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. ~iliyoruz ki bu ziyaret, Ha
~Ciye veltilimiz T.R.Aras'ın 
.elgrada vukubulan ziyaretleri

~'.11 cemilekar bir mukabelesi
ır. Bununla beraber bu ziya

~~tin nazarımızdaki değerini 
•r kat daha arttıran sebepler 

az d ··ıd· A .. egı ır. vrupa, şu son 
&uııterin vahim hadiselerinden 
e~dişededir. Sulhu teblükeye 
Uşürebilecek mahiyette olan 

1aYnaşmalar vardır. En nikbin 
0 .~nlar bile vaziyetin günden 
ıl~ne ağırlaşmakta olduğunu 
&•zlemiyorlar. işte böyle buh-

lıraıı)ı bir zamana tesadüf eden 
u . 

zıyaret, Avrupanın bu kııı-
tııında, sulhun inanlı bekçileri 
olan Balkan devletlerinin uya
:ıklığını bir kerre daha gös
lı~rıneğe vesilebabş olması iti
t ariyle ayrıca bir ehemmiyet 
aşır. M. Stoyadinoviç, Büyük 

'Ve kuvvetli Türkiyeyi idare 
ideıı şeflerle görüştüğü zaman 
Uınen ve Yunan dostları

~ız da bu görüşmelerde hazır 
lı~lunuyor gibidir. Dört devleti 
•~leştiren bağzlar, beynelmi

llı.'.lel Vaziyeti anlayışlarında ve 
gt 0•iişlerindeki bırlik bu .'rnb\f 
ezah·· ı · b· Ur erın Balkan paktının 
•
1
' tezahürü şeklinde telakki

sıııj t b"- k 1 a ıı ı mıştır. 

