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Jhracatçıyı 
Yıkılmaktan 
korumak lazım 

-----~--·---.A.~toı blbku-ua bağlı ohm 
tJıemleketlet·in, biitçelerinde 
11e ticaret muvazcmelerüıdeki 
itaJıitat 11üzfoıden bu mikyası 
terke mecbm· kalmalm·ı ih1'rı
catçıları mı:: ~araı·uuı bfr va
eiyct ihdas etnıiştfr . .Sulrnttan 
önceki 1mrla·rla bugünkü 
kıo·la,· m·asmdalı"i fm·km 
yfö:rle otuz iM yii.:clc 1nrl: 
rırasnıda tenwuvüc ettiği dit
~'itn ilWı·se bu muazzam farkı 
hiç bfr memlel.-et ili1'acatçıs1-
nuı km·şıla.şuıasrnrı imk<i ıı 
olnı11dı{jmı lıab((l etmek za
cımdır. 

Ortada sarih bir vaziyet 
vardır: 

Paraların düşürülmesinden 
evvel satışlarım yapan ihra
catçı o günkü kur'u göz önün
de tutmuştur. Alıcı da aym su
retle hareket etmiştir. Şu halde 
aralarındaki mukavelede satışın 
Yapıldığı güne aid kur'u dahil 
farzetmemek imkinsızdır. Şimdi 
T&rk ihracatçısı, bu zımni taah
laidtn ifasını istediği zaman 
llakh bir talepte bulunmuş ol
ınakt.an başka birşey yapmıyor. 
Bilakis tediyabnı bugünkü 

kurla yapm&k istiyen alacı 
zıınna taahhüdünün hilafında 

hareket etmek istiyor demektir. 
Dtinle bugünün farkı, en kuv
'tetli sayılan ihracat evini bile 
Yere ıerecek kadar muazzam 
olduğuna göre, ihracatçılarımı
ıin kendi varlıkları kadar milli 
sero:ıayenin de korunmasını is
tihdaf eden bir uyanıkhk göster
llıeleri, para temevvüçlerinin 
derin kararsızlığı içinde vazi
Yetlerini emniyet altına alacak 
h' ır çareye başvurmaları pek 
tahiidir. Bu bakımdan kuru 
llıey•eciler birliğinin son top• 
lantısında verilen kararı yerden 
~öğe kadar haklı görmemeğe 
•11ıkan yoktur. Bir kerre şurası 
leabit edilmelidir ki, ihracatçıyı 
d"' -~fundüren mesele sadece bu-
Runkü vaziyet te değildir. Ya-
~n daha karanlık ihtimaller ta
l Yor. Kimse, dünyanın en sa-
abiyettar şahsiyeti bile yarınki 
~~ıiyetin bugünden daha eyi 

1 Yoksa daha kötü mü ola-
~a~ını kestiremez. istikrara 
d aglanan bütün ümidler o ka
. "r çok şartların toplanmasını 
•stiJ:ı:a d' k' "kb" ol rn e ıyor ı, en nı ın 

ı l
anlar bile geçilecek merba

e er · · ili . ıçın uz.un 2aman bekle-
~ eyı bir zaıuret sayıyorlar. Di-
~erT taraftan salahiyettar bir 
... gı 12 devlet adamı, Asamble· 
.. ın h' · ırınci komisyonunda beya-
::~a b~lunurken .. şimdiden 
b'· vazıyette olan ticaret ve 
t Utçe rnuvnzenelcrindeki inhi-
~! ~eva?1 e~erse yeni düzelt
y . edbırlerme,, yani paraların 
enıden d·· .. "I . b tu) _ uşuru mesıne aşvu-

şcagını gizlememiştir. 
&ün~ halde yarınki vaziyet bu
r en daha ağar olabilir. lh-
acatçıl b va . .ar, u kadar karışık bir 

c ~1Yehn tehlükelerini önliye· 
k:l esash kararı almakta geç 
llııyınış olsalardı içinden çıkıl· 

acak s- . 1 . . lerJ urprız er, emrıvakı-
e karşılaşılabilirdi. Yunanlı 
- Sollu 2 11ıcı sahıJede -

Se-vket. B:l1gi.:aı 

LA REPÜBLIK G.AZETESINE GöRE 

'lskenderun ve A takyayı Türkiyeye vere· 
.)im.Çünkü Frans Türki eye muhtaçbr ... 

Protesto mitingleri yapan Sancak kardeşlerimizi silahla dağıtmağa teşebbüs ettiler. Suriye 
Türkiye sayesinde istiklaline kavuştu. Antakya ve Iskenderunu verelim, diyenler vardır 
lstanbul 9 (Yeni Asır muhabirinden)-- Antak

yadan bildiriliyor : 
Sancak halkanın yegane dileği anavatana 

iltihaktır. Sancağın iJeri gelen münevverleri 
memleketlerinin mukadderatını tayin için Tür
kiyenin sarfetmekte olduğu gayretlere bütün 
ümidlerini bağlamış bulunmakla beraber halkın 

mandanı silah kuvvetiyle dağıtmak teşebbüsün· 
de bulunmuşsa da vaziyetin vahametini idrak 
eden kaymakamın müdahalesi üzerine çok kanlı 
bir hadisenin önüne geçilmiştir. Halk Fransız 
kumandanının tavrıhareketinden büyük bir infial 
içindedir. 

SÖZÜMÜZÜ TUT ALIM 
arzularını ve heyecanlarını bildirmekten de geri lstanbul 9 (Yeni Asır) - Paristen bildiriliyor: 
kalmıyorlar. Solcenaba mensub La Repüblik gazetesi, 

Suriye 'Fransız yüksek komiserliğine çekilen Sancak meselesinde Türk efkarı umumiyesinin 
müteaddit telgraflarda bugünkü vaziyetin tabam- gösterdiği büyük heyecanı ve Cenevrede sali-
müJ hudutlarını aştığı sarahatle anlatılmaktadır. hiyettar Türk ricalinin sözlerini mevzuubabs 

HAK SiLAHLA SUSAR MI ? ederek diyor ki: 
Geçen gün İskenderun ve Antakyanın Suri- - "lskenderun ve Antakya meselesini Türki-

yeye ilhakı şayiasını protesto için tezahürat yenin arzusuna göre halJedeJim. Verilmiş sözü-
yapa.n lskenderun Türklerini mahalli Fransız ku- Olizel Aııtakvadan bir,ıörü. - Sonu 3 üncü sav/ada -

~..zr'.L.ZZ'.7~~..Z"R/Jt~?lllılSl!!U ~NWJEZU m J ti ... a 271'~~-m.iFJUlllllDl'lilm ________________ _ 

Radek tevkif edildi NAFIA VEKALETi MUHENDISLERI GEDiZ 
.................. NEHRi MECRASINDA TEDKIKLER YAPIYOR Dün gece 

•••••••••••••••••••••••• S T ALiN ...... Yiik~~k ........ bi; ...... "};;;a j 
Aleyhine yeni 
suikast mı var? 

yapılacak Karşıyaka 
Menemen 

muntazam 
ve Bergama ovalarının sulanması için 
· cedveller ve su bentleri kurulacak 

Vapuru kaza geçirdi 
yolcular uzun mUddet 
deniz Uzerlnde kaldılar 

Dün gece saat ona on kala 
Karşıyakadan hareket eden 
Karşıyaka vapuru bir kaza ge-

STALİN 
Moskova 19 (Ô.R) - Tass 

ajansı Radek'in tevkifini teyid 
ediyor. Yapılan tahkikat " iz

- Sonu B iitıcü sayfada -

Geçen hafta şehrimize gelen 
Nafıa Vekili Ali Çetinkaya 
Menemende Belediyede alaka
d;ırlarla görüşerek Menemen 

odasının Gediz nehrinden açı
lacak cedvellerle muntazam 
bir tarzda sulanması hakkında 

tedkikler yapmıştı. Haber al
dığımıza göre Nafıa Vekilimiz 
bu meseleye büyük bir ehem
miyet atfetmektedirler. Esaslı 

tedkikat yaptırmak üzere mü
tahassısJarı Gediz nehri mec
rasına göndermiştir. Menemen 
ovasının Gediz nehrinden su· 
lanmasını temin için Emiralem 
nahiyesi civarında Gediz sula
rının aktığı iki dak arasındaki 

Oedizden güzel 
oldukça dar geçitte yüksek 
bir Baraj yaptarılması tasavvur 
edilmektedir. Burada birikecek 
olan nehir suları muntazam 

bır goıunuş 

cedvellerle ovaya akıtılacak 
ve her mevsimde tarlalan 
sulamak, bol mahsul almak 

- Sonu 2 nd sayfada -

çirmiştir. Vapur Karşıyakadan 
yüz elli metre açılınca iriz 
olan büyükçe bir sakatlık yü
zünden deniz ortasında boca-
Jamıya başlamış ve stop etmiye 
mecbur olmuştur. 

Vapurun istediği muavenet< 
kırk beş dakikalık bir intizar
dan sonra ancak bir motör 
gönderilebilmiştir. Yo'cular mo
törle Alsancak iskelesine çıka• 
rılmışlardır. 

Vapur kazalarından canı ya
nan iz.mir halkının bu hadise mü· 
münasebetile bir endişesine 
işaret etmek isteriz. Mubak-

- Uit/en reviriniz-
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Yugoslav milleti matem içinde 

Müteveffanın mezarı başında 
Dün yapılan ihtifalde 

kral Piyer, prens 
matemli kraliçe Mari, 
Pol hazır bulundular. 

Miiteı·ej/d, Döbıovnik kıuvazörtindm Matsılyayı se.y1tdıpnr 

ve 

lstanbul, 9 ( Yeni Asır ) - gresi de bu günkü müzakera· cçüncü yıldönümü, büti:n Yu-
Yugoslavya Kralı Birinci Alek- tını talik etti. goslavyada derin bir matem 
sandr'ın ölümünün üçüncü yıl Belgrad 9 ( Yeni Asır ) - havası içinde geçti. 
dönümü münasebetile şehrimiz· . Marsilya faciasına kurban gi· Kralın mezarı başında yapı-
deki Ortodoks kilisesinde dini den ruüteveffa Yugoslavya lan merasimde Yugoslavyanın 
ayin yapıldı. Balkan Tıb Kon- kralı Aleksandrm ölnmr.nnn - s,,,,,, ,,,.;;,,,.;; c:nMf,.,,,. -

M. Cemiyetinin ıslahı 

On beş izalı bir Komis
yon tedkikler yapacak •. 

Cenevre, 9 (Ô.R) - Millet
ler cemiyeti asamblesi tarafın· 
dan paktın ıslahı meselesini 
tedkik etmek üzere teşkil edi
len umumi komisyon Avuslu
ralya delegesi Bruce'un riya
seti altında ilk içtimaını yap
mıştır. Uzun ve karışık bir cel
seden sonra komisyona üç ka· 
rar sureti teklif edilmiştir. 

Cenubi Afrika tarafından 

verilen birinci takrir bu mesele 
üzer:nde muhtelif hükumetlerin 
noktainazarlarmı gösteren ve
saiki toplamak üzere mahdud 
azalı bir teknik komisyon teş
kili merkezindedir. 

Şili tarafından verilen ikinci 
takrir ise, cemiyetin cıhanşü

mul bir mahiyet kazanması 
meselesini tedkik için da-
ha geniş bir komisyon teş
kiline matuftur ki Macar 
dele~esi de buna müzaheret 

l(omısron ıeısi M. B11ıre 
etmiştir. 

Sovyet Rusya delegesi Lit
vinof bilakis teklifin aleyhinde 
bulunmuş ve Milletler Cemiye
tinin şimdiki halile esas nizam· 

-Sonu f: ünrii mili/ede-
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lhracatçıyı 
Yıkılmaktan 
korumak lazım 
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ŞEDİ~/BABE~LBR DUn~şlar 
c ..... ~;. ................... - .. -.-..... 11ı:i:i·111~-ii;m-S!lıii .. Dl .. ~~~~~IİJ.!!!lllmtE?11""i!ıı;~Lilllllll Uzum 

- Başta1a/l l i11ct sayfada -
komşularımız da kuru meyve 
Türk ihracatçılarandan önce 
aynı kararı almışlar, 26 Eylfıl· 

1 - - Çu. Alıcı Fi at 

'
1}7..ZZZZF.ZZ/777/.Z~:=ı 1380 Jiro v~ Şü. 9 25 19 

Italya'da takas • 
rı 937 F "" 930 AR Üzümcü 8 19 

Uafl 791,5 K A Kazım 8 19 

den önceki kurlarla tediyatta 
bulunmayı kabfıl etmiyen alıcı
lara mai te lim etmiyeceklerini 
bildirmişlerdir. Bizimkilerin ka
rarında daha fazla bir nezaket, 

Bir ay devam edecek N 702 H Alvoti 9 50 17 50 
8 Fuar komitesi belediye ' 647 M J Taranto 10 50 18 7755 

onmem uiyetkarar nTü 
406 Albayrak 9 9 8 

reisi Dr. Behçet Uz'un baş- 364 J Taranto M 6 75 17 50 
kanhğmda toplanarak 937 262 H Alanyah 9 1 O SO 

ala ı la yılı arsıulusal lzmir Fuarının 251 Beşikçi Z 8 625 15 50 
20 Ağustosta açılarak bir ay 250 Vitel Ş 11 625 16 125 daha fazla bir suples vardır. 

Zira ihracatçılarımız, alıcılar- as ı 
~ devam ettikten sonra 20 Ey- 234 P Ki ark 6 50 ] 8 75 
~ li'ılda kapanmasına karar ver· 218 S Süleymanoll 75 15 75 

a 
dan satış mukavelesinin ya
pıldığı tarihteki kurlarla te
diyatta bu'unmayı kabül edib 
etmiyeceklerini soracaklardır. 
ihracatçının bu haklı talebi 
lkhsad vekaletince de tasvib 

r~amafih falyanın 
Takastan ziyade klearing e asına istinad ettirmek istiyeceği anlaşıhyor 

' · · 196 Ş Rıza H 9 50 19 ~ mıştır. ... 2 f 75 
························~··················································································· 

>7~"7///L/77.LLrih7Z/To:zz7.z7..L.. 17 M Mikale 10 14 

edileceğini umanz. Dış ticare· 
timizin bu mühim unsurunu yı· 
kı 1maktan korumak için başka 
çare kalmamıştır. 

Şevk.e1: Elilgi.xı 

Çimento 
Buhranı var 

Yarışı yaptılar 

/falı•a -TrukıJ•e takas anlaşmasma l iT AL YANIN TEMA YÜLATI 1 kası, yalnız A vuı;turya ve Çek 
ralfmcn ltalranın takas iizeıme va- Yeni Asır _ Türkiye ile Ital- klearingleri üzerine muvakka-
pı/an muame/eleıi kabul ctmedılfi ya arasında geçenlerde :ıktedi- ten muamele yapmamıştır Bu-
d n ptfasada işaa edilmiştir. /Ja ıl d b · · k · .. .fı d 
habtıin drl,'fro olmadığını, dün An· Jen ticaret anlaşmasının müd- ~ n~n a ır ı. ı gun _ zaı n va 
ka1adan aldıifımrz bil haberden an- deti 20 ilkteşrin tarihinde hır hal suretıae baglanacagı 
ızvoıuz. Ankaıadan alman telgM/ sona erecektir. Yeni anlaşma- ümid ediliyor. Ve adliyeye sevkedildiler 
llabeıi şudtll: nın nasıl yapılması icabettiği iHRACATÇILARIN KARARI Dün Kordonda Şehir gazinosu 

Ankara 9 llkteşrin - Sekiz geçenlerde lzmir ihracat ve id- Kuru meyva ihracatçılar bir- önünde bir otobüs kazası ol· 
llkteşrin tarihinde Italyada halat tacirlerinden de sorul- Jiği tarafından verilen ve resmi muştur. Konak - Alsancak ara· 
mathuata verilen bir tebliğ'de muştu. makanıata aksettirilen karar d · ı 406 408 
hususi takasların ilga edildiği sın a ış eyen ve nu-
ve bu memouiyetio 8 Teşrini- ltalyanın 8 ilkteşrin tarihin- hakkında dün en ufak bir ha· maralı iki otobüs yolda fazla 

d J 1 l k deki kararnamesinden alınacak ber bile sızmtş değildir. ibra· müşteri alabilmek için birbiri-
Son günlerde piyasada çi- evvel e neşro unan ta yan a· . I I intiba şudur ki. ltalya badema racatçılarm kararıoın Ankarada nin önüne geçmeğe çalışırlar-

mento buhranı ba•göstermiştir. rarnamesıne göre ta yanın ec· 
Y kd anlaşmalarına takastan ziyade nasıl karşılandığı merakla bek- ken Şehir gazinosu önünde 

Evelce çuvalı 118 kuruşa sabo nebi hükumetlerle a ettiği ti-
alınan çimentolar şimdi 180 caret anlaşmalarına müstenid, klering esasına istioad ettirmek (eniyor. çarpışmışlardır. Nüfusça zayiat 
kurup sablmaktadır. Hatta bu mütekabiliyetli anlaşmalara şa· istiyecektir. Bununla beraber Yine dün akşam aldığımız olmamışsa da yolcular çok he-
gayri tabii fiat yüksekliği se- mil olmadığı aolaşılmışbr. henüz bu husus hakkında kat'i bir habere göre bazı ihracat yecan geçirmişlerdir. Bu oto-
bebile bazı çimentocular sat- Romadaki alakadar daireden bir şey söylemek imkansızdır. firmaları, dün ecnebi alıcılara büslerin şoförleri belediyece 
tıkları çimentolar için fatura derhal yapılan tahkikata veri- KLEARING MUAMELELERi 26 Eylül 936 tarihinden evvelki meşhud suçlar kanununa göre 
bile vermek istemedikleri gö· len cevapta, son konulan takas Merkez bankası, klearing mu- muameleler hakkındaki istek- adliyeye verildikleri gibi ayn-
rülmektedir. inşaat mevsiminin memnuiyetinin Türkiye ile ali- amelelerine eskisi gibi devam lerini telgrafla bildirmişlerdir. ca da onar lira para cezasına 
devam etmekte olduğu şu sı· kası bulunmadığı tasrih edil- etmektedir. Dün edindiğimiz Bunlardan da henüz cevab çarphrtlmıştır. Şoförler tevkif 
rada inşaat sahibleri çimento miştir. malümata göre, Merkez ban· alınmış değildir. edilmiştir. 
bulmak hususunda zorluk çek- ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••• ••••••• •••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••• 

•m~~,;_t~O/_IZZT-LZZT.LT-LZJom Tramvay işi tedkiktedir Belediyede : 
Ok1ıı·larımızın • • ~ ............................ .. 

.... : ... : .. : ... : ... o~!.~~~-~!.:~ ... Kordon tramvayı Kültür- Eylül ayında belediye 
T aslıçeşme k •• •• d k S 1 J t t ? Sokajı tamir edllmelldlr par onun en geçece na ) ça iŞ l, ne yap } • 

-Belediyemizin 11azarı di/ikatine
Okurlarımız yazıyor: 
Tilkilik semtinde Pazaryeri 

civarındaki Hanbey sokağından 
başlıyarak Tamaşalık mahalle
sine müntehi olan ikinci Tash-
çeşme namiyle bir sokak var
dır •. 

Bu sokak senelerdenberi 
küçük bir tamir görmediğinden 
kaldırımları tamamiyle bozul
muş ve harap bir haldedir. 

Mahallede henüz lağım teş• 
kilab da yoktur. Her evin pis 
veya temiı suyu sokaktan ak· 
makta, bozuk l<.aldmmlardaki 
oldukça derin çukurlara dola· 
rak müteaffin gölcükler teşkil 
etmektedir. O kadar ki bel~
diye tanzifat amelesinin bunları 
temizlediği sırada evlerimizde 
açık pençere bırakmanın im· 
kanı yoktur. 

ikinci Tashçeşme sokağının 
genişliği bütün mahalle çocuk-
lanmn buraya toplanmasına 
sebep olmakta ve birikmiş pis 
sulara düşen top, topaç, zıpzıp 
ve sairelerini hilaperva alarak 
oynamaktadırlar. 

Bu hal bazı hastaların mua
yenesi için oradan geçen he
kimlerin de nazarı dikkatini 
celbettiği halde sokağın bu 
döşemeleri tamir edilmemekte, 
günden güne daha berbat ve 
harap bir şekil almaktadır. 

