dantzig hadiselerini in
celemek işinde Polonya hük6-
metine yardım etmesini karar
laştırmıştır. 

67 MiLYON ALMAN 
Berfin, 5 (A.A) - Greiserin 

Milletler cemiyetindeki dünkü 
beyanatı Nazi mahafi1inde de
rin akisler yapmıştır. Matbuat, 
Milletler cemiyetinin tavru ha
raketinden son derece münfail
dir. Lokal Anzeiger gazetesi 
diyor kı: 

Kendi iflaslarını örtmek mak
sadiyle bir takım sıkılmaz dip
lomatların fede etmek istedik
leri Danziğin arkasında 67 
milyon Alman duruyor. 