ta~e~leketimizi ilk defa ola
~ · :ııyaret eden M.Stoyadino
ıç T· k' d ' ur ıyede kaldıkları müd-
etçe ·· b ti · · b • 
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ba ına bılmez müdafıi o·an 
hekır · Eııı . •nıız I! tanışacaklardır. 
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40 yolcusu olan otobüs parçalandı. Onaltı 
ölü ve ondokuz ağır yaralı vardır. 

~~~~~~~~~·~~~~~~~- .~~~~-11111~~~~--~~·~~~~~~~~~~~~~~-

Of enler trenin 
Eskişehire 

tekerlekleri 
nakledildi. 

lslan bul 27 tYeni Asır muha birinden) - Es-
kişebirden yedi kilometre mesafede Molla köyü 
ile Çukurbisar arasında t üyleri iirperten bir 
otobüs - Tren çarpışma sı oldu. Toros ekspresiy!e 
Bursadan gelen ve içinde kırk yolcu bulunan 
bir otobüs çarpıştı. Müsadeoı e ş i ddetli o'du. 
Otobüs iki yüz metre kadar Lokomotifin sade- • lt'\ 
mesiyle sürüklendıkten sonra parça'andı. 

Tren durduğu zam :1 rı facianın yü
rekler sızlatan korkunç manzarası 
meydana çı :t mış oluyof"du. Otobü ste: i 
yolcular ankaz yığın ı içinde d ğılmı~ 
bulunuyorl71rdı. on-ltı ölü, on do uz 
Qeır yaralı ve beş hafif y <.. ralı vardır. 

Tren yolcularına bir şey o!mamıştır. Yolcular 
derhal trenden inerek bedbaht yaralı ların imda
dına koşmuşlardır. 

arasın Ha 
Haber 

d
., 

canver ııer. 

her tarafta 
.. 

Yaralılar 
büyük 

imdadı sıhhi trenile 
teessür uyandırdı. 
kadını yüksek bir şefkat eseri göstererek yara
lılarla hastabakıcı gibi meşgul olmuş, yar· nı 

sarmıştı r . 

TEKERLEKLER AL TINDA CA N VERENLER 
Ölenlerin ekserisi trenin tekerlekleri altında 

kalarak can vermişlerdir. Kaza, dün akşam saat 
dörtle beş arasında olmuş, ekspres beş saat 
gecikerek yoluna devam edebilmiştir • 

FACiA HABERi 
Fatia haberi Eskişehirde saat altıda duyul

muştur. Derhal müddeiumumi, doktorlar ve 
kalabalık bir imdadı sıhhi heyeti b:r ikinci 
trenle kaza yerine gitmişlerdir. Yara lılar imdad 
treni ve otomobillerle gecenin saat onunda 
Eskişehir Memleket hastanesi ile demiryolları 
hastanesine nakledildiler. Memleket hastanesine 
getirilen ağır yaralılardan biri yolda ölmüştür. 

Tnros yo 'cuları arasında bu'unan bir Fran§•Z 
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Habeşistan Üzerinde anlaşmışlar Topçu atış manevraları ' 
--. - Habeşistan kapıları Al-

Metris çiftliğinde yapılan tatbıkatta manlara açık bulunacak 
ataşemiliterler de hazır bulundu .. 

Istanbul, 27 (Yeni Asır mu-
habirinden) - Topçu atış mek
tebinde onaltıncı kutsu bitiren 
sübayların Metris çiftliğinde 
dün yaptıkları tatbikatta Sov
yetler bava kurumu generalı 
Eydeman ile bütün ecnebi a ta
şemilterler hazır bulunmuştur. 

A!bay Muzaff<!r tarafından ata
şemilterlere harita üzerinde 
iyzabat verilmiştir. Dünkü Ma
nevralarda Kurs mezunu sübay
larımız biç beraber çalışmadık· 
!arı başka sübaylar tarafından 

Ko!uanıan topçula11nıız - Sonu 3 üncü sahifede-
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Aziz misafirimiz geldi 

M. Stoyadinoviç bugün 
Ankarada bulunuyor 

lstanbul, 27 (Ye
ni Asır muhabi
rinden)- Yugos
lavya başvekili 

Miian Stoyadino
v.ç bugün Bel
graddan geldi ... 
Dost ve müttefik 
devletin başveki
lini hamil bulunan 
hususi tren Sir
keci garına saat 
dokuzda muva5a
lat etmiş bulunu· 
yordu... istasyon 
Türk • Yugoslav 
bayraldariyle do· 
nanmıştı . Bir tak 
üzerine Yugoslav ! 
diliyle "Hoş gel- .-~i!M 
- Sonu S. 7 de - Stoyoı/111 viç T. R. Arasla 

Roma da 
ltalya ile yeni 
görüşmelere 
başlıyoruz 

iyi neticeler verec ~ k bir 
anlaşma umuyoruz 

lstanbul 27 (Yeni Asır mu
habirinden) - ltalya ile yeni 
ticaret anlaşmasını müzakere 
edecek olan heyetioıiz Anka
radan şehrimize gelmiş ve kar· 
şılanmıştır.Heyete Roma büyük 
elçimiz Hüseyin Ragıb riyaset 
edecektir. Romada müzakere
lere derhal başlanacaktır. Mü
zakerelerin biraz uzun süreceği 
fakat iki tarafın da gösterdiği 
büyük hüsnüniyetle iyi neticeye 
bağlanacağı memuldür. 

Istanbul 27 (Hususi) - Bu 
sene Mürefte ha valisin den Is
tanbula bir milyon kilo taze 
üzüm gelmiştir. 

Ciano N eurahtla g;,riişü~·or 

Paris, 27 (Ô.R) - Almanya 
ve ltalya tarafından verilen 
kararlar, ekonomik sahada ol· 
dukça ehemmiyetli neticeleri 

olacaktır. Filhakika Italyada 
birçok ticari kolaylıklar elde 
eden Almanyanm bu menfaat
leri Habeşistana da teşmil 

edilmiştir. 

Bu münasebetle " Giornale 
D'Italia ., nın bir makalesi dik
kati çarpmaktadır. Bu gazete, 

Habeşistan kapısının henüz 
ltAlya ile anlaşmak istiyen ec
nebi teşebbüslerine açık oldu

ğunu yazdıktan sonra şunu 

ılave ed yor : "Fakat bu kapı
ların şimdiki vaziyetten istifade 
etmekte istical göstermiyenlere 

tekrar kapanacağı gün yakın· 

dır . ., 
Roma 27 (Ö.R) - "Popolo 

di Roma ., gazetesi bir maka
lesinde ltalya ve Almanyanın 
garbi Avrupanın emniyetini 
sağlam esaslar üzerinde karar
laştırmak arzusunu sarahatle 
gösterdiklerini kaydediyor. Bu 
gazete yeni bir Lokarno paktı 
yapmanın elzem olduğunu, fakat 
buna Sovyet Rusyanın iştirak i ne 
kat'iyyen imkan olmıyacağını 

ilave ediyor. 
Ayni gazete, Almanya, Fran· 

sa ve lngiltere arasında şimali 
garbi Avrupa için b;r bava 
paktı imzasını da mümkün 
görüyor. Akdeniz devleti olan 
ltalya bundan hariç kalacaktır. 
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goslav 
Başvekilini 

• 
sevgı ve saygı 
ile selamlarız .. 

.. -· - Başfa!afı 1 inci say/aad -

mevkiinde bulunanlar yerlerini 
başkalarına terketseler bile bu 
siyaset değişmiyor. Yunanistan· 

da, Romanyada bunun mütead
did misalini gördük. Muhtelif 
partilere meosub kabineler bir
birini takib ettller. Bir çok in· 
kılaplar oldu. Bir çok şeyler 

değişti. Yalmz dört Balkan 
devletini bağlıyan dostluk de
ğişmedi. Halbuki daha pek ya
kın sayılacak bir tarihte Bal
kan milletleri birbirlerinin can 

düşmanı idiler. Dünyanın en 
arışık noktası Balkanlardı. 

Öyle ki, Balkanlaşmak tabiri 
ihtilal, kan~ıklık ve kan selleri 
içinde kıvranmak demekti. Ta
rihin seyrinden ibret almayı 
bilen uyanık şefler bu gidişin 
bir delilik olduğuna hükmetti~ -

feri gün her nn iştiale amade 
barıt fıçısı ortadan kayboJdu. 
Asırlarca birlikte yaş•yan, bir
birlerini en eyi tanıyan, arala-

rında anana birlikleri teessüs 
eden Balkan milJetleri yeni bir 
sabah güneşiyle yoUarının ay
dınlandığmı gördüler. Şimdi 
Balkanlar dünyanın en fazla 
sulh içinde emniyet içinde 
olan yeridir. Balkan mil
letleri, maı.ide büyük em-

peryalizmalara yol vermek su
retiyle kendi siyasi ve iktısadi 
istiklallerinin yıkıcısı olmuşlar

dı. Bugün titizlikle kıskandık
ları şey bu istiklal aşkıdır. Ya· 
bancı hiç bir siyaset arabasının 
arkasına düşmi_yorlar. Her şey
den önce Balkan1arın müşterek 
ve hayati olan menfaatlerini 
korumak a-ı.minden ilham ah· 
yorlar. 

M.Stoyadinoviç'in Ankara zi· 
yareti, bu hususta hala şüphe 

besliyenler var a onların bu 
şüphelerini dağıtmağa kifayet 
edecektir. 

Bugün Yugoslav siyasetinin 
sıklet merkezi Milletler cemi
yeti kadrosu içinde Balkan 
antanb ve küçük Antanta da
yamyer. Bizim de politikamızın 
en lrnvvetli mesnedi Balkan 
antandıdır. Milletler cemiyeti 
mefkuresine aynı derecede sa
dakatla bağlıyız. Yugoslavya ile 
aramızda tam bir menafi bir
liği vardır. Balkanların ileri ka
rakolu olan Yugoslavya, Tür
kiye ile ittifakından geniş bir 
rahatlık duyabilir. Netekim biz 
de aynı rahathğı duymaktayız. 
Zira memleketlerimizin sulh için
de inkişaf ve terakkiden başka 
gayeleri yoktur. Gizli hiç bir 
emel beslemiyoruz. Bu sulh si .. 
yasetinin garantisi olan ittifak
lanmız, bundan ötürüdür ki 
Avrupa sulhunun da en sağ
lam direkleri sayılabilir. Böy
le mükemmel bir siyasetin ya· 
pıcıları arasında yer alan M. 
Stoyadinoviç'e "Hoş geldiniz,, 
derken yeni görüşmelerin eko
nomik münasebetler sahasında 
da d:ıha geniş bir iş birliğine 

müncer olmasını temenni ederiz. 
Şevı~ t. E:U.1 :u. 

Tütün • 
ıyasası 

Bayrarndan sonra açıla
caktır. Alıcılar hazırlandı 

Tütün piyasası Cumhuriyet 
bayramından sonra açılacaktır. 
inhisarlar idaresi geçen sene 
okluğu gibi btısene de piya
sadan mühim mikdarda tütün 
ruübayaa edecektir. iyi cins 
tütünleri mübayaa }lususunda 
Amerikan tütün kumpanyaları 
da hazırlanmış olduklarından 
busene piyasanın açılışmm çok 
hararetli olacağı anlaşılıyor. 

YENi A~IR 

Küçüksan'a erbabı d··n Üzerinde 7 senelik esrar 
bir toplantı yaptılar taşıyan bir cinayet 
Kongreye bildirile?:~ !1.ilekleri hazırladılar Bu meraklı davanın rüyetine Ağırce-

Dün Esnaf ve işçi birlikleri Jaasmın alınması kararlaştı- d b l d hb• • } t 7 
binasında toplanan muhtelif rılmışhr. Mesleki hasbihallet za a 3Ş an !•mU lr neler an a IJOf • 
kurumlara mensub esnaf An· esnasında en çok üzerinde 
karada toplanacak olan Küçük durulan meseleler mevaddı 
san'at erbabı kongresi için · t"d · "bt" ' ·ı kredt" ıp ı aıye ı ıyacı ı e 
aralarında basbihallerde bulun- l 1 · d" A · d 
muşlardır. Ayni zamanda bu mese e erı ır. ynı zaman a 
kongreyi lzmirden gidecek san•at erbabının imtihan olma• 

1 beş kişilik murahhas heyetinin dan iş yapmasına müsaade 
intihabı meseJesi üzerinde de edilmemesi için de bazı müta-

929 senesinde Menemenin 
Biçerova mevkiinde Afyonlu 
Mehmedi tabanca kurşuniyle 

öldürmekle maznun muhtar Ib
rahimin muhakemesine dün 
ağırcezada devam edilmiştir. 
929 yılında Biçerova mevkiinde 

durulmuş, gönderilecek murah- laalarda bulunulmuştur. Bir 
hasların bütün esnafı temsil kısım esnaf, san'atkar olmıyan 
edebilecek kimselerden mürek- bazı .kimselerin ortaya çıkarak 
keb olması için vali ve Parti fiatleri düşürdüklerini iddia 
başkanı Fazlı Güleç'in müta- etmişlerdir. 

' Güreş birincilikleri 
pazar günü yapılacak 

Müsabakalara Demirspor, Altay, 
Göztepe güreşçileri iştirak edecekler 

Oüreşçi/aimizden bır gnıp 

Çoktanberi kulüblerimiıin ha· ı Müsabakalara Demirspor. 
zırladıkları güreşçilerimiz son Altay ve Göztepe güreşçileri 

Teşrinin birinci Pazar günü iştirak edecektir. 
akşamı lzmir resmi birincilikleri Türk güreş milli takımının 

için karşılaşacaklardır. Güreş- kaptanı Nuri'nin bu mnçlarda 
ler Halkevi salonunda yapıla- hakem olarak bulunması ihti-
cak ve saat 20 de başlıyacak· mali kuvvetlidir. Çünkü Nuri
tır. 

Bu müsabakalar turnuva su
retile yapılacak ve bu suretle 
her sikletin şampiyonu anlaşıl
mış olacaktır. 

nin lzmirde daimi antrenör 
olarak bulunması federasyonca 
da esasen kabul edilmiştir. 

Bu maçlar için duhuliye alın
mıyacaktır. 

Kahramanlar halkının haklı bir dileği 

Aydınlık istiyenlere 
aydınlık veril elidir 

"Cumhuriyet bayramında bUIUn şehir nur içinde 
yüzerken Kahramanlar niçin karanhkta kalsın? •• ,, 

Yarm Cumhuriyet bayramı

dır. Heryerde hazırlık var, 
herkes kudretine göre hazır· 
lamyor. Büyük bayramı layık 

olduğu ihtişamla kutlulamağa 

sa hırsızlanıyor. 
Evler donanıyor, caddeler 

~üsleniyor, ortalık nurlar için
de çalkanacak... Memleket üç 
gün sabahlara kadar ışık yağ
murlan altmda eylenecek, Cum
huriyet bayramını yürekden 
tes'id edecektir. 

gece donatımından mahrum 
bırakılması affedilir şey de
ğildir. 

Bu büyük günlerde yaşayan 
ve kabaran bir benliğimiz var. 
Heyecanımız var.. Biz Kahra
manlar halkı da. bu sevgiyi 
nur ve ışık yağmurları altında 

maddileştirmek isterdik. Ne 
çare ki elektriğe kavuşamadığı
mızdan ôu yıl da geçen yıllar 
olduğu gibi gece donanmalan 
yapamıyoruz. Bundan bizi ka
ranlıkta bırakanlar mahcub ol
sun. B;r kere de bu büyük 
günde alakadarların buraya 
göz1erini çevirmesini rica eder 
ve uluscu valimiz Fazlı Güleç'in 
bu işde yardımını beklerim. 

o. z. 
Karısını dövdüğünden 

yakalandı 

ılıca civarında sazlıklar arasın
da çürümüş bir cesed bulun
muştu. O vakit yapılan tahki
katta cesedin hüviyetini tesbit 
etmek mümkün olam~mıştı. Fa
kat somadan llhami adında biri 
bu cesedin Afyonlu Mehme
de ait o\duğunu ve muhtar 
lbrahim tarafından üç kurşunla 
öldürüldüğünü ihbar etmiş 

ve buna dair şahidler de gös· 
termişti. 

Dünkü celsede llhami şeshid 
~ıfatiyle dinlenmiştir. Ilhami 
vak'a hakkında şu izahatı ver· 
miştir : 

- 929 senesi harman vakti 
idi. Biçerovadan ılıcalara geli
yordum. Şimdi köyümüzün 
muhtarı olan lbrabim o vakit 

1 ılıcada bekçilik ediyordu. At 

1 

üstünde ve elinde silahla do
... laşırken beni gördü ve yanma 
çağırdı: 11Korkma gel sana bir 
şey göstereceğim,, dedi. Biraz 
ileride bulunan kayalıklar ara
sına gittik. 

- Burası değil, diyerek 
yan tarafa saptı. Orada bir 
taş üstünde kan ve beyin par
çaları vardı. Yerde bir insanın 
sürüklendiğine delalet eden 
izler de görünüyordu. Sazlık 
içine vardık. Orada duran bir 
cesedi bana gösterdi: 

- Şu adamı görüyor musun? 
Bunu ben vurdum. Bu kimdir, 
bilir misin? Geçen sene bizim 
Zeynel oğlu Hasana tarlada 
tokat vuran Afyonlu hizmetkar 
Mehmeddir. Uyurken vurdum. 
Tabancamı üç defa ateş ettim, 
can havliyle kalkmak istedi. 
Taşla başını ezdim, üzerinde 
çıkan 17 Jira para ile paltosunu, 
yedi paket sigarasını aldım.Sü
rükliyerek buraya getirib athm, 
dedi. Cesede baktım başı kan 
içinde ve eıilmişti. 

Reis - Muhtar lbrabim bunu 
neden sana söyledi ? 

- Bana itimadı vardı da 
ondan ... Şimdiye kadar kimse
ye söylemedim. Korkuyordum, 
nihayet hükümete haber ver
d~m. 

Tahkikata göre Afyonlu 
Mebmed. lsmail oğlu Mehmed 
adında birinin hizmetkarı imiş. 
Muhtar Ibrahimin ha~sız ola
rak bedeli Hasana sürdürdüR"ü 
tarlaya gönderilmiş, orada Ha
saoı tokatlamış, bir yıl sonra 

l 
da muhtar lbrabim bir tokatın 
intikamı için Mehmedi vurmuş. 
Diğer şabid bekçi Mustafa de
di ki: 

fazla sokuldu, bir ayağı batak· 
Jığa battı, ben kurtardım. 

Şahid Mustafa, diğer şahid 
llhami ile müvacehe edildi. 
Ilhami: 

- O sırada ben orada yok· 
tum. Fakat müddeiumumiyi ve 
diğerlerini ıhcada gördüm, dedi. 
Şahidlerin bu ifadelerine kar

şı ne diyeceği maznuna sorul
du Kendisini şu sözlerle mü· 
dafaa etti : 

- O sırada bekçi idim. 
Orak zamanı idi. Bir cesed
den bahsedildi. 

1 
Müddeiumu

mi ve jandarma ·kumandanı 
ile bir doktor geldi. Köye git
tik. r katil değilim. Köyü
müzün eski imamı olan bu 
Mehmed llhami de orada idi. 
Cesedi dışarı çıkardı!ar. Çü
rümüş halde idi. Doktor mua
yene etti. 11 Siz gidiniz,, dedi 
biz de gittik. O vakit yapılan 
tahkikatta birşey çıkmamıştı. 
Bu imam Ilhami köyümüzde 
imamlık yapmak için imtihana 
girdi. Muvaffak olamadı, köyü
müze döndüğünde gizli olarak 
imamlık yapmak istedi. Defet
tim. Arazisi falan yoktur. Ge
çinmek için zorluk çekiyor
du. Üfürükçülük te yaptı
ğından Foça adliyesine ha
ber verdim. Hatta şirudi 
muhakemesi oluyor. Bunun 
bir de keçisi vardır. Köyde 
yetiştirilen a~açları yediği için 
beş lira ceza kestik. Benden 
memnun olmıyan bazı kimse
lerle birleşerek böyle birşey 
uydurmuşlar, bana iftira edi
yorlar. 

T ariada tokat meselesini 
duymuştum, fakat kim kime 
vurmuş onu bile bilmiyorum. 
Tahkikat evrakına göre muh· 
tar lbrahim cinayeti işlediğini 
bazı kimselere söylemiş. bu şa
hidlerin celblerine ve 929 yı· 

lmda ilç~de sazlıkla bulunan 
cesede dair tahkikat evrakının 
getirilmesine karar verilerek 
muhakemenin devamı başka bir 
güne bırak1lmıştır. -·--Kültür Lisesi 
Değer Ji maarifçilerioiizden 

Kız lisesi müdürü Haydar ta
rafından tt!sİs olunan Kültür 
lisesinin açılma töreni Cumhu
riyet bayramının birinci günü 
saat onyedi buçukta yapıla

caktır. 

Matinelerden itibaren 
K1lıç Aslanın Türk athla

rile Islam ordularına kuman-
da eden SALAHEDDINI 
EYYUBI haçlı ordulara nasıl 
~alebe çaldı. 
f\'2'"/.ZJ 

~'7Zh HL 1 
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SAL P 
UHAH•~BELElll 

r7.7...7.Z7.X/77.X7./.L 
Tı1rkçe sözlü şaheserler 

omanyadan dün 
1543 nüfus -geldi 

Romanya muhadrlerinden bin 
beşyüz ksrküç kişilik bir kafile 
Hisar vapuru ile Urla tahaffuz· 
hanesine gelmiş ve vapurdan 
çıkarılmalarına başlanmışhr. 

Muhacir kardeşlerimizin ta· 
haffuzhanede ibate ve iaşe işini 
Kızılay kurumu temin edecek
tir. ~ugün muhacirlerin sağhk 
muayen~lerine başlanacaktır. .......... 
Bayram 
hazırlıklar 
Şehirde bUyük bir faa· 
llyet göze çarpmaktadır 
Yarın Cumhuriyetin 13 üncü 

yıldönümü bayramıdır. Resıni 
dairelerle mektepler bugün öğ
leden sonra kapalıdır. Mektep
ler Pazartesi günü sabahı açı
lacak ve derslere devam edi
lecektir. Resmi daireler iki bu
çuk gün kapalı kalacak ve 31 
birinci teşrin Cumartesi günü 
açılacaktır. Şehirin bir gelin gi
bi süslenmesi faaliyetine hara
retle devam olunmaktadır. 

BAYRAM GÜNLERiNDE 
Cumhuriyet bayramı günle

rine mahsus olmak üzere An
kara ve lstanbul radyo!arı bir
likte çal.şacak ve zengin bir 
program tatbik edece~tir. 28 
birinci Teşrin saat 12 den 14e 
ve 19 dan 22 ye Ve 29-10-936 
saat 13,30 dan 16 ya ve 19· 
dan 24 e ve 30-10-936 saat 
12 den 14 e ve 19 dan 22 ye 
kadar Ankara ve lstanbul rad-
yoları 

caktır. 

birlikte neşriyat yapa· 

HALKEVINDE 
Şehrimizde Cumhuriyet Bay· 

ramı ıçm büyük hazırlıklar 
devam ediyor. Bu akşam saat 
21 de Halkcvi temsil kolu ta· 
rafından aşağıdaki progralll 
hazırlanmıştır: 

A - Sahne kolu tarafın· 
dan onuncu yıldöoümü marşı. 

B - Müzik muallimi Eyub 
tarafından piyano ile iki parça· 

C - ( Yaşa yan ölü ) iki 
perdelik yeni piyes. 

D - Sahne kolunun bale 
grubu tar:ıfından balet numa· 

· raları. 
E - Mnhcublar komedisi. 

BiR KONFERANS 
Perşembe günü akşamı saat 

18,30 da kız lisesi öğretmen· 

)erinden Bayan Kevser tara: 
fından Cumhuriyet devriı:P 
hakkında bir konferans veri
lecektir. 

Saat 21 de Halkevi temsil 
kolunun bir akşam evvel ver 
diği piyesler tekrar olunacaktır. 

SALTANAT KURBANLARI 
limirin kıymetli temsil am3" 

törlerinin toplandığı DolapfıkU' 
yu kamunu idaresinde, (Salta' 
nat Kurbanları) admdaki eser 
temsil edilecektir. 

Koca iz.mirin her köşesi nur· 
dan bir hale manzarası arze
derken yalnız bir köşesi ışık 

dalgasına sönük ve karanlık 

bi" çehre ile uzaktan bakacak 
bahtsızlığının hasretini çeke
cektir. Burası, lznıirin göbe
ğinde kurulan Kahramanlar 
köşesidir. Buraya hala elektrik 
hattının uzahlmaması 1000-1500 
ev]i 8-10 bin niifuslu bir ma· 
hallenin bu gibi büyük ulus 
bayramlarında evlerini, sokak
larım, alanları gece ışığından 

Fatih mahallesinde Hasanağa 
sokağında Ahmed oğlu Hida
yet ötedenberi devam eden 
geçimsizlik yüzünden karısı 
Serveti dövmüş ve kadına bı-

- Ilıcada sazlık içinde bir 
cesed bulunmuştu. Ben de 
bekçi olduğum için çağmldım. 
Jandarma kumandam, müddei
umumi v~ bir doktor gelmiş

lerdi. Cesed su içinde duru
yorr.lu. Cesedi çıkarmamı bana 
emrettiler. Çıkarmak istedim. 
Etleri çürümüştü, yalnız ke
miklerini sudan çıkarabildim. 
Doktor baktı, ne yaptığını bil
mem. Muhtardan çapa, kiirek 
istediler. ben bir mezar açarak 
kemikleri oraya gömdüm. llha· 
mi de orada idi. Hatta suva 

şaheseri 
Bunu en ince teferruatına ~~jii~~~~~~~!ö.

kadar bize göstermekte ve isbat etmcktedır. 
Rejisör : Sesil 8. de 

çak çektiğinden tutulmuştur. _ ~"""!'z:---~-··,,..-
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Ölüm kralı ölüm halinde ispanyadaki kanlı harb 
Öl·· k d ·· b ·· .. k Cumhuriyetçiler mevkilerini adım 

t
u
1
m ~~çabra un yanın edn uy.'? .~er- adım ve inadla müdafaa ediyorlar 

ve erının aşına geçen a am sonu yor Pads, 27 ( ô.R) - Madrid Aragon cebhesindebükümet lar Madridden Barselona çekil-

Zaharof'un hayat.odan birkaç yaprak 
hükümeti şu tebliği neşretmiştir: kuvvetleri ileri hareketlerinde mişlerdir. 
Şimal ve şimali garbi cebhe- terakki etmişlerdir. Katalonya Londra 27 (Ô.R) - Cebe-
sinde nisbi sükünet vardır. As· ve Valansiyadan gelen kuvvet· lüttarıktan bildiriliyor: Asi kay-••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Hemen her dilde Sir Bazil 
Zaharofun esrarla hayatı hak
kında cildler dolusu yaıı ya
.zılmışhr. Ço~u birbirine uymı
yan bu yazıların birleştikleri 

noktalar takib edilırse ölüm 
halinde bulunan ölüm kralının 
hayatı şöylece kaydedilebilir: 

6 Ukteşrin 1849 da, ilkönce 
zannedildiği gibi Muğlada de
ğil, Istanbulun Tatavla mahal
lesinde doğmuştu. Fakir bir 
çocuk gibi Tatavla sokakların· 
da büyüdü. ilk adı Vasili Za
barya idil Sonra sırasiyle Za· 
harof, Vasilis Zabarapu!os, 
'Zabarya Vasilis ve nihayet sir 
Bazil Zaharof olmuştur. 

Delikanlı çağında VasH am
cası tarafından ticarethane
sinde yanına alınmıştı. Fakat 
çok dikiş tutturamadı, orada 
mağazadan bazı mallar çalın
mıştı. Amuca yeğenden şübhe 
etti. Az sonra, Vasil ortadan 
kaybolup Londraya gitmekle 
ınbhelerin haklı olduğunu gös
termiştir. Zira beş parası olma
ması lazımdı. Böyle bir seya• 
bati nasıl yapabilirdi? 

Bundan sonra izlerine Lon· 
dra'da meıbur Vest • Eod 

aballesinde teıadiif ediliyor. 
Hurada Nortbenfeld lngiliz 
silah fabrikası memurlarından 

birile tanışıyor ve Şarkta albn 
kar:anacaklannı inandınyor. 
.Vlemur Balkanlarda bir seya
hate karar veriyor ve Vasili 
tercüman olarak yanına alıyor. 

1877 de Atinada izine tesa· 
düf ediliyor. Türk - Rus harbi, 
bütün hayatınca takibedeceği 
usul ıayeıinde, Vasilin serve· 
tine ilk basamak oluyor. Pat
ronile birli~te Istanbu!a gidi
yor. Sultan Hamide lngiJiz 
•ilahları satmak niyetindedir. 
Fakat Sultanın siparişleriniAvus 
turyaya verdiğini ogreninte 
bir taraftan Avusturya silah 
fabrikalarma karşı entrikalara 
girifirkea diğer taraftan lngiliz 
siliblarmın g:zli plan ve model-
lerini Avusturyalılara sabyor 
ve böylece bunların mümessil
liğini kazantyor. Bu snada ln
giliz fabrikasımn mümessili öl
müştü. Onun yerine geçmek 
için Vasili Zaharya Çar hü
kiimeti namına muazzam bir 
sipariş veriyor. f ;tkat Çar 
hükümetinin bundan haberi bıle 
yoktur. Ş~ytan herif Rusyaya 
geçiyor ve bükümet erkinile 
temas ederek siparişi kabul 
ederlerse mühim rüşvetler nde
ôiyor. 

Rusya siparişlerini Fransaya 
vermişti, fakat bunlar geciki
yordu. Vasili siJihları az müd· 

dette teslim edeceğini söyliye· 
rek şaşı!acak teklifler yapıyor, 
henüz iyice temsil bile etmediği 
Nortbenfeld fabrikası hesabına 
mukaveleler imza ediyor ve iiç 

Maksim baş bisseclarmm ölümü 
sebebivle bu iki müessese bir
leşiyorlar ve Northenfeld dala
verl'!nin farkına vanyor. Zaha· 
rof azlediliyor. Fakat çok mü
him bir sipariş!e buna mukabele 
ediyor. Kabul etmezlerse Avus
turyalılara verecek. Yeni mü
essese sipar"şi kabul ediyor ve 
Zaharof mevki;nde kalıyor. 
1890 da iki fabrika yine 3yrı· 
lınca Zaharof Maksim m:.icsse
sesinin müşaviri knhyor. 

turyada maden ameles~nin bir ler T erual mmtakasında yer· naklarıodan bildirildiğine göre 
hücumu asileri çekilmiye mec- leşmişlerdir. Eylüldanberi hükümetçilerin za· 
bur etmiştir. Guadarama ceb- Madridin cenubunda bükü· yiatı 35 binden fazladır. 

ZAffAROF 
taraflı müdhiş bir muvaffakıyet 
kazanıyor. lngiliı fabrikası ona 
biricik mümessilliğini veriyor. 
Çar hükümeti de gökten İnme 
bir siparişçi ve eli bol bir 
rüşvetçi olarak itibarda tu
tuyor. Nazırlar herifin Rus 
olduğunu Çar'a inandırıyor· 
lar ve Vasili Zabarya arhk 
Zaharof oluyor. Bu dakikadan 
itibaren, henüz kendisinin ol
mıyan milyonlarla oynamağa 

başlıyor. 

Fakat Zaharof talifi adamdır. 
Uçurum kenarına gelmişken 
yine kurtulmuştur. Bir aralık 

Northenfeldin rakibı olan Ingi
liz Maksim fabrikasiyle temasa 
geliyor ve kendi fabrikasının 
esrarını ona sabyor. Az sonra, 

Türk - Yunan hnrbı, Çin • 
Japon harbı, ispanya • AmNi
ka barbr, Afril·a müstemleke 
barbları Zaharof iç"n servet 
kaynaklarıdır. Mııksim müesse
nesi Vıkers'le birleşince Znhc.
rof yine başta li:ahyor. Rus -
Japon harbında ihi mubamm 
devletten her birine silah ve 
mülekabilen birbirinin esrarını 
satıyor. 1908 de Fransız hü
kümetinin itimadını kazanmış, 

Lejiyon Donör ( Şeref Alayı t ) 
nişanını almıştır. Harb es
nasında da Yunanistanın bü· 
yük rütbesini almışbr. 

Silah satmağa muvaffak ol
madığı zaman Zaharof Monte
karloda Rulet işlerine karış· 

mıştır. ihtiyar yaşında lspanyol 
aristokratlarmdan bir kadınla 
evlenmişti. Milyarlarına kısmen 

varis olan bu kadın, ihtiyarın 
son nefesinde yanında bulun
mağı kabul etmemiştir. Yuna
niıtanda Zabarofun fakir ak
rabafan vardır. Fakat onlara 
bir metelik bile vermemiş, ha· 
tırlamak bile istememiştir.Ölüm 
saçarak dünyanın en büyük 
servetlerinden birinin başma 
geçen adam işte budur. 

besinde şiddetli topçu düellosu 
vardır. Aragon cebhesiode asi
lerin bir hücumu püskürtül
müştilr. 

Paris, 27 (Ö.R) - VaUado
lidi isi karargahının iş' arına 
göre asi tayyareler hergün 
Madrid üzerinde uçuşlar yapa· 
rak balkın mineviyatmı dene· 
mektedirler. Madridin cenubla 
bütün münakalatı kesilmiştir. 

Madrid 27 {Ö.R)- Dün isi 
tayyareleri öğleden sonra Mad· 
rid üzerinde uçmuşlar ve Braho 
tayyare meydacı üzerine küçilk 
çapta bazı bombalar atmıılardır. 
Bunlar hiçbir basar yapma· 
mışllr, çünkü o sırada tayyare 
meydanında hiç bir tayyare 
yoktu. 

........... Guadarama cebhesinde hü· 
kömet kuvvetleri •ol cenahta 
mühim bir harekete giriımitler
dir. Hükümet kuvvetleri Rob· 
ledokari köyüne bikimdirler. 
Buraıı müdafaası güç b;r mın· 
takadır. Eğer giritileo hareket 
muvaffakıyetli netice •erirse 
hükümet kuvvetleri çok müaaid 
bir vaziyete geçeceklerdir. 

ltalya ve Almanya hüküm etleri 

K. Antantla işbirliği 
iyi olacağına kanidirler 

Cebhenin az gerisindeki k5y
lerde köylüler mutad İf güçle
rine devam etmektedirler. Nor• 
mal bayat hiçbir aekteye uğ
ramamıştır. 

Roma, 27 (A.A) - Ha•aa 
Ajanımın bildirdiğine göre Ci
ano ve Fon Nörat mülakatları 

esnasında Kiiç6k Antant ile 
teşriki mesai etmenin iyi ola

cağı keyf yeti üıeriade muta
bık kalmışlardır. Çekos!ouk-

yamn Bertin e!çisioio birden
bire Prağa gitmesi bu haberle 
a'akadar görülmektedir. 

9 ikinci teşrinde Viyanada 
toplanması evvelce kararlaştı· 

ralmış olan ltalya, Avusturya, 
Macaristan konferansı daha 

tam bir surette ihzarat için 
Kinunuevvele tehir edilmiştir. 

ltalyan gazeteleri Yuroslav

yanın ltalyan imparatorlu· 

ğonu tanımaya niyeti oldu

ğu bakk1nda Loadradan ge-

len haberleri neşretmekte· 

1 dirler. 

•• • Daktilo aranıyor 

Madrid, 26 (A.A) - Hükü
metin bir tebliğinde Aıturies 
maden amelesi ile Bask mHis
lerini Oviedo etrafındaki .mev• 
zileriai tahkim ederek kendi
lerini kahramanca müdafaa et· 

Türkçe ve Fransızca li- miş oldukları beyan olunmak-
sanlarana aşina bir daktilo tadır. 
aranmaktadır. Taliplerin re· Bu kuvvetler şehre bakim 

1 
f eranslarını bildirerek ' 224 oJao Estamplero dağında isi-
numarah posta kutusuna mü- leri mağlup etmiılerdir. Bu mu-
racaat etmeleri. barebede iailerdea 600 kişi 

~-... 5.4 (7-7) 2071 b almiitt.ür. 

Mılıs kuvvetler 
mete sadık kuvvetler muzaffe
rane mukavemet etmektedirler. 
Payitahtın şimalinde bükamct
çiler ilerlemişler ve Algorayı 

işgal etmişlerdir. 

VA YIYET DEGIŞMEMIŞ MI? 
Paris, 27 (Ô.R} - ispanya

dan gelen haberlere göre 
Madrid etrafında vaziyette 
mühim bir tebeddlll yoktur. 
Dün akşama doğru milliyetci 
radyolann haber verdiklerine 
göre general Fraoko ordusu 
Madrid - Valansi demiryolunu 
kesmiş ve general Mola ordusu 
da Eskuryal istikamestinde ileri 
hareketine devam etmiştir. 

Diğer taraftan hükümetçiler 
Naval Karnero istikametinde 
4 kilometre arazivi geri aldık· 
lannı bildirmektedirler. 

Ovyedo etrafındaki vau1ete 
gelince, yine Madridden bildi-
rildiğine göre madenciler eski 
mezbahayı, Salazar mahallesini 
ve Salank caddesini yeniden 
işgal etmitlerdir. 

HER iKi KAYNAKTAN 
GELEN HA:BERLER 

Brüksel, 27 (Ô.R) - lspan
yot Asi kaynaklannelan gelen 
haberlere g6ro T aladero ceb
heıiade hükümetçilerin zayiatı 
1500 kişidir. 

Paris, 27 (Ô.R) - Ha•as 
Ajanııum iatihbarına göre hü
kümet kıtaatı ilerileyerek Na
val Karneroya bir kilometre 
kadar yaklaşmıştır. Bu kuvvetin 
sol cen~l:n şehirden ancak 200 
metre ~esafededir. 

Biskoy cebhesinde sükünet 
vardır. Dorango isi tayyaref er 
tarafından bombardaman edil
miş, 7 kişi ölmüştür. Mukabelei 
bilmisil olarak şehirde 100 re· 
hine kurşuna dizilmiıtir. 

Asi kaynaktan bildirildiğine 
göre baş•ekil Caballero müs
tesna olmak lizere bütün nazır-

Paris 27 {Ô.R) - "Oeuvre,. 
gazetesinin istibbarına göre ge
neral Franko 21 llkteşrinde 
Tetuan'da Fas ileri gelenlerini 
tophyarak lspanyo1 Fasını• 
muhtariyet rejiminin tamaoı 

olduğunu bildirmiştir. 
Paris. 27 (Ö.R) - Asi kay

nağmdan gelen haberlere g6' 
re lspanyol halk cebhtsi uabi· 
nesinde tadilat yapılarak ba 
anarşist ve sendikalist unsur 
lar kal>ineye a!m:ıcakhr. 

NAZIRLAR MECLlSININ 
KAR ARI 

Paris, 27 (Ô.R) - Madrid 
den bildiriliyor: Nazırlar K•· 
ballero riyasetinde bir içtilll• 
yapmışlardır. Nazırlar Madridi• 
içten mftdafaası planını reddet 
mişle d" . ~ira dışarıdan şeb 
rin müdafaası kabil olduğ_ua 
emindirler. 

Hükilmet topçusunun ate 
Naval Karnero'da yangın ç:t 
karmııbr. 
ANARŞıSTLERIN V AZlYE 

Pariı 27 ( Ô.R ) - " Petİ 
Pariaiea " gaıeteıine göre S~ 
raıo milisleri Aragon vilaye~ı· 
nin istiklAlini ilan etmitlerd•'· 
Bu hiikümetin başmda ~ııı~ 
şiıtler vardır. Yeni hükurO 
Katalonyr Jeneraliyesinden •t 
rılmakla beraber Madridle l 
sanüdün& bildirmiştir. 

PORTEKiZ MÜNASLBE
1
-

TINI NEDEN KESii . 
•• L.Jart Lizbon, 27 ( O.R) - n . . 

ciye Nazm Meneiro Portek1
'

1 

· ·· ate lspan}'a ile dıPloması ınu0 . .. i 
batını ne ıebeble kesd~g · 
ilan eden bir nota neşretınıŞ iJİ 

Londra 27 (Ö.R) - ıog,; 
hükümeti rehine ve esir~·ek 
mübadelesi için Madrid bu 
meti nezdinde yeni bir teŞ~-

· stı• • büs yapmağa karar verrnı 



Dost devlet başvekilinin sözleri 
"Yugoslavya için Türkiye; anlaşma, dostluk ve BaI-1 
kanların muslihane tekamülünün temel taşıdır ,, 