Sokağın berbathğı her hangi 
bir hadise karşısında vesaiti 
nakliye ve sair<:nin geçmesine 
mani o!duğu gibi bu sokak sa
kinlerinin hayat ve sıhhatini de 
tehdit edici bir mahiyet almış-
tır. 

lzmir şehrinin imarına var 
kuvvetilc çalışan belediyemi~ 
Allah rizası için olsun bu so· 
kakla da biraz alakadar olarak 
hayat ve sıhhatimizi korusun ... 

BiRÇOK iMZALAR. .. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
kak surette ihtiyatta bir vapur 
bulundurulması ve kaza sebeb · 
ferini ortadan kaldıracak ihti
yat tedbirlerinin alınması Jii
zımdır. Bu yüzden dün gece 
karşıyakada uzun müddet va
pur brkliyenler vardı. Bu 
işin tekzib ve tevile de yeri 
yoktur. 

Hattın geçeceği yerlerde bazı 
binalar istimlak edilecek 

Birinci Kordonda işleyecek 

o~an elektrikli tramvaylar gü
zergahının tesbiti için tedkikata 
başlanmıştır. 

Haber aldığımıza göre Kor
donda bilhassa ihracat mevsi
minde çok kalabalık ve humali 
bir faaliyete sahne olan Güm· 
rük önünden Pasaporta uza· 
nan kısımdan elektrikli tram
vay geçirilmemesi düşünül
mektedir. Tramvaylar Güm
rük öoündeo ikinci Kor-
dona geçecek ve Pasaport 
önünde tekrar Birinci Kordona 
çıkarak lzmirpalas önünden 

Vfisıfçınar Bulvarına kıvrılacak 

ve bu suretle tramvay1arın Kül-

türparka ve Fuara uğramala
rınm temini düşünülmektedir. 

Bu takdirde tramvaylar Kül
türparka gidecek, oradan dok· 
tor Mustafabey caddesinden 

Birinci Kordona çıkarak ora
dan Alsancağa gideceklerdir. 
Yalnız ikinci kordonda istim-

laki Jazımgelen bazı büyük bi
nalar vardır. Elektrikli tramvay 
güzergahının tesbiti için yapal
makta olan tedkikler yakında 
bitirilecektır. -···· 

Bn. Hediyenin ölümü 
ffediye, ölüm döşe)İinde dostunu 

gizlemek mi istemişti ? 
Tepecikte Seherin umumi 

evinde umumi kadınlardan 

Abdullah kızı Hediye adında 
birinin ansızın hastalanarak 
hastaneye kaldırıldığını ve ora

da öldüğünü yazmıştık. Kadı
nın 32 yaşında olmasına ve 
evelce hastalık çekmemesine 
rağmen birdenbire ölmesi şüp
heli görülmüş ve tahkikata 
başlanmıştı. 

Hediyenin vücudunu muayene 
eden doktor, kadının vücudun
da gördüğü bazı yara ve bere
lerden döviilmüş olduğunu an
lamış ve kimin tarafından dö-

r.77/..7X7.7-7.Z77~77JLXZ/Z/..Z?.;r///A::._ 

Askere davet ~ 
~ lzmir askerlik sube- t\ . 

sinden: 
Şimdiye kadar askere sevk 

'" edilmemiş 316 doğumundan 
N 328 doğumuna kadar 328 
~ doğumlular da dahil gayri 
" İslam erat askere sevkedıle

ceklerindcn şimdiden hazır

N hkta bulunmaları ilan olunur ... 
" '7ZZ777..ZZ.7Z7ZZZJ..7JTE/.ZZZJ(L7-h 

vüldüğünü sormuşsa da Hediye 
dövülmediğini, evinin merdive-

ninden düştüğünü söylem1ştir. 
Umumhane kadmları ara-

smda dostlarını korumak için 

sır vermemek adeti caridir. 
Kadın öldükten sonra yapı

lan otopside dövüldüğü neti-

cesine varıldığı söyleniyor. 
Meseleden polis haberdar 

edilmiş ve Seherin umumi evin
de yapılan tahkikatta Hediye
nin dostu Osman oğlu Cavid 

tarafından dövüldüğü anlaşıl
mıştır. Cavid dün birinci müs-

tantikliS!'e verilmiş ve isticva-

bından sonra tevkif olunmuş
tur. Tahkikata devam oluna-
caktır. 

Şikayet 
Kahramanlarda Yusuf kızı 

Nazike karakola müracaatle 
A!i karısı Ayşe, Hatice ve Ra
mazan taraflarından dövüldü
ğünü şikayet etmiş ve tahki
kata başlanmıştır. 

Eylül ayında be!ediyece ya· 
pılan işler hakkmda bir ista
tistik hazırJanmışhr. Buna göre 
lzmirin muhtelif yerlerinde be
lediyeden müsaade alınmaksızın 
inşaat yapan iki kalfa kırkar 
lira para cezasına çarptırılmış 
ve üç baraka yıktmlmışlır. 227 
lağım menfezi ile durgun suya 
mazot döktürülmüştür. 680 fa
kirin evine sivrisinek mücade
lesi için mazot dağıtılmışdır. 

6 dükkan, 2 fırm ve bir aile 
evi s:hhi vaziyetleri fena oldu
ğundan belediyece kapatdml
mıştır. Sokak aralarında bulu
nan 12 kör kuyu kapatılmış, 
214 fakir hastaneye gönderil
miş, 300 fakir de muhtelif yer
lerdelci memleketlerine sevke
dilmişlerdir. 

Biray içinde 652 kilo ekmek 
müsadere edilmiş, bunlardan 

yenmesi sıhhate muzir olduğu 
raporla anlaşılan 296 kilosu 
imha ettirilmiştir. Ayrıca 257 
kilo börek, 75 kilo peksimed, 
300 şişe gazoz, 105 kilo pey
nir, 815 kilo baiık, yüz kilo 
çökelek, 50 ldJo yoğurd, 1045 
kavun. 250 karpuz, 5 kilo te- 1 
reyağı, 705 kilo et sıhhate mu· 

zir halde görüldüklerinden be
lediyece imha ettirilmiştir. 

Bütün be!ediye mıntakalarm
da bir ay içinde 3023 muamele 
muhtarlığa aid o!arak yapıl
mıştır. (133) otomobill otobüs, 
kamyon, motosiklet, bisiklet 
talimatına a.vkırı hareketlerin· 
den cezalandırılmışlardır. 356 
lci:o ekmek noksan ve talimata 
muhalif çıkarıldığından müsa
dere edilmiştir. 

Belediye laboratuvarında 500 
kalem muhtelif gıda maddesi 
tahlil edilmiş, 348 kö
pek itlaf edilmiş, ev ve mağa· 
zalarmı kontratsız kiraya veren 
130 kişi ve hayvanlarını başı 

boş bırakan 78 kişi cezalandı
rılmıştır. 9 köpek kuduz şüp

hesi üzerine tecridaneye gön
derilmiştir. 

Zc ytin meselesinden 
Urlanın Kuşçular köyünde 

Kızılhisarlı Etem karısı elli beş 
yaşlarında Rukiye ile hususi 
muhasebe tahsilıları Behçetin 
kızı Şükran arasında bir zey
tin meselesinden kavga çıkmış, 
Şükran taşla Rukiyeyi başın

dan yaraladığından zabıtaca 

tutulmuştur. 

ELHAMRA TELEFON 
2573 
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Mevsimin bi-
rinci Fransız 
süper filmi 

Rus aşkı ... 
Rus heyecanı .. 
Rus şarkıları .. 
MükcmnıclRus 
Kafkas Çigan 
orkestralarının 
gaşyedici mu
sikilcrile dolu 
ve Çarlık dev
rının müdhiş 
zulümlerini bü
tün teferruatile 

Bugün 

canlandıran harikulade bir şaheser. 

VOLGA MAHKfıMLARI 
Yaratanlar : Pierre BJanchar - Charles Vanel - Vera 

..... . ' . . -

170 Y I Talat 9 50 13 75 
137 P Paci 10 11 75 
130 J Koben 10 18 
121 B Alazraki 12 50 13 15 
115 S Emin 8 50 12 75 
109 Koo ittihadı 15 50 21 
93 D Arditi 9 15 50 
90 Ü Kurumu 10 75 2~ 
84 Ş Remzi 12 50 21 
69 T Erman 15 18 
61 M B Koo 1 O 18 50 
59 H Alberti l 1 25 11 50 
44 S Bayazit 13 16 
47 Şınlak Z 11 50 14 
35 S Gomel 10 50 18 
34 C Alanyalı 11 15 50 
34 F Z Mehmet 5 5 75 
25 Ş Z Galip 14 50 15 50 
17 J Taragan 9 50 11 
16 Kaptan Ö 12 875 
12 1 Galamidi 11 375 
11 O Egli 8 50 10 25 
8316,5 Yekun 

223703 Eski sabş 
232019 Umumi sabş 

incir 
Çu. Alıcı Fiat 
528 Tile T 1 Şir. 7 15 
264 Ş Remzi 9 9 50 
240 B S Alazraki 9 25 10 t5 
159 H Şeşbeş 8 375 16 

72 F Palrnrs 8 875 8 875 
32 T Debas 14 50 14 50 
25 S Gomel 7 50 7 50 
20 Ş Rıza H 8 10 
1350 Yekün 

125162 Eski satış 
126512 Umumi satış 

Zahire 
Çu. A•ıcı Fi at 

1470 Buğday 5 25 
34 Bakla 4 75 

293 ba. Pamuk 45 
4 harar " 

1390 ke. Pala. 370 480 

Paris borsası 
Bir gün evel 

Londra 105,01 103,84 
Nevyork 21,42 21,42~ 
Berlin 860 862.50 
Brüksel 360,37 ~ 360,62k 
Amsterdam 113 1139 
Roma 112,70 
Cenevre 493,50 493 -·---Yiiksek bir 
haı·aj yapılacak 

- Baştata/ı buincı salıijede- . 
mümkün olacaktır. Gediz nehr1 

cıvarında ve cedvellerle sula11· 
mağa başlandıktan sonra ovad• 
pamuk zer'iyatına çok ehemıtıİ• 
yet verilecektir. Kurak mev· 
simlerde tütün tarlalarını ve 
hatta i.aRları bile bu su ilj 
sulamak ve çok fazla mahstJ 
almak mümkün olacaktır. 

Bu hususta tedkikat yap'" 
alakadar fen memurları rapor· 
!arını hazırlıyarak Naf1a vekj· 
letine göndereceklerdir. 1' 

Valimiz Fazlı Güleç de gere 
Menemen ovasının Gediz neb' 
rinden ve gerekse Berga011 

ovasının Bakır çayından sulaf1~ 
ması ve bu sayede bol mabs" 
alın::ırak halkın refaha kavof 
masına büyük ehemmiyet ver' 
mcktedir. Evelce Bakır ça~' 
mecrasının c\a tcnıizlcttirilını::stı 
orada da bendler vt-: cedvelle' 
yaptırılmak suretile ovanın s0: 

lanması için Nafıa Vekalet• 
mütahassısları tarafından ted' 
kikat yaptırılmıştı. Her iki işt 
birden başlanması muhteıtıe1' 
dir. Bu iki ova cedvellcr y9' 

pıldıktan ve sulanmağa baş14'' 
dıktan sonra Ege mıntakası1110 .,, 
ve hatta Anadolunun zah1 li 
ve diğer mahsullt:r istibS9 

J 

hususunda birer merkezi oll' 
caklardır. 
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Rusya ararında haklıfı,r 

F ran ız Başvekili E 
~erefine bir ziy f e v 

Paris, 9 (Ö.R) - Başbakan 
Blum ve Bn. Blum lngiliz ha
riciye nazm Edenin Paristen 
geçmesi münasebetiyle şerefine 
bir ziyafet vermişlerdir. Eden 
ve bayanı ile lngilterenin Pa· 
ris sefiri Sir: George Clark ve 
Fransa hariciye nazırı Yvon Del
bos ziyafette hazır bulunmuşlar
dır. Gerek yemek esnasında ve 
gerekse bunu takib eden mu· 
havereler hakkında henüz hiç 
bir resmi tebliğ neşredilme
nıiştir. 

Londra, 9 (Ö.R) - ispanya 
işlerine ademi müdahale komi
tesi saat 11,30 da toplanarak 
13,10 a kadar müzakerede bu
Jundukdan sonra celsesini saat 
16 ya talik etmiştir. Kabul 
edilen karar hakkmda ancak 
bu akşam bir tebliğ neşredi
lecekdir. 

Paris, 9 (Ö.R) - Moskova 
hükumetinin ispanya işlerine 
ademi müdahale taahhüdünün 
bazı devletlerce ihlali dolayısile 
Yapbğı teşebbüs hakkında 

"Paris·Soir,, şunlara yazıyor : 
"Bu teşebbüsün itiraz edile· 

cek hangi tarafı var? Şeklen 
hiçbir taran yok. Ademi 
müdahale komisyonunda temsil 
edilen devletler karşıhkh olarak 
müdahale etmemeği kabul et
tikten sonra bunun tatbikini 
istemeleri tabiidir. Fakat Lon
dra, Moskovada bu notanm pek 
gürültülü bir şekilde ilanını 
hoş görmemiştir. Zira münakaşa 
Zehirlenebilir. Netekim Alman
ya Sovyetlerin iptidadan beri 
ispanyada Bolşevik "isyamna" 

yardım ettiğİPİ iddia et
mektedir. ltalya da Mosko
vanın " taarruzunu ,, nefretle 

' karşılamaktadır.• Fransa ya ge
lince. komisyondaki müme~sili 

olan Londra sefiri B. Corbine 
Sovyet hükumetinin iddiaları 

lngi/a dış bakam Edell 
üzerinde esasla ve derin bir 
tahkikat istemesini emretmiştir. 
Fransa hükumetinin istediği bu 
şekil, akıl ve mantık icabıdır. 
Zira Fransa taahhütlerin boş 
bir kelime kalmamasını iste
mektedir. Kimse bunun aksini 
iddia edemez, zira o vakit sulh 
tehlükeyc girmiş olur. 

"Phare de la Loire,, gazetesi 
ise Rusyanın yaptığı teşebbüsle 
Fransa ve lngiltereyi Hitler 
istihkamına hücum yolunda 
kendisiyle birleşmeğe sürükle
mek istediğini yazıyor ve di
yor ki: Hükumetin vazifesi 
serbestisini muhafaza etmek ve 
böyle tehlükeli propagandaya 
kapılmamaktır. 

F ra sa da parti kavga arı 

ağ'I a gö e, 
K m •• nistleri 

A 

me 
ruyor 

Fakat Komünistler hUkOmetten şika etçldlrler. 
Faşist Delarok'un evln'1e araşllrma yaplldı 

Paris, 9 (Ö.R) - Komünist
ler pazar günü Loren eyaletin· 
de bir takım nümayiş toplan· 
lıları yapmağa karar vermiş· 
lerdi. Dahiliye nazın Salengro, 
A.lsas Loren müsteşarı De 
l essan ve komünist partisi 
U~umi sekreteri Duclos görüş· 
tnuşlerdir. Bu müzakere gece 
Yarısından sonraya kadar de
~anı etmiştir. Dahiliye nazırı 
Başvekilin de reyini almıştır. 

U ınühim fikir teatilerinden 
sonra l<omünistlerin Alsas Lo· 
tendeki nümayişlerini azalt-

dlllağa karar verdikleri zanne
iliyor. 

l<OMÜNISTLERI HIMA YE 
Paris, 8 (A.A) - Mebusan 

tne }" · · c ısının muhalefet partileri 
arata d k b· tın a yaptı ları müşterek 

'.' topJantıdu hükümeti komü· 
Ilı tle . h' 
ed rı ımaye tmekle ittiham 

yannamede Dahiliye bakanı 

Salengron'un Pariste umumi 
toplantıları yasak etmiş olma-
sını şiddetle tenkid etmekte ve 
parlamentonun tekrar toplan-
dığı vakıt derhal bu işe müda· 
hale etmes ni istemektedir. 

Komünist partisi keza fesh
edilmiş olan cemiyetler hak
kındaki yasağm fiili olması hu
susunda ısrar eylemektedir. 

LAROKIN EViNDEKi 
VESiKALAR 

Paris 9 (A.A)- Feshedildiği 
halde tekrar gayri kanuni ola-
rak teşekkü! ettiği iddiasiyle 
geçen ay Fransız sosyal partisi 
aleyhine girişilen adli takibat 
dolayısiyle mezkur parti reisi 
Larok hazır olduğu halde parti 
merkezinde Larokın Paris ve 
Versailles'deki evinde ve diğer 
yirmi yerde taharriyat yapılmış 
ve ele geçen eşya ve vesikalar 
istintak hakimine tevdi olun· en ve bu yüzden diğer Av-

tupa J muştur. 
t menı eketlerinde başgös-
keren endişeleri bildiren bir Ceza y. rde arışıl{Iık 
arar s t' k b 1 I · · Ö C · ~lJIVI ure ı a u e mışlerdır. Paris 9 ( .R ) - ezayır· 
p A.NITE TENKID EDJYOR de Oran şehrinde milli toplan-

p arıs 9 (A.A) - Komünist tı tarafından yapılan nümayiş-
artisi t" · . k k H ' par ının gazetesı olan ler üzerine karışıklı lar çı • 
Uıtıanite 'd tt".. b" b •••••••• e neşre ıgı ır e- mıştır. 

••·•···••···•····· •...........•... , ... , .......••.............................• 
J.ıLio,l.::l"'o Heyecan arayanlar .. Korku sevenler .. -~......._....., 

Mücadeleye doyamıyanlar 

OHI A N SONU 
. Filmini görsün! er 

hır güneş gibi parladığı.. Hissin bir nur gibi yandığı 
ŞARL BOYERIN 

ne baksınlar 
lzmirde ilk defa olarak hepsi bugün 

~~- LALE Si E ASINDA '"""'"~...-----ı. 