~~~~~~~~~~~~~~-m::.~~~~~~~~~~~~~~-

Edirne, 26 (A.A) - Dost 
Yugoslav başbakanı Stoyadino
viç yanında Belgrad elçimiz 
Haydar Aktay, matbuat umum 
mildürü Sukoviç, Avala Ajansı 
umum müdüril Patroviç ve ga
zeteciler olduğu halde bu gece 
12 yi 15 geçe ekspresle Edirne 
Karaağaç ganna vasıl olmuştur. 

Karaağaç istasyonunda Yu-
goslavyanın Ankara elçisi 
Sazanoviç, Tür!dye Hari-
ciye vekaleti kalemi mah
sus müdürü Refik Amir, Edir· 
ne valisi Osman Şahin tarafın
dan karşlanınıştır. 

Tren garda durur durmaz 
Stoyadinoviç karşılayıcılan 
kompartimanında çok samimi 
bir surette kabul ederek ken
dileriyle dört beş dakika ka· 
dar görüşmüştür. Bunu müte· 
akip tren hemen hareket etmiş 
ve aziz misafirlerimiz çok sa
mimi bir surette uğurlanmıştır. 

STOY ADINOVIÇ 
iSTANBULDA 

lstanbul, 27 (A.A) - Dost 
Yugoslav baş ve dışbakanı 
Stoyadinoviç hususi bir katar 
ile ve yanında bayan Stoyadi
noviç ile başvekalet ve hari
ciye hususi kalem direktörleri 
bulunduğu halde busabab saat 
9 da şehrimize gelmiştir. 

Sirkeci istasyonu Yugoslav 
ve Türk bayraklarile süslenmiş 
bulunuyordu. Bir bölük asker 
ile bir bando muhterem 
misafiri selamlamak üzere 
peronda yer almışlar idi. 
istasyonun etrafındaki cadde
ler büyük misafiri alkışlamak 
için toplanan halkla dolmuş· 
tu. istasyonun içinde de Yu
goslavya başvekilini resmen 
karşılamağa gelenler göze çar
pıyordu. 

Bu meyanda vali ve belediye 
reisi Muhiddin Üstündağ, harb 
akademisi komutanı general 
Ali Fuad, Saylavlar, emniyet 
direktörü Salih Kılıç, lstan
bul matbuatı erkim, Türk -
Yugoslav Afyon merkez 
bürosu azaları, Yugoslav 
ataşemilteri ve ataşekomer

siyali, General konsolosluk 
erkanı ve Yugoslav kolo
nisi ileri gelenleri bulunuyor
lardı. 

Yazan: Tok Dil 

• Göılerinden ateş saçıyordu. 
~ara Muradın yakasına yapıştı; 
t ara Murad da efenin kolunu 
b~ttu, döğliıen iki horoz gibi 
ırbirlerine bakı•tılar fakat 

ar d " ' m .a .•n ilç beş saniye geçme-
(( ıştı de Katırcıoğlunun şamarı 

ara Muradın suratında şakla
Yarak · şımşekler çaktırdı: 

se - Kime eşkıya diyorsun 
E: ~ kahpenin oğlu? A? Kime? 
\~ya diyorsun sen? Söyle? 

d atırcıoğlu galeyanla; bir 
\(aha tokat attı; ızbandud gibi 
K•lırcıoğlunun karşısına dikilen 

ara Murad ağa, bu, ansızın 2e• 

Hususi katar tam saat 9 da silleri vasıtasiyle hususi bir se- ı 
gara girdi. Tren dururken mu- vinç ile selamlarım. Yugoslav 
zika Yugoslav milli marşıoı devlet adamlarının kaffesi için 
çalıyordu. Büylik misafir ve yeni Türkiye anlaşma ve dostluk 
refikası trenden giller yüzle Balkanların muslihane tekamü-
indiler. Ve kendilerini selim- !ünün temel taşını ve yeryüzü-
hyan vali Muhiddin Üstündağın nün sulh ve terakkisinin en 
ve general Ali Fuadın ellerini mühim mesnedidir. 
sıktJar. Balkanların cihan matbuatı 

Vali kısa bir nutukla Yu- ıçın anlaşmamazlık ve ardı 
goslav başvekiline hoşgeldiniz arası kesilmiyen cidallerin bir 
dedi. Stoyadinoviç kedisini misali olarak görülmüş olduğu 
selamlayan askeri kıt'ayı teftiş ıamanlar geçmiştir. Bugün sulh 
ettikten sonra iııtasyonun milli işi bütün meselelerin en mü-
Yugoslav ve Türk renk- himmi olan bu meseleye atfe

!erir le süslenen büyük sa
lonundan geçerek alkışlar ara
sında otomobiline bindi. Bu sı• 

rada hazırlanan buketler ba
yan Stoyadinoviçe takdim edil
di .. 
Sayın misafirin otomobili ken

disini görmek İçin caddelerde 
biriken halkın tezahüratı ara
sında Perepalas oteline gitti. 

BALKANLARDA SULH 
iÇiN ÇALIŞILIYOR 

lstanbul 27 ( A.A ) - Sto-
yadinoviç ve ıı aiyeti erkanı 

bugün öğle yemeğini Yugos
lavya konsoloshanesinde ye
mişlerdir. 

dilmesi icabeden ciddiyetle an
laşılmıştır. 

Bütün Avrupanın geçirmekte 
olduğu bu müşkül demde 
müstakar ve devamlı bir sulh 

ıçın en fail bir şekilde Bal
kanlarda çalışılmakta olduğunu 
söylemek mübaligalı olmaz. 
Benim Ankara seyahatim bu
nun yeni bir delilidir. 

SARAYLARI, BOGAZIÇINI 
GEZDiLER 

lstanbul 27 (A.A)- Yugos
lavya başvekili Stoyadinoviç 
bug!in öğleden sonra sarayları 
gezmiş ve Sakarya motörü ile 
Boğaziçinde bir gezinti yaptık
tan sonra kara yolu ile Pera-

Yemekten evvel Anadolu palasa dönmüştür. 
Ajansı ve lstanbul matbuat STOYADINOVIÇIN 
mümessillerini kabul eden Yu- ZIY ARETLERI 
goslavya başvekili kendilerine Istanbul, 27 (A.A) - Yu-
şu beyanatta bulunumuştur: go•lavya başvekili Stoyadinoviç 

- ilk defa Türkiye cumhu- bugün saat 11 de beraberinde 
riyeti toprağına ayak bastığım hariciye hususi kat m müdürü 
bu anda dostu olduğum çok ile maiyeti erkanı c '.!uğu hal 'e 
mükemmel matbuatının mümes- lstanbul valisi Muhi 1din Üstün· 

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

U. ŞarKta yeni iki hadise 
İngiliz donanması ziyaretini tehir etti 
Sovyet hududunda müsademeler oldu 

Londra 27 ( Ô.R) - Çin sularındaki lngiliz filosu kumandanı 
Japonyaya yapacağı resmi ziyareti tehir etmiştir. Bu teahhür 
Japonyada bir lngiliz gemicisinin tevkifinden ileri gelmiştir. Fa• 
kat lngiliz filosu kumandanı protesto etmemiştir. 

Pekin 27 ( Ö.R ) - Japon kumandanı şehirde Jnpon asker
lerinin manevra yapacaklarını belediyeye bildirmiştir. Bu haber 
halkı telaşa düşürmüştür. 

Tokyo 27 ( Ö.R) - Kuantung ordusu karargahından bildi
rildiğine göre 5 Sovyet askeri Tong - Pişen cenubunda hududu 
aşarak bir Manço devriyesine karşı el humbaraları atmışlar ve 
silah ateşi açmışlardır. Müfreze İmdad kuvveti bekliyerek muka
vemet etmektedir. 

Tefrika No: 2s 

len iki tokatla sendeliyerek 
geriledi. 

- Tutun bre! Vurun, öldü
rün bre 1 

Diye haykırdı, araya müftü 
girerken Katırcı dehşetli bir 
kahkaha ile : 

- Tutsunlar bre ! Vursun
lar, öldürsünler bre! Gidi kö
poğlusu, kedi mi öldürtüyor 
sun, arslan mı ? 

Döndü, Haydaroğluna ba
ğırdı : 

- Çağır 1 Kızanları ! Bağla
sınlar şu herifi atımın terkisi
ne; çabuk!.. 

Katırcioğlunun bu haykırışı 
sırasında camiin içine Akyakalı 
oğlu, efendili oğlu ve arkarlaş
ları : 

- Nedir o ? Nedir bu al· 
çaldık ? 

Gürlemeleriyle dalmışlardı. 
ilk şakırtı, ilk haykırış onları 
harekete getirmişti. Katırcı
nın, Haydaroğluna verdiği 
emri duyunca, Haydaroğlu 
daha ıslığını çalmadan, Ka
ra Muradın yakasına yapış

tılar. Camidekilerde can 11e ses 
kalmamıştı, müftü ne olduğunu 
bilmez bir halde duruvordu. 

dağı ziyaret etmiştir. 
ABiDEYE ÇELENK KOYDU 

Muhterem misafir Vilayete ge· 
lişinde ve dönüşünde merasimle 

Stoyadınovirle görüşen Bulgar 
baş vekili l(öse lvanof 

karşılanmış ve uğurlanmıştır. 
Stoyadinoviç vilayetten çıktık
dan sonra doğru Taksime gi· 
derek Cumhuriyet abidesine 
merasimle çelenk koymuştur. 

Bir polis müfrezesi merasi:n · 
esnasında selam resmini ifa 
etmiştir. Yugoslavya başvekili 
abideden Perapalasa dönmüş
tür. Bu esnada lstanbul valisi 
muhterem misafire ziyaretini 
iade eylemiştir. 

STOY ADINOVIÇ - KÖSE 
iV ANOF MÜLAKA Tl 

Sofya, 27 (A.A) - Yugos
lav başbakanı Stoyadinoviç 
Drahman hudud istasyonundan 
geçer!>en Bulgaristan başbakanı 
Köse lvanof ile diğer birçok 
resmi zevat ve gazeteciler ta
rafından karşılanmıştır. iki baş
bakan arasındaki mülakat çok 
samimi olmuştur. Stoyadinoviç 
gazetecilere demiştir ki: 

- Bulgaristandan geçmek ve 
dostum Köse lvanof'u selam· 
lamak benim için bilhassa 
bir zevk vesilesidir. Bulgar 
Yugoslav münasebatı hakkında 
şunu söyliyebilirim ki, şimdiki 

ıı;ünasebat hiçbir zaman Köse 
lvanof ik idar mevkiine gel
diğindenberi olduğu kadar iyi 
olmamıştır. 

Sofya istasyonunda Stoyadi
nnviç Kralın mümessili, dışba
kanlık erkanı ile Türkiye, Çe
koslovakya, Yunani&tan ve Ro
manya siyasi mümessilleri ve 
Yugoslav sefareti nıçnsubları 
tarafından karşılanmıştır. 

Kara Muradı yaka paça sü
rüklediler, Yeniçerilerden, ağa
lardan müdahale etmek isti
yenler Katırcıoğlunun iki elle
ri kuburluğunda hakimane tav
rından çekindiler, müftü zaten 
Katırcıoğlunun arkasına sokul
muş, korkak, korkak onu sey
rediyordu. 

Kara Murad gittikten nice 
sonra kendine gelen Katırcı
oğlu: 

- Heyyy müftü ! dedi. Beni 
ne diye buraya çağırdın? Adam 
olmıyanları tokatlatmağa mı ? 
Ne diyorsunuz? Ne iş varsa 
çabuk görülsün.Anlıyor musun? 
Demir tavında dövülür, Deli 
lbrahim daha sarayında sultan
lık yapıyorsa onu tahtından 
indirmek için biz gidelim. 

Müftü ellerini oğuşturarak : 
- Dur efem ! dur ! Haber 

gönderelim .. 
- Ne demeye haber gün

dereceksin? Bu ne demek? 
Sen hala korkaklığını bırak
madın mı? 

:sahne s 

Yeni Alman sefirini M. 
Ede kah 1 etti 

karsılandı 
~ 

ilk beyanat Londrada nası l 

Londra, 27 (Ö.R) - Alman
yanın yeni Londra sefiri Von 
Ribbf'nlrop bu sabah Eden ta
rafından kabul edilmiştir. Dün 
akşam trenden inerken yaptığı 
beyanatta, yeni Alman sefiri 
lngiliz-Alman mukarenetinden 
bahsetmiştir. Malüm olduğu 
üzere Von Ribbentrop Alman
yada lngiltere ile mukareneti 
ötedenberi en ziyade hararetle 
tavsiye edenler arasındadır. Bu 
sebeble Londraya ayak basar 
basınaz iki memleket arasında 
dostluk tesisini büyük bir vazi
fe saydığını söylemesi hayret 
uyandırmamıştır. Sefir A'man
yanın lngiltere ile dostça mü
nasebetler tesisini istediğini ve 
zannınca lngiltere milletinin de 
bunu istediğini söylemiştir. 

Bu mukaddeme gazeteler ta
rafından müsaid bir şekilde 
karşı anmıştır. Yalnız bir çok 
guetc:ler iki mühim ihtiyat 
kaydi serdediyorlar. Bu kayıt
lar Ribbentrop tarafından şan
sölye Hitlerin komünizme karşı 
mücadele azmi hakkında yapı
lan ima dolayısile de bu sözler 
gazetelere ve diplomatik ağ
zında hayret verici bir ifade 
telakki edilmiştir. Bu hayrete 
dilşen yalnı:ı gazeteler de de
ğildir. 

Hariciye nezaretinin fikirle-
rini aksettiren "Daily Tele-
graph" şunları yazıyor: 

Von Ribbentropun bu Şf'kil
de beyanatta bulunmağa lüzum 
görmüş olmasına ve Almanya 
ile lngiltere arasındaki iş be
raberliği telkinini böyle bir 
esa~a dayanmakta fayda um
masına teessüf ederiz. iki mil
letin anl:ışması için bundan 
çok daha ıy~ sebebler 
mevcud olabilir. Avrupa iş

leri ne kadar karışık ve 
kararsız olursa olsun, durendiş 
ve iki! insanlara düşen vazife 
fikirleri yatıştıracak sebebler 
bulmaktır. lngiliz milletinin 
kanaati budur. lngilterenin kim
seye karşı bir gayzı yoktur. 
Biz bütün nazariyeci sürükle-

nişlerden uzak kalmak :steriz. 
Ingiltere şu veya bu devletin 
muhasarası fikrine dayanan her 
siyasete muarızdır. Avrupada 
bir bloku diğer bir bloka karşı 
çıkaracak herhangi bir siyaset 
onun fikrince meş'um bir siya· 
settir. ,. 

lngiliz gazetesinin bu müta
laaları lngiliz umumi efkarının 

arzusunu sarahaten göstermek
tedir. lngiltere hiçbir devleti 
Avrupa aile bi rliğinden dışa
rıda bırakmamak niyetindedir. 
" Daily Telegrapb,. gazetesinin 
bu mak a'e ile Foreign Office
nin fik irlerini bild i rdiği tahmin 
ediliyor. 

FRANSANIN ENDiŞELERi 
Paris, 27 (Ö.R) - "lntran

sigeant ,. gazetesi Almanyanın 
yeni Londra sefiri Von Rib
bentrop'un faaliyetini endişe 
ile karşılıyor. Diyor ki: Yeni 
sefirin gayesi lngiltereyi Fran
sadan ayırmaktır. Bu mak
sadla Von Ribbentrop komü
nist tehlükesini ileri sür
mekte ve Ingilterenin bu teh
lükeden Almanya kadar sakın· 
ması lazımgeldiğini söylemkte· 
dir. Acaba ı{ayesine varacak 
mı? Her halde emin olalım ko 
bir lngiliz - Alman anlaşması 
hazırlanmaktadır. 

" Temps .. gazetesine göre 
ise Almanya yeniden bir psİ· 
koloji batası işlemiştir. Zira 
lngiltere ile mulı arenetini ih· 
tililcilere karşı mücadele 
esasına dayanmak istiyor. 
Gerçe hissen ve an'ane itiba
riyle komünizme lngiliz milleti 
kadar zıd hiçbir millet yok
tur. Fakat yine hiçbir millet 
lngiliz milleti k"dar içia 
diktatörlüğe hasım ve demok
rasi ile Liberal prensiblerine 
bağlı de!tildir. -----Avusturya nazırına 
Macar nazırının ziyafeti 

Budapeşte 27 (Ö.R)- Avus· 
turya hariciye nazırı Schmidt 
dün akşam Macar hariciye na
zırı De Kanya tarafından hari
ciye nezaretinde şerefine veri
len bir ziyafette hazır bulun· 
muştur. Birçok Macar nazırları 
davetliler arasında idiler. 

Fransız muharibleri 
11 Son Teşrinde nümayiş yapmak 

için hazırlanıyorlar 
Paris, 27 (Ö.R) - Tekaüd nazırının reisliği altında muhtelif 

esk: muharibler kurumlaıının mümessilleri toplanmışlardır. Nazır 
mütarekenin yıldönümü olan 11 Son Teşrinde esk: muhariblerin 
sulha bağlılıklarını güsterecek büyük bir geçid ve nümayiş yap
malarını teklif etmiş, eski muhariblerin delegeleri bunu tasvib 
etmişlerdir. Fransız ı•ski muharibleri Milli birliği reisi bu nü~a
yişin bütün dünya eski muharibleri üzerinde çok tesiri olabıle-
ceji'ini söylemiştir . 

- Bırk da söyliyeyim .. Peki ' dökiilmesin? 
adam göndermiyelim, gönder- Katırcı birdenbire gelen bu 
miyelim amma, herifin topu, ihtiyarın yüzüne bakarak: 
tüfengi var, sarayı abluka ede- E? Dedi. 

Esi efem! Kan dökülme· meyiz. 
- Sen bana bakıyor musun 

Müftü? 
Elini Haydaroğlu::un omu· 

zuna attı: 
- Sen şu yiğite bakıyor 

musun, hey softa bozuntusu! 
Biz varken sarayın lopu, tü
fengi vız gelir, topunu biz ona 
öyle attırırız ki sen de parmak 
ısırırsın, alem de, hadi baka
lım.. Bize sarayın yolunu gös
ter .. Yeter arbk .. 

Katırcıoğluyla müftüden baş
ka insan yokmuş gibi sessiz 
kalan camiin 'üküııeti dışarıya 
da sirayet etmişti. Ortalıkta 
gürültü kesilmişti .. 

Bu arada camiin içindeki 
ahaliden hacı Bosnavi beyaz 
Hasan efendi atıldı, ak sakalını 
sıva:ı:lıyarak Katırcıoğluna so
kuldu: 
, - Efe! dedi, dinle beni! Kan 

sin! 
Yani ne dimek istiyorsun 

sen ihtiyar?. 
- Bırakta, ben gideyim pa

dişahın yanına kadar, ona 
olanı biteni anlatıp tahttan 
ihtiyarile vazgeçmesini istiye
yım .. 

- Anlamadım? .. 
- Yani senin anlıyacağın , 

millet galeyana gddi. 
- Ne demek o? 
- Millet uyandı, sen zulmet· 

tin, kendi arzunla padişahlık· 
tan vazgeç diyeyim .. 

- Hımmmm ! iyi, iyi amma 
sen yalnız mı gideceksin ? 

- Tabii ! 
- Seni öldürür be adam,ne 

halin var senin, üf desem cen
nete yolculuk edersin. 

- Varsın olsun, ben kendi
mi feda ediyorum. 

- ::cn:.1 yarın -
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Mem!ekete seyyah celbi 
meselesi hemen bütün Avrupa 
devletlerini alakadar eden bir 
iştir. Zira yurda takassız, lrnn
tenjansız, hatta karşıhksız en 
kolay tarzda para sokmanın 
yolu budur. Seyyah gezdiği 

yerlerde yapacağı mübayaattan 
başka o memleketin otelJerine, 
lokanta iarına, eğlence yerlerine 
mühim milcdarrla para bıralar. 

-3-

Üç beş sene evvdine kadar 
bu sahada en çok muvaffak 
olan Fransa idi. Fransada sey
yahlar için hududsuz b;r hürri
yet vesayısız eğlence yeri mev
cudöur. (J ,z l Nıs'Jen bır ,,,anzaıası 

Müzelerinin, tarihi binalarının Jılar, lranlılar vesa're te kil ve ltalyan paralarının yüksck-
çokluğuna ilaveten Fransızl::ırın 

esprütüel bir millet oluşu, her 
nevi eğlence yerlerinin bolluğu, 
bu yolda muvaffakıyetlerinin 
başlıca amili sayılabilirdi. Oıa
da bir yabancının istiyebilece
ği herşey mevcuddu. Hele ku
marı sevenler için Fransadan 
daha iyi bir memleket tasav
vur edilemezdi. Orada bu işi 

eder. Biraz da Fransada yer- Jiği bu i d memlekete eskisi 
leşmiş ya ~ancılar göze çarp:ır. gibi seyy h ceJb;ne mfini olu-

Demek ki seyyah celb nde yordu. 
bu oyun yerlerinin büyük rolü Fran a evvelce seyyahlar yü· 
vardır. Nitekim faşist rejimi zünden yedi milyar frank te-
ltalyada kumar oynamağı kat'· min ederken son yıllarda bu 
iyetle yasak etmiştir. Öyleki mikdar bir milyara düşmüşrnr. 
ltalyan şehirlerinde yazı mı Frangın düşürülmesi sebeb-
tura mı, çift mi tek mi gibi leri arasında bu noktanın da 
en basit şans oyunları oyna- ne kadar küçuk olsa rolü g;z. 

Mılano şelımıaeki meşlıur Upeıa lsJala di Atılana 

hila resmi daireler idare ey- yanların bile ellerine zabıta 
!emektedir. Belediye gelirleri- kelepçe takmakta tereddüt 
nin bir kısmını,kulübler ve ku- göstermemektedir. 
mar oynatan gazinolar temin Bununla berab'!r ltalyada 
eder. Rolet sal.,;>nları mütema- San Remo, Venedik gibi sey-
diyen işler. yah şehri sayılan mahallerde 

Fransada kumardan bahse- Montekarlo'ya benziyen büyük 
dilince derhal batıra gelen Mo- kumarhaneler mevcuddur. Sey· 
nako prensliği ve Montekarlo- yablar için ne mümkünse ya-
dur. Halbuki Nisde Casino de pılmaktadır. Yine ltalyada 
La jetee, Kanda Palm Beach otomobil ile gezen seyyahlara 
Cannesin Monte Karlo'dan bü- benzin hiçbir resme tabi tu-
yük farklan yoktur.Parisin için- tulmaksızın maliyet fiati dene-
de ve kenarmda buna benzer cek kadar ucuz bir bedelJe 
yüzlerce gazino vardır. verilmf'ktedir. Seyyah elindeki 

işin garibi buralaran müda- kartla dilediği mahalden ltal-
vimleri arasmda hakiki Fran· yaom heryerinde benzini he· 
sızJara çok az tesadüf edilir. men yan fiatioe ucuz almak-
Müşterinin yüzde doksanını tadır. 
lngilizler, Amet'ikalılar, Mısır- Yalnı:ı şimdiye kadar Fran~nz 

lenemez. 
Buna mukabil Almanya sey

yahlar için para ır.evzuunda • 
daha istisnai kararlar almak 

suretiyle memlekete yabancı 
sokmak imkanlarını elde et
miştir. 

Borçlarını ödeyemeyen Al
manya alacaklılara para Al
manyada ka'mak şartiyle tedi
ynt yapacağını bildirmiş rejiş

termark usulünü ihdas eylemiş
tir. Alacaklılar Almanyaya 
üzerine cek çekerek bunları 

borsa}arcla rejistermark sure· 
tinde sattırıyorlar. Dış piyasa
larda elli kuruşluk mark 29 • 
30 kuruşa temin ediJiyor. 

Bu çekleri seyyahhır Alman· 
yada Rayş marka yani eUi ku
ruşluk Marka tahvil edebiliyor· 
lar. Bu suretle Amıaoyada ya
bancılar için yaşiı:lma şartları 
yüzde kırktan fazla ucuzlatıl
mış oluyor. 

Filhakika Almanya eğlence 
bakımmdan Fransa kadar cazib 
değildir. Bununla beraber or
ganizasyon kabiliyeti, tabii gü· 
zelJikler, müze zenginliği mu
siki le udreti spor hayatı Alman
ya ya başka baLımlardan diğer
lerinden farkh hususi cazibeler 
temin eylemektedir. 

Gezdiğim dolaştığım bü ün 
yerlerde memlekete seyyah 

Fransız kabinesinin verdiği mühim kararlar 

a a uvvetleri mo rn 
yy re e a iye ed· ece 

Parla ento beş Sonteşrinde toplantıya çağrılacaktır 

Pc:ms 27 (0.R)- Bu sabahki 
kabine meclisinde meclisin içti
maa daveti tarihi olarak 3 son 

teşrin yerine S son teşrin tek
lif edilmiştir. Ayni mecliste 
maliye nazırı Vincent Avriol 
1937 büdçt>sınin anahatiarını 

izah etmiştir. 
Hava nazırı Pierre Cot bu 

içtimada Fransız hava kuvvet
lerinin miih m mikyasda arttı
rılması için S mılyar franklık 
tahsisat kabul ettirmiştir. Bu 
suretle Fr;lnsanın hava emni
yeti takviye edilecektir. Fran
sız hava kuvvetlerine katıla

cak olan yeni 1000 tayyare 
süratle yapılacak ~e bu maki
neler her hususda evvelki-

lere faik olacaktır. Diğer 

taraftan birçok yeni tayyare 
ınış yerleri hazırlanacaktır. 

Fransadaki benzin stokları ar· 
tm!acak, bava silahları ve 
malzemesi ıslah edilecektir. 

Yeni hava grubları tarafın
dan kullanılmak üzere birçok 
bava üsleri tesis edilecektir. 
Yapılacak bütün bu ıslahat şu 
suretle hulasa edilebilir: Modern 
malzeme ve teslihat, iniş yer· 
ferinin yenilenmesi, tayyareci· 
lerin aded ve kabiliyetlerinin 
artırılması. 

Paris, 27 (Ö.R) - BJum 
geçen pazar günü Narbonne 
şehrinde söylediği nutka par
lamentonun yeni devre arefesi 

nutlrn mahiyetini vermiştir. 

Başvekil parlamentonun içtimaa 
davet tarihinin yakan olduğunu 
söylemiştir. Bunun sebebi 12 
~onteşrinde vilayet meclisle
rinin toplantılarına başlıya-

cak olmalarıdır. Bu meclis
ler vilayet büdçe!erini tan· 
zim edeceklerdir. Halbuki hü
kümet vilayetlerin büdçele
rindcn bir çok yükleri kaldır· 
mak niyetinde olduğundan 
buna aid kanun layihalarının 

önceden parlamento tarafından 
kabulfı lazımgelecektir. Diğer 

taraftan 1937 devlet büdçesi
nin tanzimine de başlandığından 
biran evvel meclislerin bu
nu tedkik edecek vaziyette 
olmaları istenilmektedir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
celbi için propagandaya ehem
miyet verilmekte ve seyyahları 
memnun edecek bütün vasıta
lara başvurulmaktadır. 

Hatta şehirlerde ayrı ayrı 

hususiyetler yaratılmasına uğ
raşılmaktadır. Bizim memleke· 
timizin de kendine mahsus bir 
çok cazibeleri vardır. 

Hatta diyebilirim ki garblı
ları ilgilendirecek hususiyetler 
birçok memleketlerin üstünde-
dir. Bizde mevcud olmıyan, eğ· 
lence bayatı, konfor, propa· 
ganda, turizm işlerine ehemmi
yet verecek teşkilattır. 

Artık ~u devirde teşkilitsıı 
hiçbir şey yapılamıyacağına 

inanmamız ve noksanlarımızı 

tamamlamamız lazımdır. 
H ak.k .. C>cakoAJ·u 

Hava yarışında 
Tayyare parçalandı 

lçlndekller saAdır 
Paris 27 ( Ö.R ) - Sayon

Paris hava yarışı, kurban ver

memekle beraber maddi bir 
kaza ile alakasını epiy kayb
etmiştir. AmoHd-jappy taraf-

larından idare edilen tayyare 
zurlu bir iniş yapmış ve tay-
yaresi parçalanmııhr. Tayyare
ciler sağ salimdir. Bu tayyare, 

arkasından gelen Mihel Det
royat tayyaresinden 3000 kilo

metre fazla yol almağa muvaf
fak olmuştu. Kaza bu sebeble 
bir kat daha teessür uyandır
mıştır. 

Habeşistan da 
ltalyanlar daha bir köy 

alddar 
Roma 27 ( A.A ) - Habe

şistandaki ltalyan kıt' aları dün 

öğle üstü Goreye 150 kilomet
re mesafede kain Lekemti kö· 

yünü itgal etmitlerdir. 

Viyana'da da 
Siyasal yeni bir toplanb 

hazırlığı 

Viyana, 27 (Ö.R) - Italya, 
Avusturya, Macaristan Hari· 

ciye Nazırları konferansının 

12 son teşrinde Viyanada top
lanacaıtı teyid ediliyor. 
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~--------· , i::nsı 1.izcec1.e:n. çe-vı.ren. : Seza t Şa.c1.1. 
San Şun Mlnanın nerede olduğunu blllyormuş. Efier 
Cavayı serbest bırakacak olursak, her,eyl anlatacak 

S&n Şun Nijo'ya dl>nerek 
asıl lisana olan (Kovlun)ca bir 
şeyler söyledi. Nıjo da ona 
aynı ,\ilden cevab verdi. Öte
kiler bundan birşe:y anlamadık
ları halde aJaka ile dioledıler. 
Bir müddet sonra Nijo beyaz 
adama dönerek: 

- San Şun Mina'nın nere~e 
olduğunu biliyormuş. Eğer Ca
vayı serbest bırakacak olursak, 
bize herşeyi anlatacak •. 

- Hayır, bayır olamaz! Onun 
bize yardımına ihtiyecımız yok. 
Ben Cavayı söyletmesini bili
rim .• Cava artık benım esirim
dir. Mücevheri bulduktan sonra, 
ikisi ilt> köpek balıklarına bir 

ziyafet çekmek ne kadar boş 
olacak! 