1ENI ASIR'· sanıraa ___ :;;:s -· 
aberleri --Son 

. no asının ded.kodusu ovyet 
Eko dö Pari, Sovyet müdahalesi, lspanyol Cumhuri
yetinin kurtarılmasını temin edemiyecektir, diyor 

---------------------------------------Paris, 9 ( A.A) - Sovyet ayni zamana tesad:lf ettiğini ]arına uğrıyacak olurlarsa. ya-
hükiimetinin ispanya işlerine kaydetmektedir palacak muamele. 
ademi müdahale hakkmdaki Londra, 9 (A. A) - Sovyet Berlın, 9 (A.A) - Sovyetler 
notasını tasvib eden gazeteler teşebbüsünü mevzuu bahseden birliğinin ispanyada bitaraflık 
pek mahduttur. Bunların ba- Time!I gazetesi Sovyet siyasa- anlaşmasını feshe matuf olan 

notası matbuatta infiali mucib şında Komünist Humanite ile sının lngiliz işçi partisinin şimdi 
Sosyalist Erenovel bulunmak- Edimburgda yapmakta olduğu olmuştur. 
tadır. miizakerelerin tesiri altında Borseu Caytung ve Nahtans· 
Mamafıh bu gazete şu kaydı bulunduğu tahmin edildiğini gabe gazeteleri bu notayı bir 

ileri sürmektedir: k d tehdit belgesi olarak tavsif et-yazma ta ır. 
Fransanın ispanya işlerine mektedir. 

müdahale etmesini istiyen bü- Kolnise Caytung Sovyetler 
tün Fransızlar Sovyet notası birliğini beynelmilel ihtilatlar 
ile kendilerini makul göster- tevlidini ve anlaşmazlık imkan-
mek istiyecek, fakat kimseyi larmın çoğaltılmasını istemekle 
aldatmıyacaklardır... Mamafih itham ediyor. 
Sovyetler birliği sulhu tehlü· Kalancayger gazetesi diyor 
keye düşürecek hareketlerde ki : 

bulunulmamasını istemiştir. Bütün dünya gazeteleri bol-
Petit Parisien gazetesine Ce- şevizmin bitaraflık mukavelesini 

nevreden bildirildiğine göre, bozduğunu bildirdikleri halde 
Cenevre mehafili ademi müda- Almanya bitarafJığa riayet et-
hale siyasasını bu torpilleme miştir. Sovyetler birliği kızıl 
teşebbüsünün son dakikada Is- Madrid hükumetine müracaat 
panyol Cumhuriyetçilerini kur- edebilmek için vesile aramak-

tadır. tarmak için yapılan bir hare-
ket yahut da yakında topla- Lıtmzoı Roma 9 ( A.A ) - 1}1atbuat 
nacak olan beşler konferansı- Bu gazete makalesini şu Sovyetler birliğinin ademi mü-

ff k . r· w cümle ile bitirmektedir. dahale komitesine verdiği nota-nın muva a Jyetsız ıge ugra- yı feliiketli tesirler husule ~e-
ması için Avrupayı ikiye ayır- Büyük Britanya hiçbir şekil· tirebilecek mahiyette telakki 
mağa matuf olup olmadığı sua- de bir doktrin harbine iştirak etmektedir. 

tini irad etmektedir. etmiyecektir. Tribüne gazetesi bunun Mad-
Le Jour gazetesi her şeyin Londra, 9 (Ö.R)-"Y orl<sbiv rid hükumetini kendisini bek-

bütün devletlerin Sovvet taz· Nevs,, gazetesine göre bu ak- liyen akıbetten kurtarmak için 
yikine baş eğip eğmemek hu- şam toplanan ademi müdahale yapılmış limitsiz bir teşebbüs 
susundaki arzularına bağlı ol- komitesinin görüştüğü "mesele- olduğunu yazıyor. 
duğunu yazmaktadır. Roma 9 (u.R) - "Evening 

ler şunlardır: 
Echo De Parisin kanaatine Standard,, gazetesine göre Is-1 - Bitarafhğm Alman ve 

göre Sovyetlerin müdahalesi panya işlerine aid Rus notası 
Jtalya tarafmdan ih'ali hakkın· 

lspanyol cumhuriyetinin kurta- dnki İspanyol şikayeti. devletler arasında ayrılıklar 
rılmasmı temin edemiyecektir. uyandırnrak Avrupa sulhunu 

d ~ - Bitaraflıgıw n Portekiz Ha isat ile öyle bir kurtarma- tehlükeye düşürecek mahiyet-
tarafından ihlali hakkmda Por-nın zamanı geçmiştir. tedir. Bu gazeteye göre Sov· 

M d "d ·· tekiz şikayeti. a rı reJıminin yıkılma· yetler Cenevrede küçük dev-
sına mani olacak bir kuvv~t 3 - Sovyet hükumetinin letleri Habeş delegasyonunu 

yoktur. mildahalesizlik hakkında hattı Milletler cemiyetine kabule 
Figaro Moskovada alınan hareketi. teşvik ederek yaptıkları gibi 

kararın IngiJiz işçi fırkası men- 4 - ispanyaya silah yüklü şimdi de lngiltere ve Fransa-
sublarının Londra hükümeti gemilere. müdahalesizlik kara- nın prestijine bir darbe indir-
nezdinde yaptıkları teşebbüsle rı vermiş memleketlerin liman· mek istediklerini iddia ediyor. 

'"*•'fD ........ 
Fransızca La Repübllk gazetesine göre 

skenderun 
Çü:ıkü 

ve Antakyay Türkiyeye 
Fransa Türkiyeye 

- Baştaıafı 1 i11ci say/ada - Vatanilere karşı bütün Suriyede umumi mem· 
muzu tutalım. Zira Fransa, şimdi her zamandan nuniyetsizlik artmaktadır. Yeni yeni fırkalar 
ziyade Türkiyenin dostluğuna muhtaçtır.,, k 

HALEPLiLERiN GÖRÜŞÜ uruluyor. Vatanilerin bir nevi faşist teşkilatı 
lstanbul 9 ( Yeni Asır ) - Halep'te bir kı- olan kara gömleklileri son günlerde faaliyetle-

rini arttırmışlardır. Bu teşkilatın başında olan· sım halk, " Suriye, Türkiye sayesinde istikla-
ların faşist Italyaya karşı yakınlık temayülah lini aldı. Türkiye de kendi hakkı olan lskende· 

run ve Antakyayı almahdır,, diyorlar. besledikleri Italyan propagandasının bunlar ara-
Vatanilere muhalif olan Suriyeliler arasında sında mühim rol oynadığı anlaşılmaktadır. Di-

iyi düşünenler, memleketlerinin emniyet içinde ğer taraftan Suriyede yerleşmiş olan Çerkesler 

inkişafı namına Türkiye ile dost geçinmeğe de kongre akdi için bir teşebbüste bulundular. 
mecbur olduğunu söylüyorlar. Muhtelif unsurlar arasındaki anlaşmazlık devam 

VAT ANILERE ITIMADSIZLIK ediyor. 
lstanbul 9 ( Yeni Asır ) - Şamdan bildi- Ekalliyetler, vaziyetlerinden emin görünmi-

riliyor : yorlar. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Yugoslav milleti 
~ Baştara/ı 1 inci sa/il/ede -

matemli Kraliçesi Mari, Ro· 
manya Kraliçesi Mari, Kral 

ikinci Piyer, Krallık Na
ibi Prens Pol, Başvekil ve as· 
keri erkan hazır bulundular. 

Meras:me siyah elbiselere 
bürünmüş olarak iştirak eden 
müteveffanın eşi kraliçe Mary, 

matem 
Aleksandr adına dikilen abi
denin küşad resmi yapıldı. 

Heykeller La Muette meyda
nında dikilmiştir. 

Merasimden sonra Fransa 
Cumhur başkanı S.E. Lebrön 
Yugoslavya kral naibi prens 
Pol' e aşağıdaki telgrafı gön
derdi : 

"Müteveffa kral birinci Pi
yerle birinci Aleksandrın hatı-

içinde 
rasına hürmeten makaleler yaz
dılar. 

Bu hafta senenin 

lrzzz7.zzz;oı~zzz:zz:;ı7.Li~~c~ 

Hükômet ...... -
Fransızlara bir 

nota verdi 
Ankara, 9 (A.A) - Ha

ber aldığımıza göre isken· 
derun ve Antakya Türk an
laşmasının mukadderatı hak· 
kıPda Fransa hükümetine bir 

N nota verilmiştir. 
C0./.7J.7.k';;~~t7...LZZZZT././.Y...ZZZZ.Z 

Radek tevkif edlldl 
•••••••••••••••••• 

ALiN 
A eyh·ne yeni 
suikas mı var? 
- Başta1a/ı 1 ıncı sav/ada -

vestiya ,, sabık baş muharriri
nin suçunu tesbit etmiştir. 

Berlin 8 (Ö.R) - D. N. B. 
ajansının Varşovadan istibba
rma göre Troçkist-Zinovyefist 
suikastçılar muhakemesinde 
müddeiumumilik yapan aynı 
hakim Stalinin hayatına karşı 
yeni bir suikasd teşebbüsü 

keşfetmiş bir çok tevk\fat ya
pılmıştır. Yeni bir muhakeme 
açılması bekleniyor. 

Moskova 9 ( A . A ) - Tas 
Ajansı, Rade1cin ilk tahkikat 
neticesinde mesuliyeti sabit ol
duğundan tevkif edildiğini bil
dirmektedir. 

•••••••••••••••••••••••• 
M. Cemiyetinin ısJah 

Baştara/ı 1 um say/ada 
namesini tedkike salahiyettar 
olduğunu, bu teşekkülden ay
rılmış devletler varsa bundan 
cemiyete bir mes'uliyet tcret-
tüb edemiyeceğini söylemiştir. 

Fransa delegesi Vienot Mil· 
Jetler Cemiyetinin cihanşümul· 
lüğü meselesini kaçamaklı bir 
şekilde tedkike imkan olma· 
dığını, aksi tiikdirde paktır 

takviyesi meselesini Fransanın 
yeniden tahrik edeceğini söy· 
lem iştir. 

Neticede lsviçre deleges 
Motta tarafından yapılan bir 
teklif kabul edılmiştir. Buna 
nazaran konsey azalarile diğer 
birkaç azadan mürekkep 15 
azalık bir komisyon mcseleyı 

tedkik edecektir. Bu teklif 7 
reye karşı 31 rey ekseriyetle 
knbul edilmiştir. Bruce bu ak
şam bu komitenin nasal teşek-
kül edeceği hakkında sarih bir 
teklif yapacaktır ve asamble 
tarafmdnn teşkil edilecek bu 
umumi komisyonun raportörü 
olmağı knbul etmiştir. 

l'evfik (Paşanın) . c ~ ıazesı 
lstanbul, 9 ( Yeni Asır ) -

Son Osmanlı Sadrazamı Tevfik 
(Paşanın) cenazesi bugün me
rasimle kaldırıldı. 

Yaş ra ev alındı 
Ankara, 9 ( Yeni Asır ) -

Düııya hafif sıklet güreş şam
piyonu Yaşara hediye edilmek 
iizere Kadırgada on iki odalı 
bir ev satın alındı. Yaşar, Baş
vekile Istanbuldan teşekkür 
etmek üzere buraya geldi. 

mezarın başında sapsarı çeh
resi ve hareketsiz gözleriyle 
dimdik duruyor, oğlu kral Pi-

yer derin bir teessür sükuneti 
içinde annesinin hareketlerini 
takib ediyordu. 

Belgrad ortodoks kilisesinde 
yapılan ayin de hazin olmuştur. 

ralarını teessürle anan Fransız 
milletinin medyun olduğu hür-

metlerini bildirirken kralice 
Mari'ye taziyetlerimin tazelen
mesini rica ederim.,, 

Franz List'in hayatı, aşkı ve musikisini musavver büyük film 

Oynayanlar : Olga Tsche o a u Franz erterfch 
Ayrıca : Miki [ Canh karikatürler ] ve 

Peramunt dünya havadisleri 

Belgrad, 9 ( Yeni Asır ) -
Bu~ün Pariste Sırbistan kralı 
1. Piyerle. · YuS!'oslav kralı 1. 

Belgrad, 9 (Yeni Asır) -
Yugoslavyada çıkan bütün ga
zeteler, siyahlara bürünmüş 
olarak çıktılar ve kralın batı-

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

Hergün : 3,15 - 5,15 - 7,15 - 9,15 
Cumartesi ve pazar günleri 1,15 de bnşfor. 
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Italya rahat değildir 
lngilterenin Akdenizdeki askeri 
hazırlığına tehdit ~özüyle bakıyor 
Ronıa Akdeniz hakkında lngiltereden tekrar izahat istedi 
Ciyornale d'ltalia diyor ki, 

lngiltere besbelli ki, Akdeniz
do serbest hareket edebilmek 
için, bu garanti bağlarını İtal
yaya da teşmil etmek niyetin
de değildir. 

lngiltere, yeni bab paktlariyle 
icabında ltalyaya karşı da kul
lanılabilecek bir ittifak sistemi 
meydana getirmek gayesini 
güdmektedir. 

Almanya konferans mevzuu 
etrafındaki arzularını, Rus pak
tını mümkün mertebe Avrupa
nın emniyeti sistemi içinde ko
rumak istiyen Fransaya tevcih 
ederken, Italya doğrudan do~
ruya lngiltereye hitab etmek
tedir. 

Roma, imparatorluğun en 
hassas bulduğu bir nokta olan 
Akdeniz hakkında JngiJtereden 
izahat istemektedir. Çünkü bu 
noktada lngiltere imparatorlu-
' ğu ile ltalya imparatorluğunun 
menfaatleri birbirleriyle çarpış
maktadır. Sekizinci Edvard'ın 
Koper ve Hor'un Akdeniz se
yahatleri ltalyada çok acı inti
balar bnakb. Britanyanın Ak
denizdeki topraklarında askeri 
hazırlıklarda bulunmasına ltalya 
bir tehdid gözüyle bakmak
tadır. 

ltaJyamn konferanstan bek
lediği vuzuh da konferansın 
şüpheli olduğunu göstermek
tedir; çünkü, her iki tarafı da 
memnun edecek nasıl bir vuzuh 
tasavvur edilebilir? ltalya, kon
feransa karşı takınacağı tavrın 
tesbitinde, Almanyaya nazaran 
bambaşka motiflerle hareket 
etmektedir ki, bu husus dik
kate değer bir keyfiyettir. 
Ancak esas itibariyle bu iki 
devlet aynı fikri taşımaktadır. 

Bu vaziyet karşısında, llos· 
trasiyone ltaliana gibi büyük 
ve çok yayılmış haftalık bir 
gazetenin, Almanyanın bolşe
vizm meselelerine karşı aldığı 
vaziyeti, görülmemiş derecede 
şiddetli bir tenkidden geçir· 
mesine ne kadar teessüf ofuosa 
yine azdır. 

Bu gazete Alman politikası
na ikinci Vilhelm zamanındaki 
gibi emperialistçe gayeler yük
lemekte ve aynen demekte· 
dir ki: 

"Tabiat kanunlarının hüküm
leri ve tarihi sebeblerle Avru
payı kurtarmağa tahsis edilmiş 
seçme bir milletin rüçhan hak
ları ve misiyonu ile hareket 
etmekte olduklarının, aksini 
Almanlara hiç kinıse isbat et-

/ngdız luaü Akdelliz seyalıatinde 

mek niyetinde değildir.,, dar antibolşevik nutukları bü-
INGIL TERE VE SOVYETLER yük başlık ve puntolarla teba-

KARŞISINDA ITALYA rüz ettirdilerse de, doğrudan 

Noye Fraye Prese gazete- doğruya kendi fikirlerini de 
sine Romadan bildiriliyor: katarak Sovyetler Birliği aley-

ltalyamn Rusyaya karşı olan hinde herhangi bir suretle pro-
durumu iki suretle tebarüz et· paganda faaliyetinde bulunmak-
tirilebilir. tan çekindiler. ltalyanın bir 

Faşizm bir taraftan uçuncü Akdehiz devleti olması itiba-
enternasyonah iç politikasında riyle ispanyadaki hi\diselerin 
en büyük bir düşman diye kendisini çok yakından alalca-
telakki etmekte ve bir te'l.anüd dar etmesine, zecri tedbirler 
derecesinde değilse bile, başka meselesinde Rusyanın lngilte-
memlcketJerde Bolşevizm ile reden ziyade kendisine muarız 
mücadele eden tekmil siyasi bulunmasına ve faşizmin ko-
grublarla büyük ölçüde bir münist ideolojisini kayıd ve 
sempati çerçevesi içinde yaşa- şartsız reddetmekte olmasına 

maktadır. Fakat diğer taraftan rağmen, faşist dış politikası, 
da Jtalya, dış poJitika mesele- halen esash bir surette anti 
lerinde, parti po itikasındaki Sovyet bir tavır takınmıya-
meyilleriyJe Rusyayı ölçmiyor; caktır. 
bilakis kendisine hatırı sayılır ltalya ve Rusyanm dış poli-
ve hatta icabmda ltalyanm tikadaki meyillerinin oldukça 
menfaatlerine yardımı dokuna- büyük bir tezadı ifade etmiş 
bilecek politik bir kudret fak- olması, günün birinde bu iki 

memleket arasındaki münasetörü göz~yle bakıyor. betlerin iyileşmiyeceğine dela-
Bu telakki ve mü lahazadır ki, Jet etmez. Kaldı ki, ltalya, da-

v~htiyle Roma hükümetini ha iyi münasebetlerin inkişaf 
Rusyanın Milletler cemiyetine imkanlarına çıkan bu gibi ka-
girmesi için çalı~tırmışbr. Bu- pıları kapamak niyetinde de-
günkli günde ltalya, gene aynı ğildir. 

kaygularla, Rusyaya karşı ide- ltalyanın takındığı bu tavrın 
olojik bir haçlılar seferine gi- asıl sarih sebebi, Londramn 
rişmesinin aleyhindedir. ltalyan· politik faaliyetine J.:arşı Rorna-
larm takındıkları bu tavır Nü- da hisstdılmekte olan güven· 
renberg parti toplantısı müna- sizliktir. 
sebetiyle de kendini belli et- iT AL YANIN FiKRİ VE 
miştir. .. ENDiŞELERi 

ltaJya ~azeteleri, her ne ka- Habeşistan :ıabtedildikten 

"" ............................................. ~ - Mina, dedi. Bizden ürk
me. Seni kardeşime emanet 
ederiz. KANLI ELMAS 

7 eJnka savısı: 35 MACtRA ROMAN/ 
·~ ........................................... ..,,, 

:i:ıı::ı.gıl.izced.e:ıı::ı. çev:l.:re:ıı::ı.: Sezu.t. Şad.'L 

yıldmm hız.ıyle arkadan yetı şen tu.. Siz Mina değil misiniz, 
Cava Cak, koşarken yorulmuş bayır, diye bilirmisini:ı? 

of an ve ateşler içinde yanan Bir ceylan yavrusu gibi f rtir 
Minanın vücudunu kolları ara· titriyen Mina, adeta büyük bir 
smda buldu. korku içinde)'di. Cevap verdi: 

Bir elmasın arkasından ko- - Ümid ediyorum. Yahut 
şarken ikinci ve daha kıymet- tahmin ediyorum. Size belki de 
tar bir elmas- hazinesine kavu· babamı tanıyan bir dost sıfa· 
şanlara mahsus bir zevkle avını tiyle bir tavsiyede bulunacaS'{ım. 
seyreden Cava, kolları içinde Takib ediliyorsunuz, Sizi bulur-
kalan vücudun temasından larsa, yakalarlarsa .. 
huylanmıya başlamıştı. Mina - Evet, cümlenizi tamamla· 
. yınız. 

ıse yaralı bir kuş gibi derin bir _ Öldürecekler •• Bakınız, 
teslimiyetle kendisini, bu genç kuJak veriniz, geliyorlar. 
ve kuvvetli ko!fara terkelmiş Bu sırada Galagaoın da yan
bulunuyordu. lar1ria geldiğini görmüşlerdi. 

Cava teminat verdi: Andi Galagan da onu tatmin 
- Benden korkmayınız rica edecek bazı sözler söylemeyi 

ederim, Mina.. Ben sizin dos- faydalı bularak Minay& hitab 
t1111azum. Sizin habanızıa dos- etti : 

- Kardeşiniz kim ? 
- Nora Galagan. 
- Hemşireniz, diye yumuşak 

sesiyle cevap verdi. Bir genç 
kız ki burada, bir adada .. is
tihza ile dolu bir çift gözün 
daima hayret verici bakışları .• 

- Fakat anlıyamadım, dedi 
Galagan .• Siz tereddüt etmiye
rek bizimle geliniz. 