Nijo itiraz etti: 
- Fakat sonra biıim için 

Minayı bulmak çok güç ola
cak .. Hem biliyorsun ki Mına 
melek kadar güzeldir! San Şun • 
bize Minayı gö!'tcrecek .• 

Beyaz adam bağırdı: 
- Olamaz, dedik ya ! laf

dan anlamıyor musun? 
Ve sonra cebinden parıl, 

parıl yanan bir kama çıkara· 

rak Nijo'ya uzattı: 
- Şu kamayı Cava'mn etine 

yavaş yavaş sok .. Bak o vakit 
San Şun nasıl ötecektir. 

San Şun sert ve itimad 

verici bir sesJe atıldı: 

- Bir tek kelime söylersem, 
kahrolayıml 

Genç kızan bütün bu erkekçe 
sözleri karşısında, beyaz adam 
yumuşak ve vaziyeti daha ma
kul bir şekle sokmak zaruretini 
hissetti : 

- Kabul, San Şun! Cava 
adamlarımla burada kalsın Haydi 
bizi Minaya götür. Eğer Minayı 
bulursak, dönüşde Cavayı ser· 
best bırakacağımı sana vade
diyorum. 

San Şun kısa bir tereddüt 
devresi geçirdi. Nijonun hala 
elinde tuttuğu kamaya ve bir 
de ayakda, alevler içinde yanan 
gözlerile kendisini süzen Ca
vaya döndü. Bu ne yürekler 
acısı bir manzara idi. Ah Cava .. 
Zekası ve kahramanlığı ile 
dillere destan olan Cava, bu 
hallere mi düşecekti... Kalbi 
bur:ku'uyor. şübheler içini ke
miriyordu. N jo'ya dönerek 
seslendi: 

- Fakat evvela o bıçağ!_ 

bana veriniz l 
- Neden? Hem sen bıçağı 

alıb da ne yapacaksın? 
- Ne mi yapacağım? Dö

nüşte Cava'nın ip!erini kendi 
elimle keseceğim. 

Beyaz adam bir şey söyle
mek için hazırlanıyordu. Fakat 
Nijo, birkaç adım ilerliyerek 
kamayı kıza uzattı: 

- Haydi yürü bakalım, kov• 
lunlu küçük güvercin! 

San Şun'un kara gözleri 
korku ve elemle doldu. lçinde 
bulunduğu vaziyetin ehemmi
yetini düşündü. O da ne yapa· 
cağını ve ne söyliyeceğini şa-

şırmıştı. Bu adamlara itimad 
etmek lazımmıydı? Ya sonra 
sözlerinden geri dönerlerse 
herşey altüst olacaktı . Elleri 
titreyerek Nijo'nun uzattığı 
biçağı aldı ve elem dolu bir 
sesle: 

- Arkamdan geliniz! Dedi. 
Ve San Şun az evvel gel

dikleri keçi yoluna doğru iler
ledi, Nijo Cavayı yere yatardı, 

ayaklarım sıkı sıkı bağladıktan 
sonra: 

- Şimdi dünyalar kopsa bir 
yere kıpırdayamazsınl Dedi. 

Hep beraber San Şunu ta
kib ettiler. 

Bu vaziyet karşısında Blak 
Kalaganın omuzuna vurarak 
dediki: 

- Mesele m6bimdirl Ben 
burada kalarak Cavayı kurta
rayım. Sen çabuk buradan ay
rıl ve biran evvel kızların ya
nına git. Minayı bu adam
lara kaptırmıyahm. Ben Ca
vayı kurtardıktan sonra se
nin yar<ıımına koşarım. 

Lakin va2iyet hiç de Blakın 
düşündüğü gibi olmadı. Çünki 
Nijo Cavayı yalnız başına bırak-
manın her ihtimale karşı doğru 
olmıyacağmı anlamış olacak ki, 
Çinlilerden bir danesini geriye 
Cavanın yanma gönderdi: 

- Sen bu pis herifi bekle! 
Eğer biz dönünceye kadar elin
den kaçıracak o!ursan beynini 
patlatırım. Çok ihtiyatlı davran. 

Bilirsin ki Cava her hususta 
bin oğlu bindir! 

Çinli bu emre itaat ederek 
geri döndü. Cavanın yanına 
geldi. Ayağıyle dürterek bağ

larmı muayene etti ve sonra 
sahile bağlı duran moUSrün 
içine girip oturdu. 

Çinlinin elinde büyük bir 
pala vardı. 

Kalagan dedi ki : 
- Cavayı öldürmiyecekler. 
Blak atıldı: 

- Evvela ben de korkmuş· 
tum amma, Çinli motörün içine 
rahatça oturunca içim ferahladı. 

- Nijo çok akıllıdır. Eğer 
San Şun Mina'yı bulmıyacak 
olursa, Cavanan tekrar kendi
lerine lazım olacağanı unutmı· 
yor. 

Blak yumruklarını sıkarak 
cevab verdi: 

- Bir Çinliden korkacak 
kadar cesaretsiz değilim. Onun 
işini bitirmek kolay . . Fakat 
sen şimd i bir an evvel kız!arın 
yanına gitmelisin. 

- Bilmedi -
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ö yö dü Morever sizi 

daha müsaıd ahvalde yani iki 
adama hücüm etmek için 
yirmi çapkınla beraber bulun
llladığınız bir zamanda bula· 
cağımı ümid ederim... Sözlerini 
söyledi. 

- Mösyö Lokont istediği İ% 
zaman bul şuruz. 

- Ôbür sah h ... Razımısımz? 
- Hay, bayi 
- Pirede Pas ör' de, olmaz 
J ? 
- Mahal ve zaman pek mü

nasibtir. Fakat müsaade edi· 
nizde ize bir ey söyliyeyim 
mösyö Lokont. Sizin hayahnm 
kurtardığım em da beni düel· 
loya davet elmeniz.in sebebini 
anlı yamıyorum. 

Mariyak, Moreverin simasını 
sarartan bir ademi tenenüUe : 

- Siz mi b rıim hayabmı 
kurtardınız? Dedi. 

Jantiyom kudurmak derece
sine geldiyse de kendisini top
hyarak: 

- Şübhesiz bu benim için 
binbir saadettir; Fakat ne çare ••• 
Niçin tehevvilr ettiklerini anlı
Yamadığım bir sürü halkın 
üzerinize hücum ettiği sırada 
ınanastmn önün vasıl oldum; 
dostlarımla beraber sizi yaka· 
lıyarak buraya getirdim. Mösyö 
Lokont; eğer ben olmasaydım 
şimdi telef olmu olacaktınız ... 
Sözlerini söyledi. 

Mariyak bu özleri mütehay· 
Yİrane bir dikkatle dinledi. Ve 
badehu: 

- Mösyö ğer hakikaten 
sözünüz. doğru ise hayret ve 
laaccübümü mucib oldu.Çünkü 
:z.annedersem sizin dostlarınız.
dan değilim... Dedi. 

- Pek tuhaf! Bu kudurmuş 
heriflerin ellerinde nsizi kurtar-

k i-ç.in benim dostum olmanız 
rt d ğil y ı 
Başka biri benim yerimde 

olaydı böyle yapacak değil 
nıiydi? a haz unu da itiraf 
etm ğe mecburum ki, imdadı-
ıza daima o k için bence 

gizli b ir sebeb vardır ... 

- Bu cbeb nedir Mösyü? 
Morever mecburi bir ihti

ranıla eğilerek: 
- Valde kraliçenin mazharı 

te.vecciibll ol k arzus dur. 
Cevabını verdi. 
d ariyak hem titredi ve hem 

e sarardı. Morever sözüne 
devam etti: 
le - Mösyö Lokont, her ne 

adar dostl nnızdan madud 
olınadığım gibi Luvre saraym
d~ v rifeo ziyafette de birbiri
nııze erçi bir z eğri bakdık
s~ da kraliçenin sayılı bcnde
ganından bulunmak- gibi binbir 
''refim vardır. Son defa krali
çe . 
d.~•n gerek bana ve gerekse 

•ger baı.ı sadık bendeginına 
ne söyledı2ini biliyor musunuz? 

Sizi pek büyük bir zat ol
lllak Üzere tanıdığını ve size 
Pek ziyade muhabbet ve bür
~eti olduğunu ve binaenaleyh 
«end· . . ' . ısını sevenlerden, siu da-
~oıa tehlükeli hallerde müdafaa 
~lrneı · · . led· .ermı rıca eylediğini söy-

ı. 

Gö -d ruyorsunuz ya mösyö! lm-
adınıı ~ ki tlı d a oşma a ben; uğu· 

h nl a hayatımı fedaya amade 
it Und • k İt 0 • uın raiiçemin emrine 
aatten b k b' 

dımı ş a ırşey yapma· 

Mariyak t • k . . ıtrc bır sesle· 
- K . • 

{)j ralıçe böyle söyledi ha! 
Ye ba~ırdı. 
- M·· rnr osyö Lokont size tek· 

hcış etmiş olduğum sözler bizzat 
nıetmeab w llltşbr M ın agzından çık-

llıev'u.d 8~~ıa tayin ettiğimiz 
berabc rnula.ka~ı kabul etmekle 

r benı sızin icin feda-

kir ol n rüfek ruzdan addey
lcmenizi de rica ederim. 

Morever bu sözleri ıl>yleye
rek eğildi ve çıkmak için ge
riye bir dım atb. 

Mariyak: 
- Bekleyiniz mösyö, dedi. 
Zihni altüst olan ve bütOn 

mesaisine rağmen sadast ihti
zaz eden Mariyak: 

- Mösyö! Kraliçe hazretle
rine atfen söylemiş olduğunuz 

sözler benim için bayat ve me
mat kadar mühimdir. Katerin 

henden bahsederken bu veçhile 
idarei kelam ettiğine dair ye

min edebilir misiniz? Sözlerini 
söyledi. 

- Evet yemin ederim. 
Mösyö Kon ti s · zin Kraliçe 

h zretle.ri tarafından maıbara 
teveccüh olmanız herkesçe 
malüm o'duğu gibi müşar-

ileyha; amiralın Felemenge 
sevkedeceği orduda size mü-

him bir kumandanlık da tevcih 
ediyor. 

iniltiye müşabih bir teessür 
Mariyak'm göğsünü kabarttı. 
Kendi kendine: 

- Anam ! Anam 1 Acaba 
bu sözler doğru mu? Yoksa 
aldatılıyor muyum? Diye söy• 
lenerek: 

- Mösyö dü Morever siıe 
fena muamele ettiğimden do· 
layı pek müteessifim 1 dedi. 

- insanlar alelekser aldana .. 
bilirler Mösyö Lokont .• 

- Öyle ise Allaha ısmar· 
ladık; teşekkür ~derim ... 

Birlikte gitmekliğimiz için 
lütfen beni Mösyö dö Pardaya· 
nm yanına götürme izi rica 
ederim. 

- Mösyö dö Pardayan mı? 

- Evet, bunda tuaccüb ede-
cek ne var? 

- Mösyö Lokont, bir daha 
tekrar edıyorum : Siz serbest-

sini1, fakat Mösyö dö Pardayana 
gelince iş başkadır. Çünkü o 

isi ve hanedan aleyhinde bu
lanmak töhmetilc milttebem ol-

duğundan kendisini tevkif et
mek cümlei vezaifimdendir. 

- Onu tevkif mi ediyor su· 
nuz? · 

- Evet 
- Ne hak ile, siz, maiyeti 

kırali zabitanından masanız? 

- Hayır, mösyö. Yalmz ş6· 
valyeyi tevkif etrcek için emir 

aldım. Size tesadüf ettiğim za
m o zaten kendisini arıyor· 

dum. 
- Bir emir ha l Kimden? 
- Kral;çeden ! 
Bu sözü müteakib Morever 

bir daha kontu setambyarak 

kapıyı açık barakıb dışarı çıkb. 

Mariyak birkaç defa sersem ve 

şaşkın bir halde kaldı. Fakat 1 

derhal clile alnına vurarak: 

- Bu sefer, kraliçenin hak
kundalıi muhabbetinin derece

sini görmek iıterim .• Zira ken· 
disine pek ağır hakarette bu-

lunan bir adanım hayat ve ser· 
bestisini istirham edeceğim,söz· 
!erini mırıldandı. Ve derakab 
Mariyak hücreden çıktı, karşı
sına gelen bir keşiş : 

- Ritmedi -
•••••••••••••••••• 

Yakında 
inşaata başlanacakbr 
inhisarlar idaresi tarafından 

Alsancakta Kültürpark civa
rında inşa edilecek olan tütün 
depo ve imalithanesi için te
mel sondajına devam edilmek
tedir. Sondaj ameliyesi epiy 
ilerlemiştir. Yakında binanın 
insasına baslanacaktar. 

Aziz misafirimiz geldi 

• Stoya in 
arada n 

- Baştaıa/ı 1 ind sav/ada -

diniz" yazılı idi. M. Stoyadino
viçi hudutta karşılıyao Hariciye 
vekaleti kalemi mahsus ve 
protokol müdilrleri ile Yugos
lavyanın Ankara elçisi ayni 
trende bulunuyorlardı. 

Axiz misafirimiz Sirkeci 
garında lstanbul valin Mohid· 
din Üstündağ ile lstanbul mer
kez kumandanı ve daha birçok 
zevat tarafından karşılanmıştır. 

Madam Stoyadinoviçe buketler 
verilmiştir. Bir askeri müfreze 
selam resmini yapmış, bando 

Yugoslav marşını çalmıştır. M. 
Stoyadinoviç halkın alkışları 
arasında gardan çıkarak Pera

palasa gitmişler, orada kendi
leri için hazırlanan dairede 
biraz istirahat ettikten sonra 

resmi ziyaretlerini ynpmışlardır. 
M. Stoyadinoviç alcşam Hay
darpaşaya geçmişler ve ekspre

~e bağlanan hususi bir va~onla 
Ankaraya hareket etmişlerdir. 

lslanbul, 27 (Yeni Asır mu· 
habirinden) -Belgrad elçimiz 
Haydar, Yugoslavya başvekili 
ile beraber gelmiştir. Misafiri
miz şerefine Perapalasta lstan
bul belediyesi tarafmdan bir 
ziyafet verilmiştir. M. Stoya
di oviç Cumhuriyet "bidesine 
bir çelenk kyomuş.tur. 

FRANSIZ MEHAFILININ 
DÜŞÜNCESi 

Paris, 27 (Ö.R) - Yugoslav
ya başvekili Stoyadinoviçin 
Ankara seyahati Fransız me• 
hafiJinde derin bir alaka ile 
tnkib edilmekte ve bundan 
çok mühim neticeler çıkacağı 
tahmin olunmal tadır. 

"'nevre-deki 
komisyon ra urları 
tcdkik ediyor 

Cenevre. 27 ( Ö.R ) - Bu 
sabah saat 11 de mandalar 
komisyonu Milletfer cemiyeti 
umumi sekreterliğinde 30 ncu 
devre içtimama başf amışbr.Mü
zakemt ruznamesi bazı manda
ter devletlerin rapor?arınuı ted
kikini ihtiva etmektedir. Bun
lar arasında Kameron ve Togo 
arazisinin Fransızlarca, Afrika
da lngiliz mandası altındaki · 
Kenya arazisinin lngilizlerce, 
Belçika mandası altma konulan 
arazinin Be'çikaca, Yeni Ze
land mandası altındaki arazinin 
bu hükümetçe ve pasifik Ok
yanusunda Japon mandası al
tındaki adaların Japonlarca 
idaresine~ aid raporlar vardrr. 

Japonya Milletler cemiyeti 
azası olmamakla beraber man· 
dalar komi yonunda muntaıa· 
man temsil edilmektedir. Diğer 
taraftan pasifik adalarındaki 
Japon idaresi ötedenberi, ez· 
cümle bu adaların tAbi tutul
duğu askeri rejim sebebiyle, 
çok tenkidlcre hedef olmak
tadır. 

Cenevre, 27 (Ö.R) - Sabah 
toplanan mandalar komisyonu 
~ili~tin vaziyetini tedkik için 
ılerıde fevkalade bir celse ak-
dine karar vermiştir. 

Cenevre, 27 (A.A)- Fcvka· 
iade bir içtima akdetmit olan 
MilJetJer cemiyeti mandalar 
komitesi japonyaoan senelik 
raporunu .tedkik etmiıtir. Ja· 
ponya büyük Okyanos adala· 
rmdaki mandasının tecdidini 
istemektedir. 

Japonyanın Varşova büyük 
elçisi japonyaaın talebini mü• 
dafaa edecektir. Zannolundu• 
ğuna göre bu taleb kayıd ve 
şartsız kabul edilecektir. 

• •• 
ç u 

b nuy r 
TEFSiRLER 

Belgrad 27 (A.A) - Stoya
dinoviç'in Türldyeyi ziyareti 
münasebetiyle Vreme gazetesi 
ıiya i vaziyeti tahlil ederek 
diyor ki: 

Avrupada vaziyetin vehamet 
kesbetmesi küçük devletler ara
smda iş birliğini doğuran se· 
beblerden biri olmuştur. Büyük 
devletler beynelmilel münase
betlerde kanşık vaziyetlerden 
müteessir olmıyabilir. Fakat 
küçük devletler bütün soğuk 
kanhltklarmı muhafaza etmek 
ve sulhu müdafaa için kuvvetli 
surette birleşmek mecburiye
tindedirler. 

Türkiyeye gelince, dostumu
zun yabancı memleketlerde bü
yük bir nfifu~u ve tesiri vardır. 

Vreme makalesini şöyle bi
tirmektedir: 

Başbakan Sloyadinoviçin An
karada Türk devlet adamlan 
ile yapacağı lrnnuşmaların bal
kanlarda sulhun idamesi ve 
Balkan Antantı memleketleri 
arasındaki tam i~birliği için 
çok faydalı olacağını zannedi
yoruz. 
.Başbakan Stoyadinoviç Rei· 

sicumhur Atatürk tarafmdan 
kabul edilmek fırsatım elde 
edecektir. Bu temas sulh siya
seti eserini ve Balkan antanta 
arasındaki samimi işbirliğini 
bir kat daha kuvvetlendirmeğc 
yardım edecektir. 