Bu sırada hiç beklenmedik 
bir hadise cereyan ediyordu. 
Sık ağaçlar arkasında gizlen· 
diği anlaşılan bir Çiııli ortaya 
çıkarak Minanm üzerine doğru 
gidiyordu. Acaba bu adam 
kimdi. Elinde bir de büyük 
çakısı vardı Kanlı gözleriyle 
sarı çehresiyle hiç te sevimli 
bir çehresi yoktu. 
Acaba Minayı öldürmek arzu

sunda mı.. Cava Cak buna 
merak ediyordu. Halbuki onun 
kötü niyetini kavrayan Galagan 
derhal tabancasını cıkararak 

Paralar düşiükten sonra 
ltalyanın aldığı tedbir, dış siyaset· in 

heüefleriyle müva i yürüyormuş •. 
~···''it' 

ıta[Jıaıı başvekıli Musso/ıni, Alman gençleıini selftmlıyor 
BerJin, 9 (A.A) - Paralann cektir. Giornale D'lta)ia para me-

kıymetten düşürülmesi etrafın- Berliner Borsen Zeitung de selesini ltalya dış siyasasının 
da Cenevrede yapılan müza- şöyle yazıyor: hedefleri ile karıştırmamak 
kereleri mevzuubahs eden F ran~anm çevirmek istediği lazımgeldiğini yazıyor. 
Doyçe Algemanya Zeitung di- siyasi çember akim kalınca Cenevre 8 (A.A) - lsviçre 
yor ki: şimdi para çemberine girişmiş- ve Hollanda paralarının nüş-

lngiltere bu hususta bedbin- tir. Öyle ki, liretin kıymetten mesi üzerine Milletler cemiyeti 
dir. Ve paralarım düşürmüş düşürülmesi de Fransız diplo· maliye mürakabe komisyonu 
olan memleketlerden dünya ti~ masısının bir muvaffakıyeti cemiyetin büdçesini kat'i olarak 
caretinin artmasını yardım et- .şeklinde tefsir olunmuştur. Fa- tesbit edememiştir. Çünkü bun-
melerini beklemektedir. Aksi kat Roma bu faraziyeyi reddet- dan doğacak vaziyeti kestire~ 
takdirde lngiltere mukabil ted- miş ve aldığı tedbirleri bizzat memeidedir. 
birlere ve hatta lirasını ileride kendi menfaati bakımından' der· Komisyon izanın aJtın ola· 
düşürmeye de tevessül eyliye- piş ettiğini beyan eylemiştir. rak taahhütleri üzerinden yüz-

••••••••••••••••••u••••••••••u•••••••••••••••••••••••••••• •••11•••• ••••11••••n•••••• de 20 tenzilat yapılmasına ve 
sonra Roma, bir yandan ltalyan- atmosfere rastlamaktadır. Bu her ihtimale karşı da yüzde 10 
larm yeni sömüıge topraklarını seyahatlerin tesiri altında kalan bir pay bırakılmasına karar 
kendilerinden yalnız bir har- ltalyanların itimadsızlığı tekrar vermi~tir. 
bin ayırabileceğini Londraya canlandı. Paris, 9 (A.A) _ Fransa 
anlattı; fakat diğer taraftan da Ciyornale d'İtalia ve Torino- bankası iskonto haddini yüzde 
Habeşistam ele geçirmel~ri üze- da çıkan Stampa gibi ga:ıe- üçden iki buçuğa, esham üze• 
· ·· - · t 1 ı · · t t leler, bu seyahatlerle güdü-rıne, somurge ıs eK er•nın a - rine avansları yüzde dörtten 

min edilmiş olduğunu, lngiliz- len gayenin, bir harp takdi- üç buçuğa, ve otuz gün vadeli 
lerin Kızıl denizdeki ve dolayı- rinde büyük bir tazyık yapa- avansları da yüzde ü""ten iki 

bilmek için, ltalyayı bir çenber T 

siyle Afrikadaki menfaatlerine buçug· a indirmicdir. içine almak olduğunu açıktan :ı 
halel getirmek istemediğini Paris, 9 ( Ô. R ) - fiatlerİll 

açığa ortaya atlılar. 
bildirdi. Bilakis, Milletler cemi- tehdı"dı" kontrolu milli komitesi milli lngiliz politikasınuı 
yeti ve Londra ile olan anlaş- altında bulunmak duygusunun ekonomi nezaretinde toplana· 
mazhğın tasfiyesiI?den sonra, ltalyanın Lokamo meselesine rak sanayi ve ticaret mümes· 
Ingiltere ile ananevi dostluk karşı takmacağı tavır üzerinde sillerini dinlemiştir. Bunlar milli 
münasebetlerine tekrar giriş- tesirli olacağına şübhe yoktu. sanayiin muhtelif şubelerindeki 
meğe amade olduğunu da söy- Nitekim bu vaziyetle ıalakadar vaziyeti anlatmışlardır. Komite 
ledi. olmak üzere Ciyomale d'ltalia hüklkmet ve parlamento tara-

Filhakika, çok geçmeden Ital- yeni bir Lokamonun kurulması fından fiatlerin muhafazası 
ya ile lngiltere arasında ger- etrafında girişilecek olan gö- hakkında verilen kararları tat~ 
ginlik hafif!er gibi oldu ve po- rüşmelerden evvel, bu andlaş- bik etmeye karar vermiştir. 
litika bakımından her iki tara· mayı imzalayacak devletler ara- Cenevre 9 ( Ö. R ) - Eko-
fın anlaşma yoluna girdikleri smdaki münasebete vuzuh nomik ve mali işler komisyond 
görüldü. verilmesi lazımgeldiğini ileri dün umumi münakaşaları ka-

Akd · b ti · · t b ·· d- pamışbr. Sonuna dog· ru müza-enaz seya a en ış e u ı sur u. 

iki defa ateş etti. 
Cava: 
- Artık burada durmıyahm 

diyordu. Maksadı Mioa'nın bu 
husustaki fikrini anlamaktı. 
Mina, bu işe girişirken hüsnü
niyetle mi hareket edecekti. 
Yoksa ters elden onları yanlış 
bir yola mı sev ketmek arz.usu
nu taşıyordu. 

Söze Galagan karıştı. Sarı 
adamın ayaklar altına serilen 
cesedine işaret etti: 

- Şu öfen adam, Miss Mina .• 
Acaba ne yapacakh? 

Ve bu suali soran çehrenin 
alın hatları kalınlaştı. Müşkül 
bir sual soracağı belli oluyor
du, sordu: 

- O sizin arkadaşınız mı 
idi, Mina.. Rica ederim gizle
meyiniz ? 

- Evet, o sizin de dı>stu
nuzdu, işinize yarayabilirdi. 

- Mina, arlık bundan bah
setmeyiniz.. Şimdi sizi emin bir 
yerde saklamak mecburiyetin
deviz. Bu çok · •emin bir yer 

olmalı .. Cavi Cak bilhassa 

böyle olmasını istiyor. Düşman
larımız yakındadır. Ta ki on-

lardan iz.imizi kaybettlrinceye 

kadar • Sizi hemşirem Noraya 
teslim etmeliyim. 

Cava Cak size karşı çok iyi 
hareket edecektir. Çünkü bu 

bir vasiyettir. Cava Cak baba

nıza vadetmiıti. Sizi ölü veya 

diri görecekti. Bu vadini yerine 
getirmelidir. 

Mina cevab vermeden Gala
gaoı takibetti. Blak ufak bir 

işle meşguldü. Nora Galagana 
gelince o da bir yemek hazır

lamakla meşgul görünüyordu. 
San Şun gözlerini sahili yala· 

mıya başlayan dalgalara çevir· 
mişti. Deniz öyle güzel ve se-

vimli icli ki uzun müddet göz· 
lerini oradan ayırmadı. 

Mina mınldandı: 

- Sizin iki hemşireniz var 
zannediyorum? 

- Bilmedi - • 

kere teknik bir mahiyet al-
mıştı. Yugoslav delegesi dik
kate şayan bir müdahalede bu .. 
lunarak hükumetinin, diğer kil" 
çük antant hükumetleıiyle 
tam bir mütabakat halind~ 
merkezi Avrupa devletler' 
arasında daha sıkı bir iş bera
berliği tesisi gayesine varmak 
hususundaki arzusunu bildirdi· 
Fransa milli ekonomi naıır1 
Spinasse komisyonun umuıOi 
raportörlüğüne seçilmiştir. Mil" 
zakerelerin fi:i neticelerini tıa" 
yin eden bir rapor hazırlaya .. 
cakhr. 

Oömbö•'Dn cenazesi 
Viyana, 8 ( A. A ) - Miite; 

veffa Macar başbakanı gener• 
Gömböş'ün nişini ~etirmekte 
olan tren Viyan adan bu bsab•lı 
saat 6 da g eçerek Budapeşte 
istikametinde yoluna dev•" 
etmiştir. 

Trenin muvasalatında A .,ot' 

turya başbakanı Şuşing ve bil' 
kfımet hası istasyonda bcı,ıe· 
mekte idiler. Bir asker müfr" 
zesi selim resmini ifa etmiftİ' 
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Günün tarihi : 
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Suikaste kwban giden lual, suikaste uğradığı otomobilde 
MarsiJya faciasına kurban 1 kamından ve kalbinden yara· ı olurken kan kaybetmekten ve-

riden Yugoslavya krala müte- lanarak öldü. Yanında bulunan fat etti. Nazırın ölüm haberini 
veffa Aleksandr'ın ölümüyle M.Bartbou da kolundan yara- alan halk heyecan içindedir. 
neticelenen bidisenin bir hü- Jıdır. 10 - Fransız Hariciye ne-
liıasını (Yeni Asır) koleksiyon- Krahn katilinin Predüs Ka- zareti suikastı derhal Belgrad 
lanndan çıkarıyoruz: lemen isminde bir Hırvat ol- hükümetioe bildirdi. M. Dou· 

4 teşrin - Yugoslavya kralı duğu ve 1899 da Zagrep'te mergue derhal milli matem 
AJeksandr, iki gün sonra ilk doğduğu, üzerinde çıkan ev· karan vermek üzere kabine 
def'a olarak resmen Fransayı raktan anlaşıldı. Kendisi kar- meclisini müstacelen fevkalade 
ıiyaret edecektir. Kral bu se- gaşahk esnasmda aldığı yara· içtimaa davet etti. 
Yabati Dobrovnik kruvazörüyle ların tesirinden öldü. 10 - Reisicumhur Lebrün 

yapacaktır. Facia esnasında general Jorj büyük ölülerin cesetlerini se-
s Teşrin - Kral bu sabah ile ikisi kadın olmak fizere beş lamlamak üzere Marsilyaya ha-

Dobrovnik kruvazörüyle Fran- k. • d ı d H t reket ettı·. ışı e yara an ı. BR aneye 
saya müteveccihen hareket etti. kaJdmldılar. lO ı · ·k ı k 
Merasimle teşyi edildi. - svıçre tarı ıy e ara-

10 Teşrin - Kralı öldüren dan gelmekte olan kraliçe Mari 
8 Teşrin - Fransa, Yugos- Hırvat Prediis Kalemen Yugos- Bennsonda zevcinin vefat ha-

lav krahnı karşılamak için ha- lav polisi tarafından Fransız berini aldı. 
zırlandı . 

polisine bildirilen şüpheli eşhas- 11 - Suikastçilerin bir kıs-
9 Teşrin - Yugoslavya kralı tan idi. mı tevkif edildi. Fransiz adli-

birinci Aleksandr hauetleri, 10 Teşrin - Bartbou, nak- yesi tarafından muhakeme edi-
refakatlerindeki zevatla birlikte Jedildiği kastanede ameliyat leceklerdir. 
Döbrovnik kruvazörüyle Mar- ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••• •••• 

silyaya vasıl oldu. Kendisini F as'tan asker ve malzeme geldi 
Yugoslav kruvazöründe Fran· 23 k d d l 1 sız hariciye nazm M. Barthou, İŞİDİD j am e İ eceğİ SÖy eniyor 
Fransa Cumhur reisi namına 
karşıladı. Aralarında kısa bir 
mülakat geçti. K1'al ve maiyeti 
karaya ayak bastılar. 

Kral otomobillerine binerek, 
sokaklara dolduran on binlerce 
insanın arasında Marsilya be

lediye dairesine hareket elti· 
ler. Kralın otomobilinde Fran
sız Hariciye nazırı Barthou 
vardır. 

Yoldan geçerlerken halkm 
alkışlarına mukabelede bulun
dular. Borsa meydanında bek
lenmedik bir hadise oldu. K1'a
lın arabası üzerinde birdenbire 
ateş edilmeğe başlandı. Kral 

Yazan: Tok Dil 

- Heyyy! Ahmed paşa! beyy! 
Şışşş! Bana baksana.. Heyyy, 
Kapın ncd~n açık böyle .. 

. Sarhoş sallana sallana mer
dıvenlere sarılırken, merdiven-
le.~den inen mühürdar sarhoşu 
R0rrnüş ve yakasına sarılmıştı. 
~arhoşun yüzüne dehşetli bir 
0 kat atarak : 

- Bre hain ! Kerata 1 Kar· 
d~şini mi arıyorsun, yoksa bizi 
~ı tarassuda geldin .. Kardeşini 

endi evi11e saklayıp burda ne 
•rıyorsun ? Dedi. 

. Yüzüne bu şiddetli tokalı 
Yıven sarhoş ta a vni zamanda 

Cebelüttarık, 9 (A.A) - Dün öğleden sonra ekserisi 3 mo· 
törlü on uçak Sotadan Alcezirasa gelmiş ve bundan sonra da 
asker ve malzeme yüklü 4 vapur Fas'tan ve iki vapur da 
MeliUadan 4 bin muntazam asker getirmişlerdir. 

Fas'tan Kadiks, Alceziras, Seville ve Herezde La Frantereya 
daha evvel onbeş bin asker nakledildiği zannedilmektedir. 

Son defa Laatunara 'yı bombaya tutan müsellah bir bükümet 
Salapuryası yine müseJlih 4 asi salapuryası tarafından yakala· 
narak içindeki 23 kişi Alcezirasa nakledilmişdir. 

Bunların idam edileceği söylenmektedir. 

Ankara elişleri sergisi 
Çankırı, 8 (A.A) - Cumhuriyet Bayrammda Ankarada açı· 

Jacak olan clişleri sergisine Çankırı bayanlarından birçokları 
iştirak edecektir. 

Köy kadanları da köylü işlerini sergide • göstereceklerdir. 
Eşyalar üç sandık içinde bugün gönderildi. 

Tefrika No: 11 

mühürdarın yakasına yapışb: 
- Sen, sen! Ne diyorsun, 

kime söyliyorsun, Ahmed paşa 
burda değil mi? yoksa öldür
dünüz mü? Bre! Bana Deli 
Ahmed dcr:er... Senin canım 
yakarım alimallah .• Bre valJahi 
o benim evimde değil o ... 

Derken mühürdar kızmıştı, 

bir daha tokat atarak bir 
tekme savurdu, gelen bu sar
hoş Deli Ahmed bu tekme ile 
yere yıkıldı. 

- Bre namussuz, kardeşini 
evinde sakladığın yetmiyormuş 
ııibi bir de bize a2'ız mı yapı· 

yorsun, yıkıl hain sarhoş şu· 

radan, yıkıl namussuz herif ... 
Ve arkasına döndü: 
- HeY.y ! Arkadaşlar ! Ya

kaladık! Yakaladık, kardeşini 
yakaladık koşun ... 

Diye bağırdı amma, yere 
serilen deli ve sarhoş Ahmed 
ağa birdenbire kalkmıb kapıya 
kendini ver etti, ddicesine 
koşarak kayboldu. 

Camie, soluk soluğa bir deli
kanlı girdi, nefesini sık sık 
alarak bağırdı: 

- Sey ! dedi. şey ! bizim 

- - - - - -- - --
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Arab!~umın rrrcvc nihayet ver
meleri için bir beyanname 
ncşrekıek fıkrinde idiler. Yük· 

sek Arnb lrnmitesi de ~yni 
fık'rde idi. Bu beyanname bu 
p,lin nesredilecek iken Fil'..,t'n 
Bn"n · • ·· ·· h :ıa muh det 
c m' fr. Sebeb· Fi'isfnde va
ziyeti talı' etmek ve yeni 
refmi tesb' ~ cy'emek f znre 

~('nderi!cce ~ i bi dirilen ln~ T z 
[' ra';yet komisyonunun !;Ccik
mesid.r. Ik.müftü i;ç:ler te'~

rar işe cnrı1ırlarsa b:r daha 
geçen nisanda olduğu gibi, el 
birliğilc i2'i bırakmıyacakla • 
rmı ileri s··rmektedir. 

Hayfo 9 (A.A) - Royterin 
bildirdiğine göre obüs top!arı 
ve tayyareler kullanan lngiliz 
kuvvetleri Kermel dağmda iki 
yüz arab asisi ile muharebeye 
tutuşmuştur. 

J=ı!tslindeki 

liyor ki arab grevi yakında bi
tecektir. Çünkü yüksek arab 
koır.itesiyle lbnissu..duo murah-

Aıao ıuteıie.1i 

Diğer taraftan öyle zannedi- 1 
bası Şeyh Kamil Kasab ara· 
sında müıakerelere tekrar baş
laomışhr. . ....... 

Almanya müstemleke ist;yor 1 

Kont Ciano Budapeşte
den Almanyaya geçecek 

Roma 9 ( Ö.R ) - Hariciye 1 Viyana, 9 (Ô.R) - General 
nazan Kont Ciano Budapeşte- Gömböşön cenaze merasımı 
ye hareket etmiştir. GC>mböşün içio Budapeşteye giderken ge· 
cenazesinde ltalya hükumetini neral Göring Viyanadada biraz 
temsil edecektir. durmuştur. 

Berlin, 9 (Ô.R) - B. Hitler Roma, 9 (Ö.R) _ ltalyan 
müstemleke cemiyetinin reisli· 

mehafili kont Cianonun Büda· 
ğini 'iizerine almışitr. Reis ve-
kili Londra sefiri Von Rillen- peşteden dönüşte Berlioe ha· 
tropp•tur. Bu da Londradaki reket edeceğini ve Almanya 
Alman sefirinin bilhassa logil- ile ltalyanm bu mülakatla Av-
tere nezdinde Alman müstern· rupa meseleler . ı karşı vazi-
Jeke müdde;yatını müdafaaya yellerini tayin t:tmek gayesini 
memur olduğunu gösteriyor. takib ettiklerini bildiriyorlar. ........... 

Grandi Londrada kalacaktır 

Çekoslovakya Roma 
protokolüne girmiyecek 

~~~~~----~~··----~~~~~ 
Roma, 9 (Ö.R) - Bazı neşriyat hilafına Grandi Londra sefare· 

tinde kalacaktır. Fakat bu sı~ıhi vaziyetine b::ğhdır. 
Prag, 9 (Ô.R) - Çekoslovak)anın Roma protokolüne iştirak 

edeceği rivayetleri tekzib ediliyor. Çekoslovakya ltalya ile iş 1 

beraberliğini arzu etmekle Leraber bunu ancak küçük antant 
kadrosunda yapmak niyetindedir. 

Suriyede karışıklık var 
Paris, 9 ( Ö.R ) - Suriyede, Ş~mda nümayişler ve grevler 

oJmuşdur. Beyrutta gazete mürettipleri grev tehdidinde bulunu· 
yorJar. 

karşımızda t 
Yeniçerilerden birisi yaka

sma yapıştı: 
- Bre! Ne bu telaş, kim 

karşmızda? 
Delikanlının soluğu zayıfla

mıştı: 

- Vezir, dedi. Vezir Ahmed 
paşa bizim karşımızdaki evde .. 

Camii bir te1aş aldı, ilk so
ran; delikanlmın yakasım bı· 
rakmıyordu. 

- Nerde? Sizin ev nerde? 
- işte canım, kardeşi deli 

Ahmedin evinde, koşun, kar
deşi dışarı çıktı, belki haber 
verir. 

Camidekilerin telaşını sindi
ren kara Mureıd ağanın sesi 
gürledi: 

- Telaşa lüzum yok, içiniz
den beş on kişi ayrı lsın bu 
delikanlıyı bırakmayın, beraber 
gidin, doğru ise yakalayın ge· 
tirin, doğru değilse bu deli
kanlıyı getirin. 

. . . . . . 

. . . . . . 
Deli Ahmed sarayına sokul· 

muş, delicesine kümese ~oş

muştu. Kümese bir tekme 
vurdu: 

- Çık ülen burctdan, hem 
senin canan, hem benim canım 
teblükede, çık! Brel Hain! Def 
olf Saraydan.. Senin burada 
olduğunu biliyorlar. Vallahi de 
ba~m torbada ... 

Bitli tavuk ların kümesinde 
saklanan veı. . Ahmed paşa ile 
kaşık ka!ıbı birbirlerine soku
lan arkadaşları süklüm, bük
lüm ve telaşla dı~arı fırladılar. 

Eğilip kümese bakan deli Ah
med, ç;rpındı.. 

- Eyvah!. Eyvah! Bir tane 
bile tavuk kalmamış, eyvah?,. 

Dışarı çıkan kardeşinin kı
çına bir tekme atarak: 

-Behey herif! Tavuklarımın 
yerine sen mi yumurtlayacaktın. 

Behey hain! Hainliğin cezasını 
kendin çekiyorsun, bir de beni 
şamarlattm, arkasından tavuk-

1 

larımdan da oldum.. Dedi. 
Vezirin oğlanlarından Abdi 

çelebi acı bir gülüşle: 

Mandalar 
Konseyin gayretini 

takdir ettiler 
Cenevre 9 ( A.A ) - Mil

letler cemiyetinin siyasi komis
yonu mandalar meselesini ted
kik ettikten sonra asambleye 
teklif edilecek karar suretini 
kabul etmiştir. Bu karar sure
tinde Suriye ve Lübnanın is
tıklale doğru gitmesi için Fran
sanm sarfettiği gayretler tak-
dir olunmakta ve istiklil mese
lelerine aid meselelerin adila-
ne bir tanda halledileceği hu
susunda itimad beyan o\un-
maktadır. 

Yine bu karar suretinde Fi
listinde nisandanberi devam 
eden karışıklıklara teessüf edil
mekte, buralarda sükünun 
sür'atle teessüs edilebileceği 
ümidi izhar olunmaktadır. Ve 
mandater devletin, tahkikatın 
bitarafhğma karşı itimad gös
terilmektedir. 

Cenevre 9 (A.A) - Asamb· 
Je Milletler cemiyeti paktı pren
siplerinin tatbiki işini tedkik 
etmek üzere büronun teklif et
tiği umumi bir komisyon ihda
sını kabul etmiştir. Bu komis
yon ilk toplantısını cuma gilnii 
yapacaktır. 

Iskonto fiatleri 
Paris 9 (A.A)- Fransa ban

kası iskonto fiatinin indirilmesi 
üzerine adi hazine tahvilleri 
faizleri de yüzde üç buçuktan 
2,3/8 e indirilmiştir. 

- Merak etme! Dedi. Kar
de~in de, biz de kümeste se· 
kiz değil dokuz doğurduk .. 

Vezir Ahmd paşa kardeşi
nin evinden kanter içinde 
çıkmış ve kaçmış!ı ama, arka
sından ço'k g eçmeden yeniçe-

riler de Ahmet ağanm evi
ne dayandılar .. 

- Vallahi de burada değil, 
billahi de burada değil.. 

Diye yalvarmasına bakmadan 
Ahmed ağanın sarayını tartak 
rnartak edip aradılar, taradılar 

ve bir hayli de kıymetli eşyalar 
alıp: 

- Vezir bu delinin evinde 
yokmuş! diye ayrıldılar, gittiler, 
yanlarında gelen delikanlıyı da 
camiin bir köşesine çekip bağu
ta bağırta dövdükten sonra: 

- Hadi bir daha yalan söy· 
leme! Görmediğin şeyi gördüm 
deme! 

Diye salıverdiler. Zavallı 
delikanlı: 

- So11 :1 \ 'ar -
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Antakya - lskenderun ve havalisi Türkleri e 1 
d yaşayamaz ar . u Virg· ·o Gaida 

nu e yice lama d rlar.. m··cadele · 
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E ğ er Suriye Sancağı bir müstemleke yapmak isterse 
orası ateşler saçan bir volkan olur ... 

Gaida, Al1denizdeki lnglllz kontrolü sisteminin Türk siyasetinin milsaadekarıığı 
ile bir kat daha takviye edildlğlnE yazıyor 

bilsin ki, Roma •• llkteşrin 
••••••••••••••••••••••••••• 

lngilizlerin ne izahatı , ne de 
tekzipleri ltalyan mehafilinin 
endişelerini dağıtmağn ve hoş
nudsuzluğunu izale etmeğe 

kafi gelememişdir. Gazeteler
deki münakaşalı neşriyat de
vam etmekte ve salabiyetdar 
muharrirler .. lngilterenin Ak
denizde tatbik ettiği yeni siya
sete,, dikkati çekmektedirler. 
Beynelmilel meselelerde Mus
solini'nin fikirlerine tercüman 
olduğu söylenen "Giornale 
d 'ltalia,, başmuharriri Virginio 
G aida bu mücadelenin başın
dadır. Habeş barbı esnasında
ki lngiliz - Italyan gazete mü
nakaşalarından sonra, lng ilte
renin Akdenizdeki tedbirleri 

Jskmdrrwıda11 güzel bi'r manzara ve faaliyeti dolayısile Gaida 
Suriyenin onyedi senedenberi şarak hakim bulundukları bu racaat eden bir Türk yoktur. yeniden Ingiltercye karşı mü-

Fransa mandası altında yaşı- toprağın hükumet kapılarından Yoksuzluk iddianız doğru de- cadele işaretini vermiştir. Bu 
yarak buyıl kendi ist iklaline ( g it Arapça öğren ) diyerek ğild ir... gazeteci lngilterenin bütün 
kavuştuğunu duyduğumuz za- kovulma ve hakarete maruz istiklallerine henüz kavuşma ye11i faaliyetini ltalyaya kar-
man biz Türkler de Suriyeliler kaldılar. günlerinde Suriyenin Atakya, şı bir hazırlık telakki et• 
kadar sevinmiştik.Ankara and- Gelen Arab memurları Suri- lskenderun ve havalisi Türk- mektedir. Sir Samuel Hoare lngü/z/eıüı RodCJıdi z11hlısı 
laşmasile Suriyeden daha evvel ye hükümetinden aldıkları ta- lerine karşı düşmanca hareket ile diğer lngiliz ricalinin beya- fından yapılan beyanattan sonra bunu sarahatle gösterir ! Esas 
hususi bir idareye hak kazan- limata göre büdçelerioi tanzim ettiğini görüyoruz. Suriyeliler nah bu gazetecileri hiç te ikna Akdenize yeni ve mühim kuv- itibarile lngiltere Mısırla müd-
mış olan Antakya ve Iskende- etmek için Antakya, lskende- çok iyi bilirler iti, düne kadar etmiş değildir. vetler sokulacağı beklenebilir. detsiz bir ittifak, Süveyş ka-
runun kendileri tarafmdan ida- run ·ve havalisi Türklerinden Türk ulusu onlara kardeş mu- Yeni bir makalesinde, Ital- Deniz kuvvetlerinin busuret- nalında lngiliz menfaatlerinin 
re edileceğine dair Paristen tediyesi kabil olmıyacak vergi amelesi yapmıştı. Suriyeyi ken- yan muharriri lngilterenin Ak· le artınlmaıı yanında deniz tekaddümünün tasdikini elde 
dönen Suriye heyeti reisinin tarhına başladılar. Bu tarhedi- di memleketimizden daha deniz siyasetini evvelkinden nslerinin kudreti de yükseltile- etmiştir. Kanal Mısıra aid ol-
beyanatte bulunması Antakya len vergiler halka i~kence edi- • fazla refaha kavuşturmuştu. daha ziyade ıiddetJe tenkid cektir. Cebelüttarık ve Süveyş makla beraber İngiliı ticari 
ve lskenderun havalisi Türk- lerek tahsil ediliyordu. ilk za· Bugün de kazanmakta ol· ediyor; ve ıöyle yazıyor: kontrolüne Porteaid - Hayfa - münakalat sisteminin bir par-
Jerini haklı olarak ta asa bileş- manlarda halk zengin oldu- dukJarı iıtiklali ancak bizimle "Akdenizdeki yeni lngiliz ıi- Kıbrıs ıistemi ilAve edilmekte· çasıdır. Bu sebeple lngiltere 

eli B · t Tü k · ti' • Kanal mıntakasında 10,000 
tirmişti. ğu için zulüm ve taarruzdan dost geçindikleri takdirde mu- yaseti 6ç esasa dayanır: Yeni r. u sıs em r sıyaıe nın 

T - d kl h- 'I b' k t d asker ve dörtyüı pilot bu-arihin her devrinde hür ve kurtulmak ve Türklük onur ve hafaza ve idame edebilecek- deniz teılihabna, yeni 6sler musaa e r ııı ı e ır a a- lundurmak ve askeri şimen-
müstakil yaşamış ve yaşamağa vakarına el sürdürmemek mak- )erine kani olmalıdırlar. hazırlanmasına Ye zecri tedbir• ha takviye edilecektir. logiltere difer ve yollar yapmak, harb 
azmetmiş olan biz Türkler, bu- sadile borçlarını tediye edi- Bu dostluk rabıtası da, ta- ler esnasında projeleri hazır- Montröde Lozan muahedesinde halinde Mıs1r limanlarını hudut-
dutlanmızın yakınlannda bulu- yordu. Nihayet bugün artık te- mamen Türk olan Antakya, laıımış olan anlaımalar yerine cezri tadilatı kabul ederek suz kullanmak hakkını ka:zan• 
nan bu karde lerimizin de bi- diyeden aci~ kalmış olduğun- Iskenderun ve havaliıinin ana kaim olacak yeni ıiyaai ve as- aıırbk anAnevi siyasetine dön-
zimle beraber yaşamasını el- dan borçlarma mukabil evi, yurda iltihakı bir ana şart sa- keri anlaşmalar akdi temayii- mekle bu maksadı takib et-
bette isteriz. Misakı milli hu- ) b'l' E s S J 1 ı · J b · t' tarlası, çiftliği satılmaya b:::ş- yı a ı ır. ğer . uriyelHer, an- üne... ngi terenın ya naz u mıı ır. 
dutlarımızın dabı'lı'nde bulunan 1 b' ı k d · k 1 · • G 'd b · t d k ]anmıştır. ktısadi cihetten gün cağı ır müstem e e yapmak ıeoc enız uvvet erının arrtı· aı a u aıs em e en uv-
Antakya ve Iskenderun kara 'h · t' d d d l 1 · · b ·ı ı· t vetli mevkii Mıııra vermekte-geçtikce gerilemiş, mahsulatı zı nıye m e evam e er erse n maıı ıçın eı mı yar 1re 
günlerimizde Fransanın samimi para etmediğinden bag· ve bab- bilsinler ki, orası kızıl ateşler tahsis etmiı olması ehemmiyetıiz dir: "logiliz - Mısır muahede-
dostluğuna itimat ederek bu- ça b' Ik ı deg· ı'ldı'r Ye ı· de 'z · at sindeki askeri kayıdların ltal-çeleri de harab olmuştur. San- sa n ır vo an o ur. . n nı ınşa ı ve 
susi bir antlaşma ile emaneten Antakya ve lskenderun Türk- deniz programları ile Ingiltere yaya karşı olduğu "Timeı,, ga-
Fransız mandasına bırakılmışb. cak Türkleri evvelce kırk beş Jeri Hakkın verilmeyip alın- az zamanda 355 bin tondan zetesinin 13 Ağustosta yazdığı 
F k t b. · .. t d'•' · h- bin kutu ipek böceg~i tohumu d - k 1 b 1 J E fık ·1 d b'tt' a a ızım gos er ıgımız us- ıgını pe a a i ir er. ğer fazla yeni gemileri denize in- fU ra 1 e e sa 1 ır: 
nüniyete mukabil buradaki açarlarken bugün bu mikdar ha1'1arı teslim edilerek onyedi dirmeğe hazırlanmaktadır. Bu .. Bir lngiliz - Mıs1r ittifakı 
ırkdaşlarımıza bugüne kadar on beş bine tenezzül etmiştir. yıldanberi hasret çektikleri müdhiş taarruz kütlesi: 35 bin temenniye şayandı. Habeşista~ 
yapılmadık mezalim kalmamış- Zeytincilik, sabunculuk ve sair Anavatana illihakları temin tonluk iki saffı harb gemiıi, nın ltalya tarafından zabtı bu-
br. iktısadi işler de acmacak bir edilmezse bu haklarını kazan• biri 22 bin diğer ikisi 17 şer nu elzem kdmışbr.,, 

Sancak memurlarının üçte tarzda gerileyerek mahvolmak- mak için ateş kesileceklerdir. bin tonluk üç tayyare gemisini, 28 Ağustosta bu Jtazete tek-
'k' T k d B ANTAK.YALI b ı ısi ür olması Jazımgelir- ta ır. u elim vaziyeti naza- Dr. IBRAHIM iNAL her biri 5000 - 9,300 tonluk rar etmiştir ki: "Ha eşiatanın 
ken bilakis ne kadar Türk me- rı itibara alarak vergilerin .. .. • ... .. ve mecmuu 126,300 tonluk iıgali. Mııır hudutlarında ltal-
muru varsa hep birer vesile ile adilane bir tarzda tahakkuku Çetink~ya ( 17) kruvazörü, dört filotiUi yan kuvvetinin müthiı inkişafı 
vazifelerinden uzaklaşhnlmış için Türk halkmın hükumete - kruvazörü, ( 39) torpido muh- ve askeri teknikteki bisıl olan 
yerlerine Şamdan, Halepten vaki olan müracaatlerinde Afyon' da selamlandı ribi ile (15) tahtelbahiri ihtiva değişiklikler vaziyeti değiıtir-
Arab memurlar getirilmiştir. Fransızlar şu tarzda cevab Afyonkarahisar, 8 (A.A) _ etmektedir. Bu kütle tamamile mişlerdir.,, 
Bu teşkilat karşısında zavallı vermişlerdir: Bayındırlık Bakanı Ali Çetin- Akdeniz için değildir. Kısmen Şu halde lngiliz - MISlr mua-
ırkdaşlarımız, hükumet işlerini "Halkta henüz para çoktur. kaya dün gece saat biri on eski cüzütamların yerine geçe- hedesinin lngilter:!nin Akde-
takip için müracaat ettikleri Bu vergileri verebilecek kud- geçe lzmirden şehrimize geldi. cektir. Fakat Akdeniz bahri nizdeki yeni askeri teşkilat 
vakıt dertlerini anlatamaz ol- rettedirler. Çünkü bugüne ka- Vaktin geç olmasma rağmen kuvvetlerinin yeniden teşkilat· sistemine dahil olduğu şüphe-
dular. Asırlarca Tiirkçe konu- dar bize asker olmak için mü- istasyonda selamlandı. lanması hakkında Eden tara- sizdir. Esasen hükümleri de ..................................................................................................................................................... 

ıcz:r~J.LZ7...7.7..ZZ7..7..z77..LL/XLZV.7.ZZ/.7.YJ-YJ7..ZXZ.r7Jf./.Z7.z7.T.LT.L7Y~ mız paslandığı için bunu bir - Biraz ... 
• • • fır.sat bilerek üç defa oraya - Peki Semihayı neden 

GiZLi NiŞANLI 
gittim. Bilhassa Bulgarların beraber almadımz. Öyle sam-

. · pek methettikleri matmazel myoerkumı' rı'kni, csai0zinalteardbıi.rlikte gel-
Sükaya müdhiş birşey.. ,. 

YAZAN : ADNAN BILGET - Güzel mi? Semihin çehresi kızıllar için· 
W!T...Z:ZZ7..TLLZZL. ~ z; !!Z.ZZ - Hayır, fakat tam mana- de kalmıştı. Nuşin kendisini 
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Semih, kendi mevcudiyetini saran yeni b ir ,uphenln siyle kadın. O sahneye çıktığı öyle zorlu suallerle hırpahyor-

altında kıvranıp duruyordu. HenUz itiraf etme- zaman opera salonu dakikalar- du ki ... Dereden tepeden ko-
meslne rağmen Nuşln'I seviyo r muydu? ca alkıştan inliyor. Epeyce nuşmakta devam ediyorlardı. 

şöhretli bir şey. Fakat bütün konuşmaları hep ··-·-·· - Semih bey, Seimh bey .. 
istasyon caddesinde dalgın 

dalgın yürümekte olan Semih 
başmı arkaya çevirdi. Yirmi 
metre uzakta duran bir oto
mobil iç.inde kendisini çağıran 
sesin sahibini tanımak için bü
tün dikkatini oraya veriyordu. 
Oto içinde bir genç kızla bir 
ihtiyar kadın vardı. Bir anda 
hahrlıyamadığı halde yanfanna 
gitti. Yaklaşınca Nuşin 'i tanıdı . 

- Af buyurun, dedi Sofya
da size rastllyacağımı hiç ümid 
edemediğim için bir anda tanı· 
yamadım. Nereden esti bu 
höyle, nereden geliyorsunuz. 

- lzmirden tabii .. Biz Viya
naya gidiyoruz. Büyük annemi 
gözlerinden tedavi ettireceğiz. 

Ve .. Semihi büyük annesine 
tanıttı: 

- Semih bey .. Bizim Nec
lanın teyzezadesı. 

Semih de otomobile binerek 
onlarla birlikte Londra oteline 
gitm işti. Otelin salonu faz
laca kalabalık olduğu için bah
çede oturarak konuşmayı ter
cih etmişlerdi. Semih Sofyadaki 
gezintilerinden bahsediyordu : 

- Dün gece operada idim. 
Pek o kadar görülecek bir~P,, 
dPn:I ---· - • ' ~, ı• 

- Ne iyi .. Biz Sofyada dört ayni noktada saplanıb kalıyor, 
gün kalacağımıza göre bu ge• Semihadan bahsedilince ihti-
cemizi operaya tahsis edebili- yarları haricinde, bir kuvvet 
riz. Siz de gelebilirsiniz? onları biran için susmıya davet 

- Beniz için sizinle birlikte ediyordu. Nuşin bu noktaya 
bulunmak ayrı bir zevk olur. temas lüzumunu hissetti: 
Esasen yalnızhktan bunalıyo- - Kuzum Semih bey, dedi. 
rum. Yalnız gezmesi iyi ol mı- Semihayla aranızda yeni bir 
yor. Tarikidünyalara benziyo- vaziyet mi var. Adeta ondan 
rum. bahsedildiğini istemiyor gibi-

- Peki siz ne zaman lzmir· siniz. Onun hakkında sorduk-
den ayrıldınız. Semiha bana larıma cevap vermek i~Jn dü-
hiçbir şey bahsetmemişti ki.. şünüyorsunuz.. Sakın .. 

- Pek ani oldu, lzmirden - Hiç birşey yok Nuşin ha-
ayrıhşım. Mühimce bir iş. nım. Keşke olabilseydi? 

., • • • " .. "1. 1 • • .. ' • • •• ' '\ ' - - •• -·· ... - --

~, : . • . . ı .:-J J t• ' • '1 

Neclaların evinde söyledikleri· 