Sofya. 27 (Ö.R) - Yugos
lavya başvekili Stoyadinoviç 
Ankaraye giderken hudud is
tasyonunda başvekil Köse 
lvnnof tarafından karşılanmış 
ve iki başvekil trende uzun 
müddet görüşmüşlerdir. 

Belç.kanın vaziye
ti i nasıl görüyor? 

Paris 27 (Ô.R)- "Petit Com
tois" gazetesi Belçikanın bita
raflık kararının logiltere ve 
Fransaya karşı pek saygısız ve 
sulh için tehlükeli olduğunu, 
uynndırd.Jğı aksülamel karşuun
da Belçikanın Milletler cemiyeti 
paktına, Lokarno muahedesine 
ve Loodra olaşmasına bağlılı
ğını teyide mecbur kaldığını 
hatırlatnt:ak diyor ki : Hidise 
böylece kapanmış sayılabilir. 
Befçika taabhüdlerine ıadık 

kalacaktır. Bununla beraber 
kral Leopold üzerinde fa,ist 
Degrel!e'in nüfuzuna teessüf 
etmek lazımdır. Kralın bu nü
fuzdan kurtulması temenniye 
dcier. 

Italyada 
Yeni fa~ist nüma
yişleri yapılıyor 

Roma, 27 (Ô.R) - Tayyare 
ile Romaya avdet ctmİi o!an 
Mussolini 28 Ukteşrinde Vene
dik meydanında bir nutuk ve• 
recektir. Bu münasebetle ya
pılacak meras·mde Başvekil 
Faşist paı tisinin bir numaralı 
Azası kartını alacaktır. 27 llk
teşrinde, 15 n6 faşist yılının 

son günü milnas.,betile parti 
reisi tarafından milJete hitaben 
bir beyanname neşredilmiştir. 

Şübhe li bir haber 
Paris 27 (Ô.R) - Bir Fran

sız gazetesine göre bazı dele
g~syouları kabul maksadiyle 
bı~kaç gün için Moskovaya gel
mış olan Stalinin sıhhi vaziyew 
ti bundan dolayı bozulmu~ 
imiş r 

1111 Um m ele si 
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a asız ldı a a 
Nazlı lstanbul takınılarını lzmir 
sahasında maçlara mecbur edecek 

Bu sütunda müii küme luıklunda spo1cula11mızın düşüıu.tfleıine rmıkes 
olmak istivoıuz. Yazılanlar ıamamell. mulıanitleıi11in Jilmleıini aksetti· 
ueektır. Mama/ılı spor r.euyanlan eira/ında genrllğin al!Jkasuzı kuvvet
lendvmtk i[iıı bu serbest miinakoşala11n faydalı olahilea.ğine kanüz. 

Geçen Pa:ıar günü yapıl n 
şampiyon maçı iJe Izmirin 
935 - 936 euesi futbol şampi· 
yonu nlaoalmış oldu. Artık 
milli kümeye lzmir namına iş
tirak edecek olan iki takımı 
meydana çıkarmak için lik maç
lanna başlanabilir... Bu maçlar 
önümüzdeki b ft lar içinde 
başlıyacaktar. 

lstanbulda liklere geç.en Pa
zu günü başlanmı tır. Buna 
rağmen milli küme meselesi 
lstanbul gazetelerinde hAlii 
münakaşa mevzundur. Milli kü· 
meye girmeği ummıyan takım
ların başında bulunanlar fırsat 
buldukça memnuniyetsizlikle
rini gizlemiyorlar. lstanbulda 
busene yapı lacak olan tek 
devreli lik maçlarında derece 
alaınayıb da milli kümeye gi· 
recek takımlarla bir daha kar-
şılaşamıyacaklaı mı düşünen 
takımların kendi oyuncuları 

hakkında endişeye düşmeleri 

belki de hakhdır. bmir için bu 
endişe varid değildir. Burada 
lik ınaçları şimdiye kadar ol· 
duğu gibi bütün takımlar ara
sında devam edecek, birinci 
ve ikinci çıkacak takım milli 
kümede yer nlncaktır. 

Ben şun kaniim ki milli kü
me lzmir futbolünü bugüne 
kadar devanı eden yıpratıcı 
alôkasızlıktan kurtaracak ve 
yükseltecektir. lstanbul futbolü 
hariçle yaptığı sık temaslara 
güvenerek lzmir takımlariyle 
karşılaşmak mecburiyetini duy
muyordu. 

Milli l<iime lzmirin seneler· 
dir arkasından koştuğu bir 
davadır. Şimdiye kadar lstan
bulluların muhalefeti yüzünden 
bu gUzel neticeye vıırmnk ka
bil olamıyordu. Futbol gibi 
Alemşümul bir spor bu şehir
de umumi arakasrzfığa uğramış, 

( Y. A) 
en mühim maçlar seyirci ceı
bedemeı olmuştu. 

Kulüblerimizin gittikçe müz· 
minleşen bu alakasızJığı düşü
nerek arasıra olsun hariçten 
takım getirtmek suretilt" sön
meğe yüz tutan spor hare· 
kelini canlandırmak maksa
dile yaphkları teşebbüsler 
de akamete uğrayınca vaziyet 
lzmir futbolü için acınacak 
bir raddeye gelmişti. Bakanız 
şu cumhuriyet bayramı şenlik
lerinde bile heyecanlı maçlar 
tertibine imkao bulamadık. 
Yeniden düzeltilerek cidden 
mükemmel bir saha halini ?.lan 
Alsancak stadyumunun resmi 
küşadını yapmak için çağırtlnn 
Yunan Pan Atinaikos takımı 
gelmediği gibi Galatasaray da 
mali bin müşkülat göstererek 
lzmirin davetini kabul et edi. 

Halbuki milli küme olunca 
bu çok naıh Galatasaray ta
knnı da dahil olmak üzere 
Jstanbuiun futbol şampiyonları 

Fener bahçesi, Bcşilr.taşı ve bel
ki de buraya biç gelmemiş 

olan Güneşi hersene lzmire 
gelerek takıml rımızla karşı
laşmak mecburiyetinde k fa
caklardır. 

Alsancak stadyumunda ynı 

günde iki Iımir ve iki lstnnbu\ 
takımının yapaca ·lan maçlar 
bütün Türkiye spor lemini 
alakadar ed~ceği gibi lzmir 
halkı için de o nisbette zevk 
ve alaka uyandınıcaktır. 

Hulasa milli küme, Türk 
futbolü için olduğu gibi bilhassa 
lımir futbolü için de yeni bir 
hız a lma •e yük elme vesil~si 
olacaktır. lstaobula karşı yalnıı 
şehir takımiyle karşı darabilea 
lzmir fothoJü böylece takım 
itıbariyle de aynı kuvveti ve 
enerjiyi gösterecektir. 

M. A. Oral ......... 
Zabıta haherl(jr·: Alakadarlara bildirildi 

Ağızlarcnı çmrşl r 
Kemerde Erninbcy sokağın

da Ahmed karısı Ruhiye ve 
Ahmed lcızı Halime komşula

rından Şükrü karısı Şaziyeye 

hakaret ettilderinden tutul· 
muşlardır. 

Yağh müşteri 

Alipaşa caddesinde saatçı 
Halil Hilminin dükkanına gelen 
ve Denizlide eczacı olduğunu 
söyliyen hüviyeti belirsiz bir 
şahıs tarnfmdan onbir lira kıy· 
metinde bir saat çalınmaJtır. 

Hırsız araııı)·or. 

K mil yaki\~ı el verdi 
Salhane tr mvay caddesinde 

399 numarala dükkanda kun· 
duracı Hakkının cc~ saatini 
çalan Ali 1-tiza oğlu Kemal 2a· 
bıtaca tutu'muştur. 

K rı kevgesı 

Karşıyai:ada Bos:anlıda Ha
lil ktı.ı Hacer, Veli lnzı Pcn· 
beyi dövmüş ve yaralttmıştır. 
Hacer tutu'muştur. 
Sarhoşıue·ı haltaret 
Nama2gah caddesinde Sela

ni\di Mchmcd oğlu Mustafa 
sarhoş olarak komisyoncu Os· 
man Savrana hakaret elliğin· 
den tutulmuştu!". 

Aşırllan elbise 
Kahramanlarda Arif oğlu 

Miladın harakasma giren hır· 
sız tarafından bir takım elbi· 
se~çalınmıstır. 

Türkofis Roma şubesinden 
ş"ehrimiz Türkofis şubesine ge
len bir yaz.ada Brendiz.idcn bir 
ticaret evinin liret ile veye 
Türk parası mukabilinde ve ilk 
teşrinden itibaren birinci kauuo 
936 ya !<adar tahmil edilmek 
· rtile mem!eketimiıden yu!af, 

beyaı: fa ulye. mercimek, bakla, 
arpa, nohut, araka ve kuş yemi 
almak istediği bildirilmiştir. 
Keyfiyet alakadar tüccar!::ıra 
tebliğ edilmiştir. 

aahçeden kazan uçmut 
Halkapınarda bahçeler soka· 

ğında oturan Hamza oğlu Ha
lil zabıtaya müracaatle bahçe 
de bulunan bakır kazanının ça· 
hndığını şikayet etmiştir. 1 :tr-
sız aranıyor. 

•••••••••••••••••••••••• 
Polonyü ıı bir heyet 

Paris'te 
Pari , 27 ( AA ) - Po· :ı

yah endüstriyellerden mür c-k
keb bir heyet buraya gelmist=r. 

Ticaret bakımı Bastid riün 
ahşam ~ endılerini bir z.iyaf ·te 
davet etmi ve bu ziyafette 
Fransıı endüstriyel:eri de : a
ıır bulunmu,tur. 

Bir Çek heyeti 
Parlse getlyor 

Paris, 27 (A.A} - Fınarqal 
ve ekonomik hab r er Aja••sı 
bu hafta içinde Fransa ile "'e· 
koslovakya ar s1nda ekonomık 
müukcrelere başlamak ü:ı~re 
bir Çekoslovakya heyetinin 
Parise geleceğini bildirmekte 
d.ir. 



Borsa Haberleri 
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Yepılen S.bfl•r 
~ •*Um 

Çu. Aha Fiat 
9IJ7 A R 0dmcl15 21 SO 
796 Vitel ıs 22 
787,S Alyoti bi. 13 17 25 
449 O Kurumu 12 23 
434 S Silleymanoı2 SO 20 
369 J Taranto M 8 50 16 
!~ K Klzam ı3 25 19 
2SO Ş Riza Ha. 14 SO 22 
20'l &etikçi z bi. ıs 25 22 
f 55 D Arcliti 16 50 20 
120 lnbiur ida. 8 50 9 
ı09 M J Taranto 16 75 16 75 
106 H Alyoti ı4 50 15 50 

65 J Kohen 11 ıs 
49 Y 1 TalAt 13 17 50 
49 H Gnneı 12 13 
48 J Gozden ıs ı8 

' 57 S Celardin ı3 875 14 S0 
31 S Gomel 16 50 17 25 
25 Ş Remzi 23 23 
23 K AkJijit 15 17 50 
23 Albayrak ti, 15 ı 9 
5464,5 Yek6n 

305623 Eski ıabf 
309087,5 Umumi Ahf 

incir 
Çu. Aha Fiat 
676 T ile T 1 Şir. 7 15 50 
250 A Papagno 5 875 S 875 
166 A Haydar N 7 25 13 
154 Ş Riza Ha. 9 12 7S 
86 H Şetbet 7 50 7 50 
83 M Arditi 5 125 S ı25 
79 Benmajor 9 875 10 
49 S Snleymano 7 14 
39 M J Taranto 13 50 14 
20 J Taranto M 10 10 
12 B Alazraki 15 15 
ı6t4 YekOn 

153348 Eski Abf 
154962 Umumi ıabı 

Zahire 
Aba Fiat 

516 5 75 
25 5 3 50 

5 50 5 50 
23 Saaam 13 50 13 75 

46 
480 

223 ba. Pamuk 46 
5336 ke. Pala. 380 

KINAKOL KıK~na 
cevheridir. lttiba11zlıkta,zaif
likte, •aracada, eıki mtmada 
bire birdir. 
• • • • 1 • r .. 1 azım haplan 

Bir tanesi inkıbazlarda lint 
verir. Üç tanesi milshildir. 
Hlzım bozukluğunda hazmı 
taıhib eder. Her eczaneden 
iateyiniz. 

Göz Hekimi 
MITAT OREL 
Adreı - Beyler Numan 

zade aokaj'ı Ahenk mat· 
bauı yanmda. 

Numara: 23 
Telefon : 3434 

1229) 

Kat'ı alaka 
Giridi M. Sahb ve teriki M. 

Şevket firma11 altında ~mrük 
komİlyoacaluğu ile iştigal eden 
tirketiQaiz 1·11-36 tar binden 
itibaren feıhedilmiş ve aram12-
da .hiçbir rabıtai mlpreket 
kalmamıştır. Herbirimiz ayrı 
ayn olarak yine gümrük ko
misyoncluğu ile iıtigal edece
timi• ilin olanur 

88,ek Kardiçah ban No. 62 
slmrlk kcmaiıyoncam 

MEHMED SALiH 
(2088) 

........... ., ........ 
1 - lkiçetmelik caddeıinde 

484, 486, 488 aayılı evlerin an
kazı mltealabide aid olmak 
lb:ere yıkılmuı 3-11-936 aah 
10Dll -t on altıda açık art
brma ile ihale edilecektir. Hep
ainin bedeli mubammeai 67 lira-
dır. Keıif ve şartnamesini g&r
mek llzere baı milbendialiğe, 
iıtirlk için beı liralık muvak· 
kat teminat makbuzu ile say
lenen scGn ve saatte encümene 
ıelinir. 

2 - 85 sayıla aclamn 235,60 
metre murabbamdaki 24 ve 25 
aayıb analann aabfl beher 
111-=tre murahuı yüz kuruttan 
iki ylz otuz bet lira altınıı ku· 
r8f bedeli multammenle baş 
kltiplikteki .. rtname veçbile 
3-ı ı-936 Ah Mat on albda 
açık artırma ile ihale edilecek· 
tir. lf tirik için on yedi lira 
yetıniı kurutJuk muvakkat te· 
minat makbuzu ile söylenen 
glla ve saatte enclmene ge
linir. 

3 - Erkek liıeıi, Y l11f Çı
aar. Maetafa EDYer Ye Vol'Ofi-
lof caddelerinin ikinci kordon 
•e FevzipafA bulvannm birinci 
kordon ağzındaki dösemelerin 
ıCSkOferek yeniden dCSşenmesi 

iti 3 - 11 • 936 Salı ,nnn 
saat on alhda açık ekıilt· 
me ile ihale edilecektir. 
itin bedeli ketfi bin iki y6z 
otuz Uç lira yetmit yedi kuruş• 
tur. Ketif Ye tarlnamesini gir
mek &zere bat mtlbendislite 
ve iıtirak için de dokıan iki 
lira elli lcurutluk muvakkat te
minat makbuzu veya banka 
teminat mektubu ile söylenen 
gün ve saatte encOmene ·jt°elinir. 

4 - Senelik kirası 425 lira 
bedeli muhammenli Bahri baba 
parkı medbali kenanndaki ben• 
zin sah, verinin bir senelik 
kiraıı bat kitiplikteki tartname 
veçhile 3-tı-93b sah gtlnti nat 
on altıda açık artırma ile ihale 
edilecektir. lttirlk için otm iki 
linlk ma.akkat temlaat mak-
buzu ile söylenen gün ve saat· 
te rncümene gelinir. 

S - Bayındırbk nhasında 
6zdil; ınnay; erol, poyraz ve 
ıllvari sokaldarile 54 ıayıb ada 
arasında mevcud molozlann 
kaldırılarak bu sokakların açıl· 
ması iti 3-11-936 safa gDnft 
saat on altıda açık eksiltme ile 
ihale edilecektir. lıin bedeli 
ketfi 488,43 lindır. Keıif ve 
ıartn•meıini g6rmek üzere ba, 
mOhendisliğe, ittirak için de 63 
63 kuruşluk muvakkat teminat 
makbuzu veya banka teminat 
mekt11bu ile söylenen gün ve 
aaatte enctlmene gelinir. 
838 (2085) lS-~24-28 

H. Ta~sin Tan 
Diş tabibi 

Muayenehanesini 2 ıncı 
...-••yler So. Hamam karşııın-

lla !7 No. ya naktetdaiıtir. 
Telefon: 3774 

(1924) 

Burhaniye Asliye hukuk 
mahkemesinden: 

Burhaniyenin Hacı Ahmed 
maballeainden Abdurrahman 
la• Zehra tarafmdan koca11 
Barhaniyeaia memit mahalle• 
ıinden iken hllea ikametphı 
meçhul Mutafa oğlu yapıcı 
Bayram aleyhine açtığı bofan· 
ma cla"a11nda davacı kocasının 
alb sene evvel evlenmenin tah· 
mil ettiji vazifeleri yapmamak 
kaleliyle barakıb gittijini ve 
kendisine mahkemece evine 
dCSnmesi hakkında vaki ihtar• 
nameye de cevab vermemiı ve 
evine d&nmemiı oldugundan 
boıanmalarına karar verilmeıi 
hakkındaki talebini nabk olan 
iıtidaya on ~n içinde cevab 
verilmek &zere illnen tebliği 
kararrir olduiu!clan teblit ma• 
kamına kaim olinak &zere ilan 
ohuaar. 988 (2087) 

Çiftçi ve hayvan 
sahiplerinin na
zarı . dikkatına 
Hayvanlannıza pamuk çekirdeğini olduğu gibi yedirerek 
mide cihazlarını ve nesçlerini bozmayınız. 

Tıtran .fabrika•an, yüzde kırk bet mevadı gıdaayeyi haiz 
kat;uğu çıkan1anş pamuk çekirdeğinden mamul un ha
liode kilspeleri emrinize amade bulundurmaktadır. 

Hayvanlarınıza ( Ôküz baıı) markalı Turan mamulatı 
kllıpe yedirerek onlann pyanı hayret derecede ıemiz· 
leyip kuvvetlendiğini ve iaeklerinizin verdiği sOtOn fazla 
mikdarda çoğaldığını g6recekıiniz. 

Meccani numune ve tarifname için fabrikalanmız ma
mulAb lzmir ve civan umum acenteliği Nef'i Naci ve 
J. C. Hemsiye mOracaat ediniz. 