nizi düşünüyorum da bunlara 
inanmak istemiyorum. Siz o za
man bana Semihadan ayrıla
mıyacağımzı söylemiştiniz. Bu 
vaziyet ne.. Eğer aranızda mü
him bir vak'a geçmişse .. 

- Ben Semihadan uzak kal
mak için Sofyaya geldim. 

- Anlıyamadım, bu ne de
mek? 

- Şu demek oluyor ki Se
mihanın yakınında bulundukça 
onu unutmam ihtimali yok .• 
Bir müddet arası soğursa belki 
ben de bu hastalıktan kurtu-
lurum. 

- Zavallı Semih bey .. 
- Neden zavallı olacakmış .. 

Ben zavalhlığı kabul edemi
yorum. Nuşin hanım .. lnsan ne
lerle karşılaşacağını bilemiyor. 
Faraza ben kendim için ayni 
şeyi söyliyebilirim. iradesi ne 
kadar kuvvetli olursa olsun, 
bir genç insan daima bu gibi 
• ... ı,ır.1~ .. ı_.,.ıe karşılaşabilecektir. 

/ / 

mı br. 

Kanal mıntakası için tayin 
edilen kuvvetlerin teıekkUlü 
münhasıran bu mıntakanın ih
tiyaçlarına bedahaten faik
tir . lsmniliyede tahşid edi-
lectk kuvvetlerin vazifesi, 
icabı halinde lskenderiye, 
Hartum ve ya Fili11tin'in ve 
hatta Bingazi hududlarının 
açacağına cevab vermektir. Na-
sıl ki tayyareler de hemen Ha
beş veya Bingazi hadudlarına 
nakledilebilirler de bu hududlar 
boyunca tayyare iniş yerleri 
şimdiden hazırdır veya hazır
lanmaktadır. 

Mıs1r .sahili büyük bahri im
kanlar vermez. Şimdi deniz ve 
hava üssü olarak kullanılacak 
olan Kıbrıs bunu tamamlıya-

caktır. 
.. Bu askeri hareketin yanın

da bir de siyasi hareket var-
dır ve gayesi Akdenizde daha 
küçük devletlerin kuvvetlerini 
birleştirmektir. 

Gaida yeni boğazlar muka
velesiyle lngilterenin ananevi 
siyasetine döndüğünü, Tür
kiyenin ve hatta Rusyanın yar
dımmı temin etmek istediğini 
kaydettikten sonra ilave ediyor: 

" Bu sebeble Akdenizde In
gilterenin teşebbüsiyle teksif 
edilen yeni harb ve siyaset 
kuvvetleri vüsati ve gayeleri· 
nin genişliği sebebiyle bütün 
Akdeniz menfaatleri ve husu
siyle ltalyan menfaatleri bakı· 
mından tavzihe değer. ltalya 
en büyük Akdeniz devletidir. 
Zira bütün milli hayatı, impa· 
ratorluk menfaatlerinin mer-
kezi Akdenizdedir. Boğa:r.-

lar, gerek Montrö'de va· 
ziyeti kararlaştırılao Türk 
Boğazları, gerekse lngiliz - Mı· 
sır muahedesinin mevzuu olan 
Süveyş Kanalı ve daha az 
mühim olmıyan Cebelüttarık 
Boğazı ltalyanın münakalat 
ve iaşesinin hayat kapılarıdır. 
Italyanın hayatı ve hareketi 
Akdenize aid herşeye karşı 

gösterdiği hayati hassasiyeti . , 
r 
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PARDA YANLARIN AL Ti 

YAZA 

- işte onlardan biri bura-
dadlr, dedi ... 

- Diz çökl Çökl 
- Bunlar iki tanedir! 
- Oh alçaklar! Öldür\ınüz, 

öldürünüz! 
Halk, ilerliyen ve Moreverin 

eliyle gösterdiği iki delikanlı
nın etrafını sardılar. Bir saniye 
zarfında, bu iki Jantiyumun et
rafında bir tchdid fırtınası 
koptu. Bunlar; etrafında garaz 
ve hiddetle değişmiş simaları, 
kaldırımış kolları; kendilerine 
tevcih edilmiş hançerleri, par
lıyan kılınçlar1 gördüler. 

Zavallılar arbk mahvolmak 
üzere idiler. 

Bu anda mannsbnn tekrar 

kapısı açıldL 
Sarhoşlukla, kendisini tevkif 

e~mek isliycn rahiplerin elle
rinden kurtularak, ağlıyan ve 
takdis dualarını okuyan rahip 
Loben sokağa fırladı. 

Suyu kana t hvil eden bu 
azizi gören halk hemen diz 
çökerek: 

- Mucize ! Mucize ! Diye 
tekrar bağırdılar .•• 

Loben o vakıt, bu bir sani
yelik fırsatta kılınçlarını çeken 
iki genç jantiyumu gördü. Göz 
yaşları daha ziyade akmağa 

başladı. 
Kollarını açarak sendeleye, 

sendeleye, ayrılırlarken ahali 
de berayitizim kendisine yol 
açtılar. Yü:ıünden bir şuiei sü
rur beliren Loben göz yaşları 
arasında tebessüm ederek: 

- Nel... Deviniyerde, ba
na gayet nefis şaraplar içiren 
bu; Muhterem Müsyü dü Par
dayan ha.... Kendisini kucak
laoıalıf!m. y a_şasın şarap alilıesi 
(Baküs)l Sözlerini kekeliyerek 
söyledi. 

Halk: 
- Mucize! Mucize! Diye 

bağırıyordu. 
MOR EVERiN IF A ETTIGI 

MÜHI ~ BiR V AZIFE 
Yukarıda yazdığımız vak'a

nın yaşattığr Pauır günü Şö
valye dü Pardayan hergün 
yaptığı veçhile kafadcışı ve 

mahrem arkadaşı Mariyakı 
görmeğe gitmişti. Mariyakın 
Parise avdet ettiği günden 
itibaren Şövalye arkadaşını 

ziyareti itiyad etmişdi. Bu iki 
delikanlı birbirlerine, endişe
lerini, sürurlarını, ümidlerini 
naklederek derdleşiyorlardı; 
Mariyak Alisden; Şövalye ise 
Luizden bahsediyordu. 

Kont birçok defa refikine: 
Kraliçeye giderek gerek Ma
reşal dü Monmoransi ve ge
rekse maiyeti için bir mürur 
tezkeresi almağı teklif etmişti. 
Fakat; Şövalye herdefasında 
bu teklifi reddetmişti. 

Kont ne zaman Kraliçeden, 
uluvvücenabından, vaidlerinden 
bahsetmiş olsa Pardayan sü
kutla mukabele ederdi. Hatta 
Mariyak Alisden bahsettiği 
zaman bile ayni halde bu.u
nııyordv. 

Vakıa Şövalye kendi ken
dine: 

- Dünyada beyşey kabil
dir. Kimbilir, belki bu kahro
lası Katerin'in de yüreğine 
merhamet gelmiştir. Tekrar 
bulduğu ve gördüğü oğlunu 
sevmediği ne malum? Maa
haza, pek vakıtsız o!an 
bu uliivvücennbm tahtında 

- bir tuzak olmadığım da kim 
temin edebilir? Bedbaht Alise 
gelince, bana son derecede me
yus bulunduğu bir anda tevdi 
ettiği sırrı ifşa etmektense di
limi koparmağı tere h ederim,. 
Zira, bu luzm kalbinde hakiki 
b" • ır aş<.< vardır... Binaenaleyh, 

ciddi hissiyat ve muhabbetle 
yaşayan bir kadın her türJü 
kahramanlığa muktedirdir. 

Şövalye dü Pardayan ayni 
zamanda Kraliçe ve Alis hak
kında daima sükut ediyor. Ve 
muhibbine arasıra : 

- Azizim, zaman fevkalade 
basireti ve ihtiyah İcab ettiri
yor. Ah ! Sızin Paristen yüz 
saat uzakta emin bir halde 
bulunmamzı işitmek arzu eder
dim. SözJerini tekrar etmekten 
vaz geçemiyordu. 

Bu sözlere Mariyak tebes
sümle mukabele ediyordu. O 
derece bir itimadıtam içinde 
idi ki sanki fikri bir atalete 
mahkum olmuş zanne-dilirdi. 
Saadetini ihlal f;!den bir nokta 
var idi : 

Jan Dalberenin vefah. 
Bu pazar giinü; üç günden

beri görmediği şövalyenin mek
tubunu görünce arkadaşının 

ellerinden tutarak : 
- Az kaldı gelip si:ıi Mon

moransının konağından ala
caktım. Ne oldunuz? Meşgul 
görünüyorsunuz? diye bağırdı. 

- Bilakis, görünüşe naza
ran siz pek mesrursunuz •• 
Galiba bir elbise prova edi
yordunuz? Haydi bakalım; ev
vela siz saadetinizi söyleyiniz. 
Sonra da ben endişemi anla
tacağım. 

Filhakika Kont dü. Mariyak 
henüz arkasmdan yeni bir kat 
elbiseyi çıkarmıştı. Bu; o de
virde en kibar adamların giy
dikleri gayet müzeyyen bir 
elbise idi. Fakat, o kadar zi
netle beraber elbise serapa 
siyah kumaştan imal edilmişti. 

Mariyak tebessüm ederek : 
- Yarın bizim için bir sü

rur günüdür; çünki, kralımız 
Hanri, matmazel Margiritle ev
leniyor. No.tr Dam kilisesindeki 
hazırlıkları gördünüz mü? dedi. 

Şövalye başını salladı. 
- Pek şayanı hayret bir su

rette tezyin olundu. Kilisenin 
içi sırma saçaklı · kadifelerle 
döşendi. Hele zevç ile zevce
nin oturacakları yerler !.. Bü
yük kapının önünde dini me
rasim için yüzden fa ıla çalgıcı 
bulunacak. 

- Şimdi sebebi sürurunuzu 
anlıyorum. 

Bu pek müdebdep birşey 
olacak .. Mariyak refikinin elini 
tutarak sıktı, Kalbinde büyük 
bir sürur galeyan ediyordu. 

- Aziz dostum, mesruriyeti
me seb~b bu değildir.. Dinle
yin1z. Bu sırrı dünyada kimse
ye söylememeğe yemin etmiş
tim .• Fakat, azizim siz; benim 
diğer bir surette halkolunnıuş 
bir timsalimsiniz .. 

Yaran Notr Dam'da bir izdi
vaç merasimi olacağı gibi, ge-

ce de Sen Jermen Lükserro

vada diğer bir izdivaç aktedi
lecek ... Binaenaleyh, sizin de 
orada bu'uomamzı arzu ederimi.. 
Sözlerini mırıldandı. 

Şövalye : 
- Hangi izdivaç ? Diye 

sordu. 
- Benimki! 
Titremekten kendini ala-

rnıyan Pardayan: 
- Siz.inki ha! iyi ama niçin 

gece icra olunuyor? Dedi. 
- Gnce, hatta belki nısfül

leylde ! Şimdi sebebini anlar
sınız... Beni takdis etmek 
için Kraliçe de orada bu'un· 
mak istiyor. Merasimin tek
mil teferruatını ihzar eyle
meği deruhde ediyor ... Kendi 
dostları; emniyet ettiği adam
lar da bulunacağı gibi; siz de 
bulunacaksınız ! ... 

- Bilmedi -

ansız-Belçika 
dost ğu 

Roma, 9 (Ö.R) - Brüksel
den bildirildiğine göre Belçi
kanın eski milli müdafaa nazıra 
Devez bir nutuk söyliyerek 
Fransız - Belçika dostluğunun 
bir ittifak mahiyetinde olduğu-

nu ve Fransanın Sovyetlerle 
bir pakt imıa etmesinin F '"ansa 
ve Belçikayı birbirinden uzak
Jaşbracak mahiyette olduğunu 
söylemiştir. 

ark 
··şiir ··ımeytcek 

Berlin, 9 (Ö.R) - Yakında 
markın devalue edilmesini bek
lemek lazımgeldiği hab~ri tek
zib ediliyor. 

Ve dunda 
Alman muharlb grubu 
ölüler abidesine 
çelen oy u 

Paris, 9 (Ö.R)- Parise git
mekte olan eski Alman muha-

riblerinden bir grub, Verdunda 
durmuşlardır. Belediye reisi 

vekilile birçok belediye azası
nın huzurunda ölüler abidesine 

Alman renklerine sanlı bir çe

lenk koymuşlardır. Grub reisi 

bir nutuk söyliyerek demiştir 

ki : "Hayatlarını bir ideal ve 

asil bir düşünce uğruna feda 

edenlerin önünde hürmetle eği

liriz. Biz yalnız sulh istediği

mizi ilan ederiz. Hem sizin kal
bin0iz için,hem bhimki için s~lh!. 

Belediye reisi vekili ce\'a- , 

bında bu temsili abide önünde' 

yükselen temennilerin tahakku
kunu dilemiştir. 

Frangın düşürülmesi 
1e Macarlar •• 

Paris 9 (A.A)- Frangın dü

şürülmesinin Fransız : Macar 

klearing anlaşması üzerine olan 

tesirini tedkik etmek üzere 

dün tecim bakanlığında bir 

Macar heyeti~ müzakerelere 

başlanmıştır. 

La hey hakemliği 

• . . . 
• . 

• se 
o-r tmenleri 

• 
ı Burada 

ızmlrin 

En 

KıymetU Yatılı - Gündüzlü : KIZ ve ERKEK 
Müessisi : Eski Kız lisesi direktörü 

HAYDAR CANDANLAR 

Ders verlrl r 

Orta ve Lise sınıflarına talebe kaydı başlamıştır. Ecnebi dillere hususi bir mevki verilmiş
tir. Sınıflara 40 dan fazla talebe alınmaz. Kızlarla erkeklerin yatı daireleri ayrıdır. Çocukla-
rını sağlam bir Türk terbiyesi ve olgun bir mafümat ile yetiştirmek istiyenlerin hergün sa· 

. bahdan akşama kadar Kemeraltında Birinci Beyler, Numan zade sokağında 6 numarada 

Kardıço.lı Bay Ibrahim konağında K Ü tür Lisesi ne müracaatları. 
Derslere Birlnciteşrinin on beşinci günü aşlanaca 

Sat lık 
bahçe ve ev 
Mersinli Burnava caddesi 

No. 98 etrafı taş dıvarla çev
riJmiş 8 dönüm içinde fevkal
ade dolaplı kuyusu havuzları 

3 dönüm kadar enginarlığı ve 
dört yüz köke yakan her türlü 
meyve ağaçları, hayvan damları 
ve aynı bahçenin ön cebhe
sind e şose üzerinde yeni taş
tan beş odası, mutbağı, hamamı 
ve her türlü konforü haiz ha
nesile birlikte satılık ve kira
lıktır. Taliplerin fiat hakkında 
hane içindekilere müracaat 
edilmesi reca olunur. 

1-8 ( ) h 3 

ımı 
MİTAT OREL 

Adres - Beyler Numan 
zade sokağı Ahenk mat

yanında. 
Numara: 23 

Telefon : 3434 
(229) 

Doktor operatör 

Ceva~ 
Merkez hastanesi 

Operatörü 
Hastalarını hergün saat 3 

ten 6 ya kadar lkınci Beyler 
sokak şerbetçi karşısı No. 81 
de kabul eder. 
Telefon muayenehane 3315 

Telefon evi 3203 

ler, öğrenci babaları 
E iMAN Kitap • 

VJ 
Liselerle orta ve ilk okul kitaplarının sahs yeridir. 

A IE ETi IAN l(itap Evi 
Kısa bir ı.amanda dürüstlüğü ile sayın müşterilerinin ala

kalarını kazanarak ( İzmir ) e yaraşır bir şekilde genişle
tilmiştir. 

Kültür bakanlığının kitapları ile çıkan eserleri günü gü· 
nüne takib~der ve müşterilerine sunar. Ahmed Etiınan ki
tap Evi lzmirin yegane kitap ve kartas:ye deposudur. Ha
riçten siparişler sür'atle gönderilir. 

lzmir Hükumet Caddesi No. 58 - 60 Telefon: 2535 

Nafiz Mustafa mukavva ku
tu fabrikası Türkiyede mevcut 
mukavva kutu fabrikalarının 
en büyüklerinden biridir.Orada 
her cins mukavva kutulann en 
temizi, ucuzu ve sağlamını te
darik edebilirsiniz. Avrupadan 
celbedilen son kutu modelleri 
üzerine fevkalade düğün, nişan 
kutularının muhtelif ve miıte

addit formalarını ancak yeni 
manifaturacılarda Es.naf ve 
Ahali bankası civarında Singer 
dikiş makineleri satış ma

ğazası karşısında on beş 
numarada Nafiz Mustafa kutu 
fabrikasından tedarik edebi· 
lirsiniz. 

Siparişler ger.ek memleket 
dahiline gerekse harice derhal 
irsai edilir. T elefoo : 2554 

Dikkat : Memleket dahilinde 
başka şubemiz yoktur. 

4-13 (1971) 

lzmlr eledfyesinden: 
1 - Belediye za'1ıta amir ve 

memurları için yapılacak yetmiş 

altı adet kasket beheri iki lira

dan yüz elli iki lira bedeli mu· 
hammenle başkatiplikteki nü· 

mune ve şartname veçhile 

16-10-936 cuma günü saat on 

altıda açık eksiltme ile ihale 

edilecektir. iştirak için on bir 
lira kırk kuruşluk muvakkat 

teminat makbuzu ile söylenen 
gün ve saatte encümene gelinir. , 

2 = Zabıta amir ve memur-
larına y,aptırılacak .Yı~tmiş attı 

takım elbise, beher takımı on 

altı liradan bin iki yüz ı on altı 

lira bedeli mahammenle baş• 
katiplikteki nümune ve şart
name veçbile 16-10-936 Cuma 

günü saat on altıda açık ek

siltme ile ihale ed•Jec.eklir. iş

tirak için doksan bir lira yirmi 

kuruşluk muvakkat , teminat 

makbuzu veya banka teminat 

mektubu ile söylenen gün V<" 

saatte encümene gelinir. 

Cenevre, 9 (A.A) - Asam

ble Lahey' e daimi adalet di
vanı hakimliğine 48 rey ile 
Amerika namzedi Manlayosn'u 
ve 38 reyle de lsveç nam:ıedi 
Akehammersk'i seçmiştir. Esa· 
sen konsey cie bu namzedleri f77J:/H~T~..xr.LZZZ.~ F_;ol-.r.o,J~z; 
göstermiş olduğundan seçim ..., • a Sin an 
kal 'i şekil almış bulunmak-
tadır. 

EkzemİD Sivil~e, er: 
genlık, yem 

ve esld ekzema ile kabuklu, 
kabuksuz cilt yaraları için 
fenni ve kat'i bir merhemdir. 

3 - Zabıta amir ve memur· 
larına } aptırılacak yetmiş altı 
çift fotin beher çifti beş lira· 
dan üç yüz seksen lira bedeli 
muhammenle başkatiplikteki 

nümune ve şartname veçhile 
16-10-936 cuma günü saat on 
altıda nçık eksiltme ile ihale 
edilecektir. lstirak için yirmi 
sekiz buçuk lirahk muvakkat 
teminat makbuzu ile söylenen 
gün ve saatte encümene ge
linir. 

lloosev~lt nutuk 
nutuk söyliyecek 

Paris, 9 (Ô.R)- 1902 - 1927 
seneleri arasında F ıansanın 
Vaşington sefiri olan Jusserand 

için Vaşingtonda dikilen abi
denin açılma merasiminde 7 
son teşr:n tarihinde cumurreisi 
Roosevelt bir nutuk söyliye
cekdir. 
lrlandada Ayan meclisl 

Londra 8 (A.A) - Bir ayan 
meclisi ihdası meselesini ted-

kike memur lrlanda parlamento 

komitesi,ihdas lehine karar ver

diğinden hükumet ayan mecli

sinin teşkil olunacağını ve bu 

meclisin hangi hususlarla veto 

hakkına malik olacağını bildir-
miştir. 

Kavga 
Ikiçeşmelikte Soğukçeşme 

sokağında Abdurrahman oğlu 
Ahmed ailevi bir meseleden 
kaynanası Ayşeyi dövmüş ve 
zabıtaca tutulmuştur. 

Hırsızhk 

Kordonda dolma mevkiinde 
Hasan oğlu Cemal seyyar sah· 
cı Hamidin caketi cebinden 
yankesicilik suretile para çal· 
dığından yakalanmıştır. 

Diş tabibi 
Muayenehanesini 2 ıncı 

Meyler So. Hamam karşısın· 

N da 37 No. ya nakletmiştir. 

Telefon: 3774 
(1924) 

r.zz7Y:;'.7J.7.z7J2L7...z7.7.JZZZ/Z7LXZZJ 
H N • 

Doktor 

Kemal Şa~ir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane: ikinci Bey
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Evi: Köprü l'apur iskelesi 
Berat apartımanı No. 6 

Ev, Telefon No. 2545 

Sı.nı·ro· I ~in.ir növbelleri 
sınır agrılan, 

uykusuzluk ilacıdır. 

P ı ı Eski ve yeni 
u m o öksürükJerde 

her nevi gögüs agnJannda 
katiyetle şifa verir her ec· 
zanede bulacaksınız. 

4 - Gündoğdu mevkiinde 
demir çenber caddesi ile Fran
sız hastanesi önündeki mey-

D OKTOR dan lığın eski döşemesi sökü
lerek belediyece verilecek l.("s· 

Z
ı G ~ ı me ve paket taşlarile oöşen-

lya 0
11 

ş·n nıesi işi 16-10-936 cuma gi nü 
i saat onaltıda açık eksiltme ile 

. 1 ihale edilecektir. işin bedeli 

MERKEZ hastanesi keşfi bın dokuz yüz elli liradır. 
Keşif ve şartnamesini gör-

KULA K, BOtiAZ mek üzere başmühendisl•ğe, 
BURUı 1 ŞEFİ iştirak için de yüz kırkalh ira 

ikinci Beyler sokağı Beyler yirmi beş kur•1şluk muvakkat 
hamamı karşısında No. 41 teminat makbuzu veya banka 
Telefon Numarası: temınilt melctubu ilen söylenen 
MuayGnehane : 3686 gün ve saatte encümene gelınir. 
Ev : 2505 5 - öeher metre murabbaı 

lzmir ahkamı şahsiye sulh Hastalar hergün saat üç· yü7. elti kutuştan iki yüz dok-
hukuk mahkemesinden : ten altıya kadar. scın dört lira bedeli ınuh~m· 

lzmirde Mısırlı caddesinde menle 56 sayılı adanın 34-35 
ikinci kayalık sokağında 256 ı-!!!mlD!!!:!!!:E:r.:ıas:::!:l~~ı:::zrJ.ırfı sayı!ı arsaları başkatiplikteki 
sayılı evde oturan Cemilenin U 1 şartname veçh' le 16· 1O·0 36 
yanında bulunan ve ana veba· Sta araoıyor Cuma günü saat on altıda c-çık 
bası ölmüş olan küçük kardeşi Lağııncı, taşcı ve dıvarcı artırma ilt: iha'e edilecektir. 
Samiye kanuni ehliyeti haiz ve ustalarına ihtiyaç vardır. Te- iştirak için yirmi iki liralık mu-
ayni evde oturan büyük kız peköyde ( Küçükmenderes vakkat teminat makbuzu ile 
kardeşi Cemilenin vasi nasp ve müteahhitliğine ) gelmeleri söylenen gün ve saatte encü-
tayin edildiği cihetle keyfiyet ilan olunur. 2-2 (2037) mene gelinir. 
iliio olunur. '9 w :ww• *fM~ 30 -3-7-10 616 (1979) 



aanne • 

Devlet Demir yollarından : 
1 inci işletme mıntakasında Haydarpaşa • Ankara batb üze

rinde aşağıda mevkii, mikdan muhammen bedeli ve teslim müd
deti muvakkat teminab yazılı 6 mahalde balast ihzar ve vagon
da veya ocakta teslimi kapalı zarf usulü ile ayrı ayrı eksiltmeye 
konmuştur. 

Eksiltme 27 - 10 - 36 salı günü saat 15 de Haydarpaş:ıda hat 
binası dahilindeki 1 inci işletme komisyonunda yapılacaktır. 

35280 liralık işe ait şartname!erle mukavele projeleri 90 ku
ruş mukabilinde ve diğer işlere ait şartnameler ve mukavele 
projeleri de parasız olarak komisyondan verilmektedir. 

isteklilerin 2490 No.lu artırma, eksiltme ve ihale kanunu mu
cibince ve şartnamede yazılı ehliyet ve diğer vesaikle ve her iş 
için hizasında yazılı muvakkat teminat makbuılarile her iki tes
Jim şekline göre fiat teklifini havi zarfların üzerine hangi ma
haldeki Balast için olduğu yazılmak surt:tile eksiltme saatinden 
bir saat evvel makbuz mukabilinde Haydarpaşarla komisyon re
isliğine vermiş olmaları ve teklif sahiblerinin de eksiltme günü 
saatinde hazır bulunmalara ve ayrıca izahat almak isteyenlerin 
de Haydarpaşada yol baş müfettişliğine müracaatları lazımdır. 

Beher metre mik'ap muhammen bedeli 
Mevkii K.L.M. Vagonda Ocakta Müddeti Bedeli Mik. muvakkat 

· teslim teslim teslim teminatı 
Kr. Kr. ay Jira M lira 

I>oğançay147+800 147 143 9 35280 24000 2646 
Mekece 184+000 138 134 6 5520 4000 414 
Mekece 186+000 138 134 9 19320 14000 1449 
Vezirhan 217+000 138 134 6 5520 4000 414 
BozUyük 258+000 147 143 9 22050 15000 1654 
Polatlı 479+000 138 134 6 6900 5000 517 112 

10-15-20-25 (2051) 713 
Aşağıdaki gayri menkuller 26-10-936 Pazartesi günü saat 

15 de lzmir Alsancak 8 inci işletme istasyonunda açık arttırma 
suretile ve ayrı ayrı kiraya verilecektir. isteklilerin gayri men· 
kuJler hizasında yazılan mikdarda muvakkat teminat vermeleri 
ve işe girmeye manii kanuni bir halleri olmadığına dair beyan
nameler ve aranılan vesikalarla muayyen vakıtte komisyona 
müracaat etmeleri lazımdır. Şartnameler komisyondan ve Moralı 
istasyon yazıhanesinden parasız alınır. 

1 - Moralı istasyon civarında ve istimlak hududu dahilinde 
ve hattın sağında kilometre 104 114, 105 3/4 deki 70 dönüm 
tarla bir sene için kiraya verilecektir. Muhammen kira bedeli 
40 lira ve muvakkat teminat 300 kuruştur. 

2 - lzmir Kahramanlarda Sepetçi sokağında 165 harita 
Nu. 1ı dükkan üç sene için kiraya verilecektir. Muhammen kira 
bedeli 195 Jira muvakkat teminat 1463 kuruştur. 

10-16 777 (2053) 

No. 2213 
bu fenerler üç renklidir. istenildiği zaman 

beyaz, yeşil ve kırmızı yanar. Kapaklı, kapaksız, ayarlı, 

ayarsız olmak üzere dört nevi vardır. Arkalarmda kayış ve 
askıları ve muhabere için alfabeleri ve düğmeleri vardır. 

Şimendift".rcilere ve askeri muhaberede kullanılır. Zabitan ve 
herkes için kıJllanılmağa elverişlidir. 

lzmir ikinci icra memurlu
ğundan: 

lzmir Hazinei maliyesine 8600 
lira vermeğe borçlu Uşaklı Yu

suf Ziya ve biraderi Süleyman 
Hilmioin uhdelerinde kayıtlı bu
lunan ve tapunun 4-1-934 gün 
ve 8 iş nnmarah ve hududu 
sağı mütekaid binbaşı Mehmed 

Hilminin 17-19 ve 21-23 numa
ra tajh evlerin arkaları, solu 

ve arkası Halim Cevdetlere 
ifrazen satılan büyük ve küçük 
hallaçlar hanının arsalara ör.ü 
Kemer sokağı çıkmazı ile mah
dut ve 300 lira kıymeti mu
hammeneli hayvan damı tarihi 
ilandan itibaren 30 gün müd
detle açık artırmaya çıkarılmış
tır. Talip olanların kıymeti mu· 
hammenenin 0 0 7,5 ğu nisbe
tinde pey akçesi veya r .. illi 
bank::mm teminat mektubu ver
meleri ve artırma tarihine te
saduf eden Pazartesi 23-11-936 
günü saat 11 de dairede icra 
olunacaktır. Müşterilere aid bu 
hususun daireye talik oluoan 
açık artırma şartnamesini 17-
10-936 tarihinden itıbaren oku
yabilirler. Hakları tapu sicilile 
sabit olmıyan ipotekli alacak
.ldar ile diğer alacaklıların irti-

fak hak sahiplerinin bu hakla

rının ve bu hususta faiz ve 

masarıfa dair olan iddialarını 

evrakı müsbitelerile 20 gün 

içinde icra dairesine bildirme

leri aksi halde hakları tapu 
sicili ile sabit olmadıkça sahş 

bedelinin paylaşmasından hariç 

kala!:akları ve tayin edilen za

manda artırma bedeli gayrimen

kulün % 75 şini bulmadığı tak
dirde en son artıranın taahhü
dü baki kalmak üzere artır
manın 15 gün daha temdit 
edilmek suretile 8-12-926 tari
hine tesadüf eden Salı günü 

saat 11 de yapılacaktır. Bu 
gayri menkule takdır edilen 

kıymetin 0 0 75 şini yine bul
mazsa 2280 numaralı kanunun 

ahkamına tevfikan satış geri 

bırakılır. Satış peşin para ile
dir. Tapu barcının Belediye 

ve 0 0 2,5 delliiJiyenin müşteriye 
aid olduğu daha fazla malumat 

almak isteyenlerin lzmir ikinci 

icra memurluğunun 932/9930 
sayılı dosyası ile icra delJaliye 

müracaat etmeleri lüzumu ilan 
o~unur. 769 (2057) 

YENi- ASIR 

En faydalı hediye şüphesiz 

G R i Pi N dir 

Çünkü 
şifa 

her ağrıyı keserek 
ve neş'e getirir 

" Radyolin ,, müesseselerinin maruf kimyagerleri tarafından 
harikalı bir tertible hazırlanan müstahzardır. Menşe ve sebebi 
ne olursa olsun bütün ağrılarla soğukalgılığından mütevellid 
rahatsızlıkları süratJe geçirir, hastalığı şifaya, ıstırabı neş'eye 
çevırır. 

TURAN Fabrikaları mamulatıdır. Aynı zamanda Turan 
tuvalet sabunlarını, traş sabunu ve kremi ile güzellik krem
lerini kullanınız. Her yerde satılmaktadır. Yalnız toptan sa
tışlar için lzmirde Salibağa hanında umum acentelik Nef'i 
Naci ve J. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

Posta Kut. 224 Telefon 34&5 

BEYOGLUNDA 

Bristol Oteli 
••••••••••••••• 

SiRKECiDE 

Osmaniye 
OTEL t 
••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteciri 
Türkiycnin en eski otelcisi 

BAV OMER LUTFJDiR 
••••••••••••••• 

Kırk iki senelik tecrübeli ida
resile bütün Eğe halkına ken
disini sevdirmiştir. 

Otellerinde misafir kalanlar, 
kendi evlerindeki rahatı bu
lurlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten 
fiatJar müthiş ucuzdur. 

10 Tefrlnlevaı •ae 

RADYOLIN 
Sıhhatinizin bekçisidir 

unutmayınız ki 
Ağız bütün 
mikroplara 
açık bir 
kapıdır 

R...A.. ı >Y"C>LIN'" 
.................................................................................. 

Fevkalade kuvvetli terkibile mikroplan öldürür ve sade 
dişlerinizi değil; vücudünüzü de korur. Fakat günde iki 

defa dişlerinizi Radyolin ile fırçalamağı kat'iyyen 
ihmal etmeyiniz. 

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

Mobilve evi ŞEKERCiLER No.26 
LÜKS VE SAGLAM 

Yemek ve yatak odaları takımları sipariş üzerine kabul edilir 
,, .. r..mm_. ....... _. ......... -. ........... -

KREM BAL SAMİN 

Kumral, sarışın, esmer her tene tevafuk eden yegane sıhhi 
kremlerdir. Cildi besler, çil, leke ve sivilceleri kamilen izale 
eder. Yarım asırdanberi kibar mahfellerin takdir ile kullandıkları 
sıhhi güzelJik kremleridir. 

Krem Balsamin dört şekilde takdim edilir: 
1 - Krem Balsamin yağlı gece için peııbe renkli 
2 - Krem Balsamin yağsız gündüz için beyaz renkli 
3 - Krem balsamin acı badem gece için penbe renkli 
4 - Krem Ba'samin acı badem gündüz için beyaz renkli 

lngiliz Kanzuk eczanesi Beyoğlu IstanbuJ 

Manisa Bağcılar Bankas_ 
kabe heyetinden: 

•• mura-

Bankamız niıamnamesiuin 2999 numaralı bankalar kanununa 
uymayan bazı maddelerinin tadili ve mühim ve müstacel daha 
bazı mukarreı at ittihazı maksadiyle heyeti umumi yenin fevkalade 
olarak toplanmasına lüzum hüsıl olmu tur. 

Bu münasebetle tekmil h"ssedaranın 9 Teşrinisani 936 tarihine 
rastlıyan Pazartesi günü saat 10 da Manisada ticaret ve zahire 
borsası civarında hazırlanan dairei mahsusaya gelmeleri reca 
olunur. 

RUZNAMEI MÜZAKERAT 
1 - Mürakabe heyeti raporunun okunmnsı 
2 - Banka nizamnamesinin 2999 numaralı hankalar kanununa 

uymayan bazı maddelerinin tadili ve 71 inci maddenin ilgası 
3 - Heveti idare intihabı. 775 ('ı059) 



ıo Tefrlnleveı ıeae 

F ratelli Sperco 
Vapur Acentası 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
SATURNUS vapuru 11 bi· 

rinci teırinden 14 birinci teı-
rine kadar Anver~, Rotterdam, 
Amsterdam ve Hamburg için 
yük alacaktır. 

UL YSSHS vapuru 16 teşri· 
nievvelde gelip yükünü tahli
yeden sonra Burgas - Varna 
ve Köstence limanları için yük 
alacaktır. 

CERES vapuru 21 Birinci 
teırinde gelip 2S birinci teşrine 
kadar Rotterdam, Amsterdam 
ve Hamburg limanlan için yük 
alacaktır. 

UL YSSES vapuru 4 teşrini· 
saniden 9 teırinisaniye kadar 
Amsterdam, Rotterdam ve 
Hamburg limanları için yük 
alacakbr. 

ORESTES vapuru 16 ikinci 
teşrinden 21 ikinci tepine ka
dar Amsterdam- Rotterdam ve 
Hamburg limanlan için ylk 
alacaktır. 

SVENSKA ORIENT Lamen 
VASALAND motlrl 13 bi-

rinci tetrlnde l'elİP Rotterclam, 
Hambarg, Bremen, Copenbage 
Goteburı. Oalo ve lakanclinavp 
limaalan için yGk alacaktar. 

VIKINGLAND matarti 30 
birinci tetrinde beklenmekte ve 
Rotterdam • Hambarg- Bremen 
Gotebara ve lakanclinavya &
manian için ytik alacaktır. 

Holland Australia Line 
ALHENA vapuru 6 ikinci 

tetrinde beklenmekte olup 
Prinsipalle·Australya ve Yeni 
Zeland için yOk alacaktır. 

Servici maritime Roumain 
SUÇEAVA vaparu 20 birinci 

teırinde gelip 21 birinci tetrin· 
de Pire, Malta, Marailya ve 
Cezair için yllk alacaktır. 

ZEGLUGA POLSKA 
LAV ANT motöril 1 !kinci 

teırinde beklenmekte olup An· 
vers (doğru) Dantzig ve Gdynia 
için yOk alacaktır. 

Daha Fazla tafıilit için ikinci 
kordonda Tahmil ve Tahliye 
bibası arkasında FRATELLI 
SPERCO vapur acentabğma 
müracaat edilmesi rica olunur. 
N avlunlardaki ve hareket ta
rihlerindeki detifildilderden 
acenta mesaliyet kabul etmez. 

Telefon: 2004-2005-2663 

Doktor - Operatör 

Arif N. Yurcu 
Merkez Hastanesi Operatlrll 

Hastalanm pazardan bqka 

her gOn ikinci Beyler sokağı 
Mliıayede ıalonu karpsmda 
78 namarah muayenehane
ainde kabul eder. 

LEFON: Muayenehane 339 
Evi 404 

Ev adresi : Karantine k6p-
riipe Berat apartımam No. S 

• Hususi muallim 
ikmale kalan ilk ve orta 

mektep talebeleri süratle im
tihana baZU'lamr. Şekerci Ali 
Galip ticarethanesi yanmda 
Mehmed Ali tuvalet salonuna 

•
(Z.M) rumuzile mtiracaatlan. 
Oqw :w• 
lzmlr slcllll ticaret me-

rnurıujiundan: 
Jozef Gomel ticaret uovanile 

Iıınirde Odunp,zarında 18 nu
marada manifatura üzerine ti
~aret yapan Jozef Gomel'in 
ışbu ticaret unvanı ticaret ka
nunu hOkümlerine göre sicilin 
l~S9 numaraaına kayıt ve tes
cıl edildiği illn olunur. 
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N V. 
W. F. H. Van Der 

Zee & Co. 
DEUTCHE LEV ANTE LINIE 

G. m. b. H. 
KYPHISSIA vapuru 6 birinci 

teşrinde bekleniyor. 10 birinci 
tetri~ Rotterdam, Hamburg 
ve Bremen için yüka1acaktır. 

GERA Motoru 15 birinci 
teşrinde beklenmekte o'un 20 
birinci tesrine kadar Rotter 
dam. Hambursr , Bremen 
limanrarı için ytik alacaktır. 
A THEN motoru 26 birinci 
teşrinde beklenmekte olup 3 
son tesrine kadar Rotter 
dam, Hamburg, Bremen li
manları itin yük alacakbr. 

American Export Lines 
Nevyork 

EXMOOR vapuru 17 ilk teş• 
rinde bekleniyor. Nevyork ve 
Boston için vük alacaktır. 

EXMINSTER vapuru 30 ilk 
letrinde bekleniyor. Nevyork 
ve Boston için yük alacakhr. 
~ 

Pire Aktarması Seri Seferler 
EXOCHORDA vapuru 9 ilk 

teşrinde Pireden Boaton ve 
Ne•yorke hareket edecektir. 

EXCALIBUR vapuru 23 ·ilk 
teşrinde Pireden Baston ve 
NeyYorka hareket edecektir. 

Sefer mllddeti : 
Bire • Do.ton 16 gtla 
Pire • Nevyork 18 g6n 

•• aa •• 
Den Norske Middelbavslinje 

BOSPHORUS mot&rtı 22 ilk 
tep'İade bekleniyor. Le Havre 
Dlnkerk, Dieppe, Anvera Di· 
rekt •e Noneç limanlanna yük 
alacakbr. 

--· ... ···••'"41•--s. A. Ro7ale Hongroiae de Na-
Yigation Daaabiemıe- Maritime 

Budapest 
SZEGED motoru 13 ilk teı· 

rinde bekleniyor. Belgrad, No
viud, Budapefte, Bratislava, 
Uiyana ve Linz için yüldiye
cektir. 
~ 

Service Maritime Roamain 
Bllkret 

DUROSTOR vapuru 28 1 ci 
t~nde bekleniyor. Khtence, 
Sulina,Galab ve Galatz aktar· 
man olarak Belgrat, Novisad, 
Budapeıte, Bratislava, Viyana 
ve Linz için ynk alacaktır. 

Vapurlana iıimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında hiç bir taabhUde gi· 
riıilmez. 

N. V. W. F. HBİll'İ Van Der 
z.e a eo. 

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

Akhisar icra Memurluğun
dan: 

Bir borçdan dolaJI Akhiaa
rin Retadbey mahallesinde 
Soğakkaya mevkimde sağa yol, 
solu Osmanoğlu lbrahim arsası 
ve Mastafaoğla Faik evi, ar
ka11 Hiisniloğlu Şevki, önii yol 
ile mabdud beher metremu
rabbaı 50 kuruı kıymetinde 
hane arsaaı biray müddetle 
açık arbrmıya çıkanlmııbr. 1 

ihalesi 12-11-936 tarihine mu· 
sadif perşembe günü saat 15 
de Akhisar icra dairesinde 
yapı)acaktır. O gün bu gayri
menkule konulan kıymetin % 
75 ni baharsa ihale edilecektir. 
Bulmaclaja takdirde ençok ar
tıranın taabhndü baki kalmak 
üzere milzayede 15 gün tem· 
did edilerek ikinci artırması 
26-11-936 perıembe saat 1Sde 
yapılacakbr. ikinci artırmada 
berkaça çıkarsa kat'i ihalesi 
yaptlacaktır. Bu gayrimenkuİ 
üzerinde bir hak iddiasında 
bulunanların vesaikile birlikte 
tarihi ilandan itibaren 20 gün 
içinde icraya müracaatları, aksi 
halde hakları tapu ıicilince 
sabit olmadıkça paylaşmadan 
hariç bırakılacaktır. 

Artuma 20-10-936 taübin
dea itibaren alıcdara a~kbr. 
Hatfi delliliyeai alana aid, sa· 
tış peşindir. 

Miizayedeye iştirak için alı· 
cıların % 7.50 pey akçesi ya
tırmaları şarttır. Fazla ma!ü
mat istiyenlerin icraya müra· 
caatları ilin olunur. 

773 [2056) 

ıhlamur, Salep, Çay 
içmenin mevsimi geldi. 

Bunlan alırken kutulardaki 
firmamıza dikkat ediniz. 
Ambalaj içine alınmıı çe
şidlerimiz şunlardır: Siyah 
ve kırmn.ı biber, darçın, 
bahar, kimyon, 41 haber, 
papatya, ararot, çivici. kür
dan, leke tozu, vazelin, 
karbonat, yaldız, kola, pey
nir mayası, vim, ışıldak, 

persil, toril kaol ve emsali 
şişelerde gül ve çiçek suyu. 

fi!nl AIRK 

Kız markalı meşhur (Arti) . 
kumaş boyalan, hediyeli filbaşı Türk çividi, leyiek marka 