Posta kutusu No. 224 
Telefon - lzmir 3465 

1 L A N 
il Daimi encümeninden: 

ı - (4973) lira 28 kurut keıif bedelli lzmir - Kemalpaıa 
yolunun 3+000 • 5+400 kilometreleri arasındaki ıosenin eıasla 
onarılması 20 gün müddetle açık eksiltmeğe konulduğundan 
isteklilerin 2490 sayılı yasaya göre hazarlıyacaklan teminatlarile 
ve ~hliyet vesikasiyle birlikte 12 lkinciteırin 936 Perşembe 
ıOnll ıaat 11 de daimi encümene gelmeleri. 

2 - Proje ve keşiHerini g6rmek ve fazla bilgi edinme" 
iıtiyenlerin Bayındırlık direktirlBğOne başvurmaları. 

959 (2085) 

BEYO&LUNDA 

Bristol Oteli 
••••••••••••••• 

SiRKECiDE 

Osmaniye 
OTEL 1 
••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteciri 
Ttlrkiyeni°' en eski otelcisi 

BAY OMER LOTFIDIR 
••••••••••••••• 

Kırk iki ıenelik tecrilbeli ida· 
rMile bllttln Eğe halkına ken
diaini ıevdirmiıtir. 

Otellerinde misafir kalanlar, 
kendi evlerindeki rahatı bu· 
!urlar. 

Birçok busuıiyetlerine ilAveten 
fiatlar mlithiı ucuzdur. 

lzmir Saib Hukuk hikimli-
jiaden: 936/1526 

lzmir milli haline vekili an-
kat Adem Kora tarahndaa 
lzmirde Gaziler mahallesinin 
Dönerli •okağında 7 -25 numa
ralı evde oturan Zebra namına 
tastir v~ berayi teblii inal 
kıhnan davetiye varaka11nın 
ikametglluam meçhul bolun· 
dutundan bahiıle biliteb6ğ ia• 
de edilmeıi ve mllttehaı karar 
Gzerine gazete ile vaki ilAna 
raj'men muayyen ıllnde iı,atı 
vücuc:t etmediğinden laakkpacla 
gıyab karara verilmit ve hazır 
.bulunan daYacı vekilinin ifadesi 
dialenclikteo •ma maı.keme 
14-11 • 936 tarihine müsadif 
<Amarteai ıDnline ta&k kaim· 
mış olduiundan yevmi meı· 
korda nat 10 da muhakemeye 
gelmediji veya bir vekil giin· 
dermediji takdirde gıyaben 
bliklm •dir olacaktır. Tebliğ 
makamına kaim olmak tbere 
ilin olanar. 996 (2083) 

lzmir ikinci hukuk mahke· 
meaindun : 

lımirde lkiçe,melik Molla· 
nia 10kağında ı4 namaralı ev-
de Ahmed kızı Muharrem tara• 
fından kocaıı Abdurrahman 
aleyhine açılan bOf&DIDa dava• 
una mtıtedair anuhal mretiyle 
davetiye vara1'.uı mllddeialey· 
hin ikametglbınm meçhuliyetine 
binaen bili tebliğ iade edilmit 
oldajundan mBddeiyenin iıte· 
ğiyle ilinen teblijioe ve tahki
kabn 13-11-936 cuma ıaat 

10 a baralulmuma karar veri· 
lerek arzuhal suretiyle davetiye 
varakası usulen mahkeme · • 
•Dhm•ine alilllUM>~ğun 
mlddet.leybis tayin olanan rı&• 
ve ıaatte mahkemede tabkilat 
hlkbbi H. Fer huzurunda lıalıJ 
bulunmaıı veya bir vekil gln-
dermeıi aksi takdirde hakkın
da gıyap karan ittihaz edile
ceii tebliğ makamma ama 
olmak llzere ilin olunur. 

1002 (2081) 

RADYOLIN 
Sıhhatinizin bekçisidir 

unutmayınız ki 
Ağız bütün 
mikroplara 
açık bir 
kapıdır 

E l.A.1 >Y-C>LIN' 
..................................... .., ......................................... : 

F evkalAde kuvvetli terkibDe mikroplan ıldlrilr Ye ..e ! 
dİf(erinizi detil; v&cudlntld ele korur. Fakat glncle iki 5 

defa diflerinizi Radyolin ile fırçalam•tı kat'iyy• i 
ihmal etıneyiniz. ! 

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

En fayda!ı hediye şüphesiz 

GRiPiN dir 

Çünkü her ağrıyı keserek 
şifa ve neş' e getirir 

.. Radyolin ,, mllesseıelerinin maruf kimyagerleri tarafındao 
harikab bir tertible hazırlanan miıtabzardır. Menıe ve aebebi 
ne oharsa olsun blitnn ağnlarla ıoğakalgıbğından müteveWd 
rabatıızbklan ıüratle ıeçirir, haıtahğı ıifaya, aatarabı neı'eye 

HÜSEYiN KJ .. YIN 

Mobilve evi Ş K~RC ER No.26 
LUKS VE SAGLAM 

Yemek ve yatak odalan takımlan sipariş llzerine kabul edilit/ 

• 
lzmir Kadastro Müdürlüeünden: 
Şimali T• ıarkı Birinci Kordon, cenubu iıtasyon, garb} De.!'!! 

Çenber eacldeleriyle çevrelenmiş olan Mea'udiye mabalJeılJllP' 
kadaıtrosuna itin tarihinden itibaren on bet g8la ıonra b• ... "' 
nacaktır. 
Yukarıda hudutlan ghterilen saba içinde ga,W menkul malt ... 

veya bu mallar &zerinde ayni ltaldan bulunanlar o mabelcl• 
bulunan kadastro postasına beı ı&a solll'A .aracaalle beyano•_. 
almalan veya kendilerine verilen beyannameleri ya bizıat ya, 
veya post& memuruna yazdırarak bu ilin tarihinden bet ... 

4feÇ • nra bir ay içinde reri vermeleri ve nüfus kiğıtı.ı' 
_.. i -..~ter tane fq\Otraflariyle sair belgelerini ~ 
mı- -.~leri •'!& g~eleri ve bunları yapmayan 

eiii•'•ıttfitf~a 26ı3 aayalı yasanın bükO 
te6İk oı.ill\~~e 2 Kiounuevvel 936 giinünden itib 
yakanda yazılı yerlerdeki ıayri menkullerin tahdidine baılaaadl'; 
ve 11nırlan duvar, çit; tabtaperde fibi glrilnen vasdalarla çe~ 
meı:mit yerlerin k8telerine ağaç veya demir kazıklar dikiloa 
ve bu yolda ıayrimeakullerin sınırları glsterilmiyen ve ilıilil 
tahdid sihaü l(•yri meakallerinde balunmıyanların tahdidi me• 
belıelere ve nkuf ehlinin ılzleriae g6re yapılacatı ilin o 

994 (2086> 



•• Tefrlnlevel tesa 

Fratelli Sperco 
Vapur Acentası 
RQy ALE NEERLANDAlS 

KUMPANYASl 

SA TURNUS vapuru 11 bi· 

tinci teşrinden 14 birinci teş· 
rine kadar Anvers, Rotterdam, 

Anısterdam ve Hamburg için 

Yük alacaktır. 
UL YSSl!:S vapuru 16 teşri

llievvelde gelip yükünü tahli

Yeden sonra Burgas - Vama 

\'e Köstence limanları için yük 
alacaktır. 

CERES vapuru 21 Birinci 

leşrinde gelip 25 birinci teşrine 

lcadar Rotterdam, Amsterdam 

le Hamburg limanlan için yük 

alacaktır. 

UL YSSES vapuru 4 teşrini
saniden 9 teşrinisaniye kadar 

Amsterdam, Rotterdam ve 

Hamburg limanları için yük 

alacaktır. 

ORESTES vapuru 16 ikinci 

teşrinden 21 ikinci teşrine ka

. dar Amsterdam- Rotterdam ve 

ffamburg limanları için yük 
alacaklar. 

SVENSKA ORIENT Lınıen 
V ASALAND motörü 13 bi

rinci teşrinde gelip Rotterdam, 

liamburg, Bremen, Copenhage 

Goteburg. Oslo ve Iskandinavya 

limanları için yük alacaktır. 
VIKINGLAND matörü 30 

birinci teşrinde beklenmekte ve 
Rotterdam - Hamburg- Bremen 

Goteburg ve lskandinavya li
manları için yük alacaktır. 

HolJand Austra\ia Line 

ALHENA vapuru 6 ikinci 

teşrinde beklenmekte olup 
PrinsipalJe-Australya ve Yeni 

Zeland için yük alacaktır. 
Servici maritime Roumain 

SUÇEA VA vapuru 20 birinci 
teşrinde gelip 21 birinci teşrin-
de Pire, Malta, Marsilya ve 
Ceıair için yük alacaktır. 

ZEGLUGA POLSKA 

LAV ANT motörü 1 ikinci 

teşrinde beklenmekte olup An· 
\'ers (doğru) Dantzig ve Gdynia 

için yük alacaktır. 
Daha Fazla tafsilat için ikinci 

kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasmda FRA TELLi 

SPERCO vapur acentahğına 
IUÜracaat edilmesi rica olunur. 

Navlunlardaki ve hareket ta
rihlerindeki değişikliklerden 
acenta mesuliyet kabul etmez. 

Telefon: 2004-2005-2663 
> 

Paris fakültesinden diplomalı 
Diş tabipleri 

MuzaHer Eroğul 
Kenıal Çetiııclağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan başlayarak 
Beyler - Numan zade S. 21 
nunıralı muayenehanelerinde 
lıcabul ederler. 

Telefon : 3921 
k Cuma ve salı 8 den 10 a 

--adar memleket hastanesinde 

~~·ı-.-.ıiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiı• 
DOKTOR 

Ziya Gökşin 
MERKEZ hastanesi 
l<ULAK, BO\.iAZ 

ı1c· . BURUN ŞEFİ 
b ıncı Beyler sokağı Beyler 
;r~~amı karşısında No. 41 
M efon Numaraföı: 
E: uayenehane : 3686 

v : 2505 
t Hastalar hergün saat üç
tn altıya kadar. ·-- (2026) 

N, V. 
W. F. il. Van Der 

Zee & Co. 
DEUTCHE LEV ANTE LINIE 

G. m. b. H. 
GERA Motoru 15 birinci 

teşrinde beklenmekte olun 20 
birinci tesrine kadar Rotter 
dam. Hamburg , Bremen 
limanları için yük alacaktır. 
ATHEN motoru 26 birinci 
teşrinde beklenmekte olup 3 
son tesrine kadar Rotter 
dam, Hamburg, Bremen Ji .. 
manları için yük alacakbr. 

MILOS vapuru 29 ilk teş-

rinde bekleniyor. Hamburg ve 
Anversten yük çıkaracaktır. 

MANISSA vapuru 11 son 
teşrinde bekleniyor. 15 son 
teşrine kadar Rotterdam,Ham
burg ve Bremen için yükliye
cektir. 
Armement H. Schuldt·Hamburg 

MARITZA vapuru 22 ilk 
teşrinde bekleniyor. Rolterdam 
ve Hamburg içm yük alacaktır. 

AUGUST LEONHARD va
puru 11 son teşrinde bek leni• 
yor. Rotterdam ve Hamburg 
için yük alacaktır. 

••"•• ' American Export Liues 
Nevyork 

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

EXMINSTER vapuru 30 ilk 
teşrinde bekleniyor. Nevyork 
ve Boston için yük alacaktır. 

EXHIBITOR vapuru 14 son 

teşrinde bekleniyor. Nevyork 
için yük alacaktır. 

EXPRFSS vapuru 30 son 
teşrinde bekleniyor. Nevyork 
için yük alacaktır. 

EXAMINER vapuru 14 ilk 
"kanunda bekleniyor. Nevyork 
için yük alacaktır. 
EXAMELİA vapuru 26 ilk 

teşrinde bekleniyor. N evyork 
için yük alacakhr. 

Amerikan Export Lines 
Pire Aktarması Seri Seferler 

EXCALIBUR transatlantik 
vapuru 23 ilk teşrinde Pireden 
Boston ve Nevyorka hareket 
ediycr. 

EXETER transatlantik va
puru 6 son teşrinde Pireden 
Boston ve Nevyorka hareket 
edecektir. 

EXCAMBION transatlantik 
vapuru 20 son teşrinde Bos
ton ve Nevyorka hareket ede
cektir. 

Sefer müddeti : 
Pire - Boston 16 gün 
Pire - Nevyork 18 gün 

... 181 •• 

Den Norske Middelhavslinje 
BOSPHORUS motörü 24 ilk 

teşrinde bekleniyor. Dieppe, 
Dünkerk ve Norveç limanla· 
rına yük alacaktır. 

SARDINIA m'>törü 16 son 
teşrinde bekleniyor. Dieppe ve 
Norveç limanlarına yük ala
cakbr. 
~ 

Johoston Varren Line Ltd 
Liverpool 

DROMORE vapuru 24 ilk 
teşrinde gelip ayni gün Burgas 
Varna, Köstence, Sulina, Ga
laç ve Brailaya gidecekHr. . ..... 
S. A. Royale Hongroise de Na
vigation DanuLienne- Maritime 

Budapest 
DUNA motoru · 18 ilk teş· 

rinde bekleniyor. Belgrad, No
visad, Budapeştc, Bratislava, 
Viyana ve Linz için yükliye
cektir. 
~ 

Service Maritime Roumain 
Bükreş 

DUROSTOR vapuru 28 1 ci 
teşrinde bekleniyor. Köstence, 
Sulina,Galatz ve Galatz aktar
ması olarak Belgrat, Novisad, 
Budapeşte, Bratislava, Viyana 
ve Linz için yük alacaktır. 

Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında biç bir taahhüde gi· 
rişilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon N o. 
2007 - 2008 -

firmamıza 
Ambalaj içine alınmış çe
şidlerimiz şunlardır: Siyah 
ve kırmııı biber, darçın, 
bahar, kimyon, 41 bahar, 
papatya, ararot, çivid, kür
dan, leke tozu, vazelin, 
karbonat, yaldız, kola, pey
nir mayası, vim, ışıldak, 
persil, toril kaol ve emsali 
şişelerde gül ve çiçek suyu. 

Kız markalı meşhur (Arti\ 

~I ASIR. 

. • ~.~-. 

kumaş boyaları, hediyeli filbaşı Türk çividi, leylek marka 
rastık boyalar1, perakende ve topdan karpit, marangozlar 
için ;spirto, tutkal, gomalaka, sanjaka, reçina ve analin 
boyafar, kız enstitüsü ve dikiş yurdları talebeleri için çiçek 
ve meyva boyaları, flitre kağıdı, zamkı Arabi, alkol, jela
tin, ilk okul talebesi için adreısli diş fırçaları ve macunları, 
tebeşir, kokulu sabun, krem ve traş bıçakları, memedeki 
çocuk!ar için nestle südü ve unu, fosfatin, Kars südü, yassı 
ve lastik don ve muşamma, '~mzikler, sanayi ve :ıiraatta 
kullanılan hertürlü zerhirli maddeler benzin, göktaşı, asid· 
finik, çamaşır ve tahta sodası, nezafet pudrası, Karahisar 
maden suyu, merakh bayanlara ekstra sakız ve daha pek 
çok çeşidlerimizi görmek istiyenler depomu:ıa uğrasınlar. 

Telefon: 3882 
. " . . '. . ~. : . .. . 

• • 1936 - 1937 senesının 

Taze bir asitli 
ekistra ekistra 

Balık 
Yağı 

ECZACI 
Kemal 

Kamil 
Aktaşba
lıkyağıdır 
Gıda kuvveti yük 
sek, içmesi hafif 
bir şerbettir. 

Hilil 
Eczanesi bu yağı 
hiçbir yere ver
miş değildir. 

Kendi sat 
1 maktadır 

Denizli nafıa müdürlüğünden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: 
Sarayköy ilçesinde yapılmakta olan hükfımet konağının bir 

kısmının kargir ve beton arme inşaatıdır. 
Keşif bedeli: (10392) lira (14) kuruştur. 
2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak aşağıda gösterilmiştir: 
a) Ekiltme şartnamesi. 
b) - Mukavele projesi. 
e) - Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 
d) - Tesviyei türabiye ve kargir inşaata ve beton armeye 

dair fenni şartname>. 
c) - Hususi şari.ıame. 
g) - Proje, grafik 
lstiyenler bu şartname ve evrakı Denizli nafıa müdürlüğünde 

görüb inceliyebilirler. 

1 
3 - Eksiltme 9-11-936 tarihinde P.ertesi günü saat 15 de 

Denizli nafıa müdürlüğünde toplanacak komisyon huzurunda ola
caktır. 

4 - Eksiltme kapah zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için istekJinin 780 lira muvakkat 

tem·nat vermesi bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup 
göstermesi lazımdır. 

a) Ticaret odası vesikası 
b) Nafıa vekaletinin 7-7-936 gün ve 3297 sayılı resmi gaze

tede intişar eden talimatnameye göre ehliyet vesikası almış bu
lunması ve bunu eksiltme evrakı arasına koyması. 

1 
6 - Tek lif mektup!arı 3 cü ruaddede yazılı saatten bir saat 

evveline kadar Denizli nafıa müdürlüğünde teşekkül edecek ko
misyon reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. 

16-20-24-28 847 (2011) 

• 

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

SIHflA1"' BALIKYA(;ı 
Norveçya balakyağlarmın en halisidir. Şerbet gibi 

içilir. iki defa sü~Ulmüştür. 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞDURAK 

Büyük Salebçioğlu hanı karşısında 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Olivi~r. Ve Şii . 
LIMITET 

Vapur Acentası 
BİRİNCİ KORDON REES 

BiNASI TEL. 2443 
ADJUT ANT vapuru 28 bi

rinciteşrinde F'elip 29 birinci 
teşrine kadar Londra için yük 
alacaktır. 

ANDALUSIAN vapuru 2 
ikinci teşrinde gelip 5 ikinci 
teşrine kadar Londr a ve Hull 
için yük alacaktır. 

Liverpool Hattı 
ALGERIAN vapuru 30 birinci 

teşrinde gelip 4 ikinci teşrine 
kadar Liverpool ve GJa~gov 
için yiik alacaktır. 

FLAMINIAN vapuru ikinci 
teşrin iptidasında Liverpool 
ve Svanseadan gelip yük çıka
racaktır. 

THURSO vapuru 15 ikinci 
teşrinde Londradan gelip yük 
çıkaracak ve ayni zamanda 
Liverpool ve Glasgov için yük 
acaktır. 

NOT : Vürut tarihleri, va

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

Krep Jorjet, 
Revdor Ferit, 

4 ayrı ayrı koku harıkası 
ve S. Ferit eczacı baıının son 
yaptığı şaheserler. 

Sabit, latif hakiki çiçek ko
kuları. 

Benzeri yapılamaz. 

Um. Depo 

S. F.erit 
• 

1 
' ECZANESi 

Hükümet sırası 

5ahUe B - :=:;f' 

lzmir Sulh Hukuk hakimli· 
ğinden: 936/1528 

lzmir Milli hazine vekili avu
kat Adem Kora tarafından 
lzmirrle Gaziler m aballesinir 
Dönerli sokağında 7-25 numa .. 

ralı evde oturan Muharrem na 
mına tastir ve berayi teblip 

irsal kılınan davetiye varaka 
sının ikametgahının meçhul bu 

lunduğundau bahsile bili teblii 
iade edilmesi ve müttehaz ka· 

rar üzerine gazete ile vaki 
ilana rağmen muayyen günde 

ispata vücud etmediğinden hak

kında gıyap kararı verilmiş ve 

hazır bulunan davacı vekilinin 

ifadesi dinlendikten sonıa mu

hakeme 14-11-936 tarihine 

müsadif Cumartesi gününe talik 

kılınmış olduğundan yevmi mez
kurda saat 1 O da mahkemeye 

gelmediği veya bir vekil gön· 
dermediği takdirde gıyaben 

hüküm sadır o!acakbr. Tebliğ 

makamına kaim olmak üzere 
llan olunur. 997 (2082) 

Nergis Nuvar 
Leylak Blan 

--
KREM BALSAMİN 

-
Kumral, sarışın, esmer her tene tevafuk eden yegane sıhhi 

kremlerdir. Cildi besler, çil, ]eke ve sivilceleri kimilen iıale 
eder. Yarım asırdanberi kibar mabfellerin takdir ile kullandıkları 
sıhht güzellik kremleridir. 

Krem Balsamin dört şekilde takdim edilir: 
1 - Krem Balsamin yağlı gece için penbc renkli 
2 ·- Krem BaJsamin yağsız gündüz için beyaz renkli 
3 - Krem balsamin acı badem gece için penbe renkli 
4 - Krem Balsamin acı badem gündü:ı için beyaz renkli 

ln~iliz Kanzuk eczanesi Beyo,Z-lu lstanbul 

1 LAN . 
il Dajmi Encümeninden: 

1 - 5706 lira keşif bedelli Yenifoça yolunun 0+ 000-1 + 510 
kilometreleri arasında yaptırılacak şose ile 1979 lira 84 kuruş 
keşif bedelli menfezler yapısı 20 gün müddetle açık eksiltmeğe 
konulduğundan isteklilerin 2490 sayı!ı yasaya göre hazırhyacak
ları teminatlarile ve ehliyet ves:kalarile birlikte 12 ik.inciteşrin 
9~'5 perşembe günii saat 11 de daimi encümene ge!melcri. 

2 - Proje ve keşiflerini görmek ve fazla lıi'gi edinmek isti-
yenlerin bayındırlık direktörlüğüne başvurmaları 958 (2084] 
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lspanyol işleri Avrupanın rahatını kaçırdı 
~~~~~~~~~~~~~~~~---~rw~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

•• u • 
ır Pafis e • 

ım a 
Fransız - Ing·liz - Belçi 
Madrid hükümetine 

a sosya istlerinin mümessilleri 
yardım yapılmasını istiyorlar 

Asilerin bir generalı Fransa ve Sovyetlerin " ragmen Madridi pek yakında yardımına 
Paris 27 ( Ö.R ) - Sendika 

kurumları birliği ile Sosyalist 
• partileri birliğinin ispanyada 

ademi müdahale vaziyetinin Al
manya, ltalya ve Portekiz ta
rafından ihlali üzerine ortaya 
çıkan vaziyeti tedkik için ka
rarlaştırdıkları içtima dün Pa
risde yapılmıştır. Bu içtima In
giliz işçi kurumlarının talebi 
üzerine hazırlanmıştı. lngiliz 
delegesinin riyaseti altındaki 
içtimaa 12 memleketi temsil 
eden otuz üç delege iştirak 
etmiştir. Bunlar arasında ls
panyol, lngiliz, Fransız, Bel
çika delegeleri başta gelmekte 
idi. 
Şu karar sureti ittifakla ka

bul edilmiştir: 
"Beynelmilel sosyalist parti

leri birliği ile Sendika kurum
ları birliği büroları 26 ilkteşrin 

tarihinde Pariste toplanarak 
beynelmilel hukukun daimi ka
idelerine göre ispanyadaki 
mun\az.auı "Ve meşru hükümetin 

kendini müdafaaya yarıyacak 

vesaiti elde edebilmesi lazım
geldiği hakkındaki evve'.ki be
yanatlarını teyid ederler. 

"Ademi müdahale anlaşması 
adı altında yapılan beynelmilel 
a:ukavelenin Faşist devletler 
tarafından lspanyol asilerine 
yapılan yardım dolayısiyle biç 
bir netice vermediği ve mü
essir şekilde kontrol altına 

alınmasının da imkansız görül
düğünü nazarı dikkate alarak 
siyasi ve ekonomik teşkilatın 

memleketlerdeki işçi sınıfları 
için memleketlerindeki hükümet 
ve umumi efkar üzerinde tesir 
yaparak müdafaası işçi aleminin 
ilk saftaki meşgaleleri arasında 
olmak lazımgelen ispanya 
cumhuriyeti lehine tam ticaret 
serbestisini tekrar iade için 
Ingiliz ve Fransız hükümetleri· 
nin önayak olabilecekleri bir 
teşebbüsü tahrik eylemeği bir 
vazife telakki ederler. 

"işçi ve sendika kurumlarını 
müşterek bir hareketle ispanya 
asilerinin iaşesine ve malzeme 
bulmasına yarıya bilecek tedbir
lere mani olmağa çalışmağa 
davet eylerler.,, 

FRANSANIN VAZiYETi 
Parıs, 27 (Ö.R) - Radikal 

sosyalist kongresinin halk ceb
hesi bükümetıne itimadını teyid 
etmiş bulunma.ı ispanya işle

rine ademi müdahale mesele
sinde Blum kabinesinin daha 
cesurane adımlar atmasını te
min edecek mabiy.:tte sayılıyor. 
Bütün Fransız Cumhuriyetçileri 
lspanyol Cumhuriyetçilerinifl 
Faşist dal!!"aları önünde çektik
leri ıstırabtan l-,üyük bir teessür 
duymaktadırlar. Asilerin ltalya 
ve Almanyaya bağlılıklarını 

daha şimdıden ilan etmiş ol
maları sollar ittihadma dahil 
olan partilerden hiçbirinin 
gözünden kaçmamıştır. Bugün
lerde bu meselenin çok heye
canlı müzakereler tahrik etmesi 
pek muhteme!dir. 

hariciye nazırı muhatabına 

rehine ve esirlerin mübadelesi 
hakkındaki lngiliz teklifine 
Madrid bükümetinin verdiği 

cevabtan dolayı lngiliz umumi 
efkarında hası l olan hayal su-
J n' ' "'1 :. .... '"' • ,,,, .. •ır. B- ~~ ' m ,.. .. 

nülmektedir. Fakat Edenin 
bu hususta hiçbir karar verme
diği temin ediliyor. 
SOVYETLER iTHAMLARA 

CEVAB VERECEK 
Diğer taraftan ademi müda

hale ta 'i komitesi bugün de 

J<aıııkal Snsyalıst ko11J?ıesinııe Dalaıııeı ve Şotan natııklamıı veıifken 

YALANLAR MEYDANA hafilin fikrince Foreign Office toplanmamıştır. Fakat yarın da- kendisinden aranmış olan iza-
ÇIKIYOR ta•afından bu maksadla yeni- vet edilmesi mümkündür. Bil- hah Londraya göndermiş bu-

Londra, 27 ( Ö.R ) - Port- den müdahale edilmesi dü•ü- bassa eö-er Sovyet hükumeti, lunursa .• Her halde komitenin 
said'den Royter Ajansına bil- umumi içtimaı tarihi Çarşamba 
diriliyor. Süveyş kanalından günü olarak tesbit edilmiştir 

ve o vakte kııdar Sovyet sefi-
erzak ve mühimmat yüklü 

rinin Almanya ve ltalya tara-
Sovyet vapurlarının geçtiği ve fından yapılan ithamlara cevab 
ispanyanın Barselona limanına verecek vaziyette olacağı ümid 

. hareket ettiği hakkındaki riva- edilmektedir. 
yetler tamamile

0 

esassızdır. llk PORTEKiZ NOTASI 
teşrin ayında Süveyş kanalın- Moskova hükümetinin ayni 
dan geçen biricik Sovyet zamanda, ademi müdahale ko-
vapuru Dadsogan vapuru olub mitesinin son içtimamdan sonra 
lstanbul ve Odesava hareket gelmiş olan Portekiz notasın-
etmiştir. Bu vapurun hamulesi daki ithamlara da mukabele 
yük ve fındıl<tan ibaretti. etmesi liizımgelecektir. 21 sa-

ISPANYOL SEFiRi hife kaplıyan bu notada Lizbon 
EDENLE GÖRÜŞTÜ hükümeti evvela Rus ve lspan-

Londra, 27 (Ö.RI _ lspan- yol ithamlarına karşı kendini 
müdafaa etmektedir. lngiliz 

ya sefiri Ask araz dün F oreign mebafilinin fikrince bu müda-
Offic' e giderek hariciye nazırı faa kanaat verici mahiyettedir. 
Eden tarafından kabul edilmiş Ve Portekizin ademi müdahale 
ve uzun uzadıya görüşmüştür. anlaşmasına riayet ettiğini gös-
Zannedildiğine göre lnıı-iliz Eden f!azetedlefltı kntıltolıl altında termektedir. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Mütahassıs 
Ankaranın daveti 

Üzerine geliyor 
Belgraıl 27 ( Ö.R ) - Ha

vadan taarruzlara karşı müda
faa mütabassısı Holştayn bugün 
Berlinden şehrimize gelmiştir. 

Mumaileyh Türkiye Cumhuri
yeti milli müdafaa vekilinin da
vetine icabet için Ankaraya gi
decektir. Orada birkaç konfe
rans verecektir. 

Almanya'nın 
Viyana sefiri de Peşteye 

gitti 
ı3ükreş 27 (Ö.R) - Alman

yıının Vıyana safiri B. Von 
Papen Macaristana geçmi~tir. 

Bu seyahat Avuslurya hariciye 
nazırı B. Schmidtin Budapeş· 

teyi ziyaretile alakadar görül
mektedir. 
Çan Kay Şekln sağ kolu 

öldürüldü 
Şanghay, 26 (A.A) - Han

kou'da öldürülen general Yang 
Yung Tai Mareşal Şan Kay 
Şek'in sağ kolu idi. Ve Nankin 
ile Kuaııg Tung makamları 

arasındaki son anlaşmazlığın 

hallinde büyük bir rol oyna· 
mıştır. 

Çin mahfi !'eri katilin siyasal 
intikam maksadiyle hareket 
ettiğini zannetmektedirler. 

Ribbentrop propagandaya başladı 

lngilterenin dostluğunu 
kazanmağa çalışıyor 

Londra, 27 (A.A) - A!man
yanın yeni Londra büyük elçisi 
Ribbentrop dün buraya gel
miştir. Yaptığı beyanatta ez
cümle demiştir ki: 

Almanya Büyük Britanyanın 
dostluğunu arzu etmektedir. 
Ve zannediyor mu ki lnıziliz 

mılleti de Almanyanın dostlu
ğunu arzu etmektedir. Fübrer 
Avrupa için ve Britanya impa
ratorluğu için yegane hakiki 
tehlükenin komünizm hareke
tinin geniş 1 etilmesi olduğuna 

kani bulunmaktadır. Komünizm 
hastalıkların en müdhişidir.Çün
kü milletler tehlükenin baki-

r~e-~üsün 
Son istiındadı dev· 

Jetlere bildirilecektir 
Cenevre 2i ( Ö.R ) - Ne

güsün son istimdadına cevab 
olarak Milletler cemiyeti umu
mi sekreteri ş.rki Habeşistan 

ahalisinin himaye•i hakkındaki 
talebin cemiyet azası devletle
re tebliğ edileceğini bıldir

miştir. 

katini iş işten geçtiği zaman 
anlamaktadırlar. Memleketleri
miz arasında çok sıkı bir teş
riki mesai yalnız müb m ol
makla kalmamakta ve fakat 
ayni zamanda medeniyet ve 
kültürün idamesi hakkındaki 
müşterek mücadelelerimiz için 
de elzem bir keyfiyet bu un
maktadır. 

Londra, 27 (Ô.R) - Lon
draya ırelen Almanya sefiri 
Von Ribentrop İngiliz - Alman 
dostluğundan çok memnun 
olduğunu ve lngiliz milletinin 
de Alman milletile anlaşmak 
arzusundan emin bulunduğunu 
söylemiştir. 

Filistinde 
Başıbozukların 
reisi çekildi 

Kudüs, 27 (Ö.R) - Filistin
deki başıbozukların reisi Fevzi 
Kavukçu Şarki Erdene çekil
miştir. Köylerin a::ıalisi başı
bozuk reislerine karşı yapılan 
araştırmaların muvaffak olma
sına her türlü engeller çıkar· 
mışlardır. 

Tarih 
Mektebier için 
değerli bir eser 
Ankara, 27 (Hususi) - llk

mekteblerin dördüncü sınıfları 
için hazırlanan yeni tarih kitabı 
bugünden itibaren satılığa çı
karılmıştır. Bu idtabda çocuk
lara tarih mefhumunun öğre

tilmesi ve mnhitin tı.ribini tes
bit etmek üzere yeni bir usul 
tatbik edilmiştir. Aile ocağının, 
mahallenin, köyün tarihini tes
bıt etmeği çoc•ıklara öğretecek 

surette kitaba bir kısım ilave 
edilmiştir. 

Kitabın en mühim kısmı 

dünle bugünün mukayesesine 
imkan veren resimlerle 93 
(1876) 324 (1908) ve 1923 in
kılaplarından bahseden kısım
lardır. 

Sıhhat memurları 
Vekaletten de izin al-
mağa mecburdurlar 
Ankara, 27 (Hususi) - Sıh· 

biye vekaletinin bir kararına 
göre belediyelerde çalışan 

sıhhat memurları ve müstah
demleri ile belediye doktorları 

hem belediyeler ve hem de 
sıhhat ve içtimai muavenet 
vekaletinden mezuniyet alma
dıkça vazifeleri başından ayrı
lamazlar. 

alacağız, diyor. 
INGILIZ KABiNESi 

Londra, 27 (Ô.R) - Kabine 
dün toplandı. Bu toplantıda 
perşembe günü Avam kamara• 
sında ispanya meselesi etra• 
fında yapılacak müzakere ha
zırlanmıştır. Kabinenin çarşaın• 
ba günü (Bugün) de ba,ka bir 
içtima yapacağı sanılmııktadır. 

ASI BiR GENERALiN 
NUTKU 

Londra, 27 (A.A) - Rnyter 
aja'lsının Lizbondaki muhabi
rinden : 

General Gueipo De llano 
Seville radyosu ile bir nutuk 
söylemiş ve ezcümle şöyle de· 
miştir : 

Sovyetlerle Fransızların yap· 
makta oldukları yardıma rağ• 

men Madrid şehri pek yakında 
zabtolunacak ve Bilbao da ayni 
zamanda düşecektir. O zaman 
yeni ispanya milleti komünizme 
karşı bir cebhe vücuda getir· 
mek maksadiyle Almanya ve 
ltalyaya diğer memleketlere 
iltihak edebilecektir. 

BELÇiKA NAZIRLARINDAN 
V ANDERVELDIN M ÜHll'J 

BEYANAT! 
Brüksel, 26 (A.A) - Belçi• 

ka sosyalist parti~i kongresi 
partinin dış siyasasını tesbit 
eden şu karar suretini kabul 
etmektedir : 

1 - Belçika iç ı bitaraflık 
meselesine rücu hiçbir zaman 
mevzuubabs olnnmıştır. 

2 - Belçikanın siyasası her 
türlü siıel ittifaklar dışında ve 
Milletler cemıyeti çerçevesi 
içinde siyasal, süel ve ekono• 
mik hiçbir kaydüşart olmaksı· 

zın tam istiklal siyasasıdır. Ve 
öyle olmalıdır. 

3 - Belçika için Milletler 
cemiyetini terketmek mevzull 
babs değildir. Belçikanın Mil• 
Jetler cemiyetine merbutiyetini 
muhafaza etmek, kollektif eın· 
niyet ve karşılıklı yardım pren· 
sibine sadık olduğunu gösterir· 

Belçikanın halibazırdak ibü· 
tün taahhütleri, ezcümle Lo• 
karoo muahedesi, Londra an• 
)aşmaları ve bunun neticesi ola• 
r~k lngiltere, Fransa, Belçika 
genel kurmay temasları ba' 
kidir. 

Vanderveld siyasal vaziyet 
hakkındaki raporunda demir 
tir ki : 
- Portekiz ispanya hüküınet: 

!erile bütün münasebetlerill1 

kesti. Beynelmilel istikbal va• 
himdir. Adeıni müdahale an• 
)aşmasına dahil olan meınle" 
ketler vaziyeti tekrar tedkilc 
etmelidirler. 

Hükümet azası olduğuııı 
m:iddetçe bükümetin kararla". 
rile mütesanidim. Fakat işçı 
partisi başkanı gibi ben ıJ_e 
ispanyaya yapmayı vadet~: 
• . . d " 0 b ın 11 
gımız yar ımın sLa ve . 
himmat a:nbargosu hakkındıılc 1 

a· 
kararları nakz demek olm•Y 
cağını teyid ederim. ispanya~' 
para ve giyecek gönderebil.rıS-