rastık boyaları, perakende ve topdan karpit, marangozlar 
için ispirto, tutkal, gomafaka, sanjaka, reçina ve analin 
boyalar, kız enstitüsü ve dikiş yurdları talebeleri için çiçek 
ve meyva boyalan, flitre kiğıdı, zamkı Arabi, aJkol, jela
tin, ilk okul taJebesi için adresli diş fırçaları ve macunları, 
tebeşir, kokulu sabun, krem ve traş bıçaklan, memedeki 
çocuklar için nestle sildli ve onu, fosfatin, Kars südO, yassı 
ve IAstik don ve muşamma, emzikler, sanayi ve ziraatta 
kullanılan hertOrlü zerbirli maddeler benzin, göktaşı, asid· 
finik, çamaşır ve tahta sodası, nezafet pudra11, Kara hisar 
maden suyu, merakh bayanlara ekstra sakız ve daha pek 
çok çeıidlerimizi görmek istiyenler depomuza uğrasınlar. 

Telefon: 3882 

POKER_ 
il.LAV 

SAGLAM 

KESKiN 

TÜRKİYE 
ucuz 

YALNIZ BU 
TRAŞ BIÇAGINI 

KULLAN\YOQ 

Hususi Şif A BALIK Y AGI 
Bu milkemmel 

gıda ve deva baı 
mahsuldilr. Gıda 
kudreti ytıkaek, 
saf, temiz daima 
tam randman 
veren 
Şifa Balık 

yalını 
tercih ediniz 

tam bir jstifade 
temin edersiniz. 
Muhtelif hususi 
şiıelerde: safi 

kilo 70 kut uş 

Um. ŞiFA ECZANESi 
H6k6met ııraıı 

Dep. 

lzmir Yon mensucab Tlirk anonim firketinin Halkapınar
daki kumaı fabrikası mamulibndan olan mevsimlik ve kıtlık 
zarif kumaılarla, battaniye, şal ve yiln çoraplan, bu kerre 
yeni açılan birinci kordonda Cumhuriyet meydanı civarında 
186 numaradaki (ŞARK HALI TÜRK ANONiM ŞiRKETi) 
mazannda sablmaktachr. Mezk6r fabrikanın metanet ve 
zaratfet itibarile herkesçe malüm olan mamulitını muhterem 
müıterilerimıze bir defa daha taysiyeyi bir vazife biliriz. 

Toptan satıı yeri : Birinci kordon No 186 
Şark halı Türk anonim şirketi 

Perakende satış yeri : Yeni manifaturacılarda Mimar 
Kemalettin caddesi Sağırzade biraderler 

Kuzu oglu çarşısı Asım Riza ve biraderleri 
Yeni manif aturacılarda Mimar Kemalettin caddesi 

Yijnlü mallar pazarı F. Kandemiroğlu 

IZMIR MiLLi EMLAK MÜOÜRLÜGÜNDEN: 
icar No. Lira 

106 Hükumet dahilindeki Büfe 1156 
107 Halkapınar Kağıthane C. 282 eski N.ev 29 
108 Buca Zefer C. 21 eski No. dükkin 22 

Yukanda yazılı emvalin birer sedelik icarlarına haddi liyıkiyle 
talip zuhur etmediğinden 5-10-936 tarihinden itibaren on gün 
uzatılmıştır. ihalesi 15-10-936 Perıembe günü saat 16 eladır. 
Taliplerin maiUI -1ik midilrivetine mllracaatlara. 756 (2052) 

4 -
Olivier Ve Şü. 

LIMtTET 

Vapur Acentası 
BİRiNCi KORDON REES 

BiNASI TEL. 2443 
DIDO vapuru 29 -eylüle ka

dar Londra ve Hull içın yük 
alacakbr. 

DRAGO vapuru 30 eylülde 
Londra, Hull ve Anversten ge
lip ylik çıkaracaktır. 
- LESBIAN vapuru 9 teşrini
evvele kadar Londra ve Hull 
için yük alacakbr. 

MARONIAN vapuru 19 teş
rinie•efe kadar Londra ve Leith 
için yük alacaktı. 

Liverpool hattı 
DRAGO vapuru 7 birinci 

teşrine kadar Liverpol ve G'as
gov için yük alacaktır. 

EGYPIAN vapuru 15 birinci 
te~rined Liverpool ve Svarse
adan gelip yük çıkaracaktır. 

o~utche Levante - Linie 
HERAKLEA vapuru birinci 

teşrin ortasında Hamburg,Bre-
men ve Anversten gelip y&k 
çıkaracaktır. 

NOT : Vürut tarihleri, va
purların isimleri ve navlun üc
retlerinin de~işiklik1erinden me 
sulivet kabul edilmez. 

Paris fakültesinden dipl9malı 
Dl• tablplerl 

Muzaffer Ero~I 
Kemal Çetindağ 
Hastalannı her gfin sabah 

saat dokuzdan başhyarak 
Beyler - Numan zade S. 21 
numralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
Cama ve salı 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 

8ebl1e a 

bmir ikinci icra memurla
ğundan : 

lzmirde Alemdar caddesinde 
22 numarada Sıdettine 74 lira 
98 kuruı ve faiz ve masraf 
vermefe borçlu lzmirde Mimar 
Kemaleddin caddesinde Ahmet 
ustaya icra ödeme emri teblii 
için mübaşirle gönderilmiş ise 
de ikametgibının meçhul oldu· 
ğundan bili tebliğ iade edilmiı 
olmakla ilanen tebligat icra ... 
karar verilmiştir. 

işbu ilin tarihinden itibaren 
on gün 7.arfında borcunuza 
ödemeniz ödemediğiniz takdir· 
de mallarınız vesair kazançlan-
nızı bildirmeniz ve bir itiraunu: 
varsa keza ayni mOddet zarfıa-
da dermeyan etmeniz aksi tak
dirde müddetin mürurundan 
sonra cebri fcraya devam ola
nacağı lüzumu ihbar ·olunur. 

777 (2054) 

Salihli sulh hukuk hakimli
ğinden: 

Tereke dosya No 936-3 
Salihlinin Çakallar köyünden 

razlar mahallesinden yörük Ali-
pn kızı Cennetin ölmesiyle te· 
rekesinin teabiti idenmiı ve 
tereke yazılmışbr. Mliteveffada 
alacağı olanlarla kendisine 
borçlu olanlann ilin tarihinden 
bir ay içinde subut vesikalanle 
birlikte Salihli sulh hukuk mah
kemesine müracaat ederek ala
cak ve borçlannı kayıd ettir
meleri aksi halde ne phsan ve 
ne de terekeye izafeten takib 
edemiyecekleri hususu allka-
darlara ilin olunur. (2060) 

.......... siü.ii:\i ...... ii:\LiKYA~i ......... 1 
Norveçya balıkyağlarınm en halisidir. Şerbet gibi E 

içilir. iki defa süzülmüştür. § 

Hamdi Nüzhet Çançar ~ . 
Sıhhat Eczanesi = 

BAŞ DURAK 
Büyük Salebçioğlu hanı karşısında 

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

Zümrüt damlası kolonyası 
Eczacı Kemal Aktaşın şaheseri 

Kokuculuk iJemini şaşırtmış herkesi hayret içinde bırc.kmışbr 

F emin en Dişi Maskülen Erkek iki cins koku 

Hilil eczahanesi 

( Baharçiçeji ) ( Gönül) ( Fulya ) ( Sonhatıra ) ( Menekıe) 
( Akpm gOneşi ) ( Leylak ) ( Limon çiçeği ) (Yasemin) 

Kemal Aktaı kokuları yerine başka şeyler verilirse kabul et
meyiniz, benzer isimlere aldanmayınız, Kemal Kimil kokulan 
yerine verilecek şeyler, Hilil eczanesinin kıymetini bir daha is
pat edecek, Kemal Aktaıı size birdaha alkışlatacakbr. Zevk, 
Sanat, bil~ taklit kabul etmiyor vatandaı ! 

Çamaltı müdürlüğünden: 
Tuz fabrikamızla buna müteferri ambar binasını birbirine bağ· 

Jayan ve bedeli keşfi 2103.14 lira olan ilstü örtülü bir geçidin 
inşaatı artırma eksiltme kanununun hükiimlerine göre münaka· 
saya konulnıuştur. 

ihale günü müstacel kaydı ile lS-10-936 Perşembe olarak 
teshil edilmiş olduğundan isteklilerin vaziyeti mahallen görmek 
keşif ve şartnameyi tedkik etmek üzere Tuzla mOdürlüğüne ve 
sözü geçen glinde saat on dörtte Çamalbnda toplanacak ola 
ihale komisyonuna yüzde 7.5 teminat akçeleriyle milaracaalılan 
JB111•u illa oJmaur. 8-9-10 {728) 20M 
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Sovyet notası Alnıanyanın protestosunu tahrik etti 

Edenle Blum dün Pariste görüştü 
, 

Fransa ve Ingiltere müşterek bir plin hazırlıyaCaklar 
Moskovanın -müdahalesini solcenah gazeteleri memnuniyetle · karşıladılar 

Londra 9 ( Hususi ) - Js
pan ya işlerine karşı bitaraflık 

taahhüdünü !i:ontrole memur 
komite bugün öğleden 1ronra 
Foraign - Office'de içtima ede
cektir. Bu celse, Londra Sov
yet işgüderi tarafından Sovyet 
hükumetinin protestosu ademi 
müdahale komisyonu reısıne 

bildirilmezden evvel tesbit edi l
mişti. Filhakika Sovyet pro
testo notası da müzakere edi
lecektir. Ancak şurası da kay
dediliyor ki : Sovyet notası ve
rilmiş olmasaydı bile komite 
yine bitaraflık anlaşmasının bazı 
devletler tarafından ihlali mese
Jesile meşgul olacaktı. 

ALMANYA DA ŞiDDETLE 

paravana gibi kullanmalarına 
Sovyet hükumetinin tahammül 
edemiyeceğini " bildirmektedir. 
ikinci cümle ile de Moskova, 
şimdiki fiili vaziyete süratle ni· 
hayet verilmediği takdirde, 
Rusyanın bitarafhğa riayet 

Sovyet Rusyaoıo ispanya hidi
selerioe karşı siyasetinde bir 
tornestan yaptığı manasına ge
lemez. Moskova hükumeti, is
panya hadiseleri önündeki ha
reketsizliğinden hayrete düş

müş olan umumi efkarını teskin 

PROTESTO EDiYOR ' ~- ,, 
Londra 9 (Ö.R) - Sovyet oo'P';ll'~~ ~~l""'"' . .,..,. · ır~ 

notası Alman hariciye nazırlı- · · 0 . '~#t& : ;;:";. ',"'ı ~, z .:J 
~f.; ""; . . ·.,··:.. (J _, ,;· . i . "'<. . ·. . . l 

ğının şiddetle protestosunu 
tahrik etmiştir. Filhakika Ber- Madrid kapılaıında cumluuiyetçi müdafiler 
linde kaydedildiğine göre, Sov- mecburiyetinde ka!mıyacağını için bir jest yapmak istemiş-
yet hükfuneti bu notada lspan- ihtar etmektedir. tir. ,, 

FRANSIZ GAZETELERiNiN Aynı gazeteye göre dün Mos-
yol delegesinin Milletler cemi· 

TEFSiRLERi kovaya varan ispanya sefirini yeti kürsüsündeki beyanatından 
bile çok ileri gitmektedir. Nota Paris, 9 (Ô.R) - Fransız çok iyi karşıhyan Moskova 
Almanya hesabına bilhassa acı gazeteleri Londra komitesine hü\s.ümeti bu suretle de umumi 
ve şiddetli iki cümleyi ihtiva verilen Sovyet notasını ehem- efkarını memun etmek istemiş-
etmektedir: Birisinde Sovyet miyetJe tefsir etmektedir. Bu- tir. Aynı kaygı iJe, aynı gün 
hükumeti u bazı devletlerin nunla beraber "Petit Parisien., gelmiş olan ltalyan sefirinin 
ademi müdahale itilafnamesipi pek fazla heyecan gösteriyor. kabul merasimi çok daha ıJÖnük 
meşru hükumete karşı açıkça Bu gazeteye göre Rus notası geçmiştir. 
mücadele halinde bulunan asi- dikkate şayan olmakla beraber EDEN -BLUM GÖRÜŞMESi 
lere daha iyi yardım için bir endişe verici değildir."Bu nota Paris 9 (Ö.R) - "Journal., 

·····ııarıJ"n············şiaaeıı····'.arI········iştır······ 

Hükiimetçilerin mevkii kuvvet buldu 
Asiler Navalperalı terkettiler .. 

Madrid sivil ahaliden boşaltılıyor 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Paris, 9 (Ô.R)- ispanyadan zabtı henüz teeyyüt etmemiştir. çenber için.e girmiş bulunmak· 
gelen haberlere göre dahili MADRIDE NE KADAR tadır. 
harbın şiddeti bir kat daha YAKLAŞMIŞLAR Santa Cruzun lscli T oledo 
artmıştır. Bütün cebhelerdc Burgos, 8 ( A.A) - Havas Sierra de Gredos ve Guadar· 
vaziyetlerini tahkim eden hü- ajansı bildiriyor : rama mmtakaları arasmda ha· 
kümetçiler bir aralık kaybet- Madrid şimalde Aviladan yati ehemmiyeti haiz seri bir 
miş gibi göründükleri va· ~ +• irtibat hattı tesisini müm-
ziyetin kontrolünü tekrar r~~[t,:~~ ~-& kün kılacaktır. 
ele geçirmişlerdir. Ovye· ' Nasyonalistler merkeze 
do etrafında muharebeler üç mıntakadan birincisinde 
şiddetle devam ediyor.. Madridden 55, ikincisinde 
Madridden yapılan bazı 58, ve ü"çüncüsünde 42 ki-
tebliğlerde şehir sokakla- lometre mesafede bulun• 
rında çarpışmalardan bile maktadsrlar. 
bahsediliyor. MADRıDDEN ÇOCUK-

Şehir milisler tarafından LAR ÇIKARILDI 
kuşatılmış olduğundan asi Paris,8 (A.A)-Madrid-
müdafiler yakında teslim 
olmağa mecbur kalacak- f , , , ~ 
lardır. Merkezde hükumet 
kıt'atı asilerin hücumlarını 
şiddetle durdurmuşlardır. 

Umumiyet itibarile birkaç 
gündenberi hükfimetçife· f$'-!•:tij 
rin vaziyeti hissedilir de
recede iyileşmiştir. Asiler 
Navalperal şehrini terke 
mecbur olmuşlardır. Hü
kumet topçusu bu mmta· 
kadaki asileri mütemadi
yen dövmektedir. Fakat 
asiler de Madridin altmış kilo
metre şimalinde E'ilahova mev· 
kiini aldıklarını iddia ediyorlar. 
R •• "".,,....ı., ~,..--ı .. ,,.. .., tııı..ı __ ..... ı _ ___ , -r 

Kansına ~·eda rden mtlis 
merkezde San Petrodan ve 
cenupta Maguedadan ilerliyen 
Nasyonalist kuvvetlerin müte-
,.._ • · · · - - , 1 _ _ _ 1_..,1,.ıl V=' .. t"l h1r 

den gelen haberler çocuk
ların şehirden çıkarılmağa 

başladığını teyid etmekte
dir.Şimdiye kadar kız ve 
erkek altı bin çocuk Bar
selona gönderilmiştir. 

Paris, 8 (A.A}-Gene
ral Franko ispanya milli 
hiikiımetinin guya toprak
larından bazı parçaları 

başka devletlere vereceği
ne dair ecnebi memleket
lerde çıkan yalan haber-

i 
leri tekzib etmiş ve milli hü
kumetin milli toprakların tak
simini asla düşünmediğini kat'i 
olarak söylemiştir. 

' 

ispanyada iisiltrf yardım t'lmekle 
itham edilen Almanyanın devlet reisi 

bugün Pariste lngiliz Hariciye 
nazm Eden ile başvekil Blum 
arasında yapılacak mülakatın 

ehemmiyetini kaydediyor. Bu 
gazeteye göre lngiliz ve Fran
sız devlet adamlan arasında 

yapılacak mülakat iki memle
ketin münasebetlerini tahkim 
edecek mahiyettedir. Eden ve 
Blum harici siyaset hakkmda 
semereli fikir teatilerinde bu
lunacaklardır. Fransa ve lngil· 
tere sulh yolunda önlerine çı

kan veya çıkabilecek olan 
muhtelif engellerin izalesi için 
müşterek bir plan hazırhyabi
leceklerdir. 

SOS Y ALISTLER MEMNUN 

Ö 
I 

Paris 9 ( .R) - "Ere Nou-
velle ., gazetesi bazı devlet
lerin lspanyol asilerine yap
tıkları yardım hakkında tah
kikat açılmasını Londradaki 
bitaraflık komitesinden rica 
eden Sovyet hükumetinin te· 
şebbüsünü sosyalist ve komü
nist gazeteleri memnu
niyetle karşıhyor ve diyor ki: 

"Meselenin esası şudur: Av
rupa devletleri ademi müda
hale anlaşmasının hükümlerini 
kaydsız ve şartsız kabul et
mişlerdir. Böyle hareket etme
lerinin sebebi de sulhun teh
lükede olduğunu bilmeleri idi. 
Halbuki bugün Sovyet Rusya 
bazı devletlerin imzalarıoı ya
layarak ispanya asilerine evel
ki gibi silah ve mühimmat ver
meğe devam ettiklerini bildi-

riyor. Eğer bu vaki ise vahim 
bir hareket karşısındayız. Va
ziyeti biran evvel aydınlatmak 
lazımdır. ,. 

ISPANY ADA VAZIYET 
Paris, 9 (Ö.R) - Sosyalist 

"Populaire,. gazetesi ispanyada 

neticesi henüz muayyen değil· 
dir. Hükumet merkezi gayri 
muharip ahaliden tahliye ~dil
mişse de bu daha azimkir bir 
şekilde müdafaayı temin et
miştir. Hergün kadın, çocuk 
ve ihtiyarlarla dolu trenlerin 

Madrid kapılarında cumluuiyetri miidaftll'r 
devam eden kardeş mücadelesi Madridden Valansiyaya bare-
bakkmda şunları yazıyor: ketini radyo ile ilan eden asi-

Hükumetçiler hemen her ta- ler işte bunu anlamıyor gibi 
rafta kendilerini toplamışlardır. davranıyorlar.,. 
Asilerin manevi kuvveti pek YENİ BiR T AZYIK M1? 
düşmüştür ve general Frankonun Paris, 8 (A.A)- Sovyetlerin 
beyanata gittikce seyrekleşiyor. ispanya işlerine ademi müda· 
Bu, "hakiki,, ispanyanın en hale anlaşmasından doğan 
yüksek reisi ilan edilmesine taahhüdlerle kendisini bağlı 
mani olmamıştır. Askeri vazi· görmiyeceği hakkmdaki teh-
yet şöyledir: Ovyedo düşmek ditleri burada endişeler uyan-
üzere bulunuyor. Merkezde asi dumıştır. Sabah gazeteleri 
kolları Madrid etrafında sal· halkçı cebhesinin bu yeni taz-
dmyorlar. Asilerin elindeki im- yık karşısında hiç te memnun 
kanlar, milis kuvvetlerine na- olmıyacağını kaydetmektedir· 
zaran daha yüksektir, Fakat ler. ..........................•.......................•.•••.................•............• , 

Uzakşarkta ahval fenalaşıyor 

Japonlar bir harbı 
elzem birşey sayıyorlar 

Paris, 9 (Ö.R) - Republik 
gazetesinin Uzakşark ı"ouhabi
rine göre dünyanın bu kıs
mmda ahval gittikçe fenala-
şıyor. Düne kadar harpten bile 
korkuluyordu. Fakat şimdi 

mareşal Çan - Kay - Şek ile 
Japon sefiri aras!nda müzake-
re! erin yeniden başladığı bil
diriliyor. Ihtilafm önüne geçi-

lebileceğini ümid edelim. Fakat 
şunu da kaydetmek lazımdır ki 
Japonlar harbı yalmz içtinabı 
imkansız birşey gibi değil, ayni 
zamanda elzem birşey gibi 

1 
telakki ediyorlar. Japonlar, 

giriştikleri bütün harplerden 
zaferle çıkmış olmalarından 

gururlanıyorlar! 1895 Japon -
Çin harbı kendilerine Korayı, 

1904 Japon - Rus hurbı Port -
Artür'ü, 1914 - 1918 harbı bir 
çok yc!ni toprakları, 1934 ha· 
rekatı Maoçuriyi temin etti. 

Nankin, 8 (A.A) - Japon 
büyük elçisi Kavagoe ile Mare
şal Çan - Kay - Şek arasındaki 
ilk mülakat elçinin Mareşala 
yaptığı nezaket ziyareti ile 
başlamışdır. 
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ZINGAL '' 

Parkeleri 
En modern ve en son sistem usulle furunlanmış ve kurutulmuş, 

içinde haşarat yaşatmaz, şeklini katiyen değiştirmez, çok 
uzun müddet en modern konforu tem iri eder. 
~----~~~~~---. ~- ---~· ~~~~~~----~ 
EVLERİNİZİN TABANLARINI 

ZINGAL P ARKELERiN1 den 
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