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''Türkiyenin m ati 
devro un 

• 

a 
ancak az,, 
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SANCAK. 
Türktür, Türk 
kalacaktır ... 

-·-Ycr!Jii.=üude. milliyetçilit/itı 
<>n l'Oşl:ıoı bulundtuıu bir de
ufrcle yaşı!Joı·u~. Jlir bfr mil
let, kPndisimlen olan vm·
lı1dan ıı ?ıobancı bfr idare 
alt tnclrı 31a*amcumıa ,·azı de
!/ildfr. .Milliuefçi Tifr1:iye, 
<lftn!JCUUll bıt 'l0Jlll11li gidi
sine bfr istisna ie~l.-il erle
nıez. Gr»'<;i 11abancı topı·ak-

1arda, 11abcmc1 halk kiilleleı·i 
fü,<>rimle yöı:ilmfü: 1101.·for. 
Em pa ,·ual iznı an m d i; şm a m. 
?/iz. Kiicük mill<>lleı·itı 1zii1'
ri11rt 'l'e i.ı:;U1.-Mllnine 1mvıı..-::-
111nfm·uıdcm.. bfrim 7.-nrlm· 
8Ptıinç duuan bfr millet rlalla 
fa,qm•mw edileme:. Yakm 
şark milletlerinin 1ıa1 .. 'h u111::
da be..~ledikleri emniyet cluu
gıısu, politikamıı:rn bu di;
rı1st. bu şuurlu ve muvaee· 
neli gidi.şindeu do(jmuştm·. 

Biz lrakın, Mısırın istiklale 
kavuşmalarından ne kadar 
se'1inmişsek küçük Suriye
llİn de milli sınırları içinde müs· 
takil bir varlık sahibi olmasın
dan aynı hazzı duyarız. Fakat 
bu haızımız bize aid olan bir 
hakkı, mukaddes yurdumuz
dan bir parçayı onlara hibe 
edecek kadar ileri vnramaz. 

Suriyenin mukadderatını el· 
l~rinde tutan milliyetperverler 
hılınelidirler ki, sancak Türkle
rine karşı çılgınca bir siyasetle 
lllükteseb hakları ortadan kal· 
dırnııya imkan yoktur. San
cak bütün varlığıyla Türktür. 
Dağ başındaki çobanından 
f~hirli münevverine kadar, hep-
81nin kalbinde Türklüğün ateşi 
;ardır. Kafasıyla, ruhuyla, di· 
b~le, kanıyla Türk olan 280 
ın kişiyi Türklükten kim ayı

rabilir? 

d iddia edilebilir mi ki, lsken
d erun ve Antakya, mandater 

C•lete emanet edilmekle bu 
ruhu, bu çözülmez bağı kayb
thniştir. Tedhiş poJitjkası ve 
~nun tabii neticesi olan ıshrap-
ar göz yaşlarını, milli birlikten 
'Yrı kalmanın yasını arttırmış
tır. Fakat Türkün müşterek 
Ct'lberlerinden hiç biri zaafa 
il" Kraınamıştır. 

Kuvvetin hakka galebe et· 
~Jti günlerde elimizden çıkan 

8 enderun ve Antakya bey· 
:elınilel taabhüdler hilafın-

a olarak büsbütün kendine 
Yabancı b" "d k ır ı areye zot la 
so ulaınaz. Bu beyhude bir 
ghayrettir. Zira şimdi kuvvet 

akk h k ın yanındadır. Bu davada 
._a lı olan Türkiye, hakkını 
"Oruy b'I d" a ı ecek kadar kuvvetli-
ır de ..• 

b Sancaktan her gün kötü ha
erler geliyor Tu .. rk1··.. .. d'. 

ın I · ugun uş· 

r:n arı harekete geçmişlerdir. 
rk bayrağına sarılan münev-
- Sö11u 2 ııd SOf'/ada -

Sevke-.; ::eug-s.u 

, Suriyeliler çok azıtblar 

Sancak Türkleri feci vaziyetlerini· protesto 
için Fransız komiserine telgraflar çektiler 

''lskenderun ve Antakyada reyiama da razıyız.,, 
IST AN BUL 2 ( Hususi muhabirimizden ) -

Türk matbuatıoın, Sancak Türklerine yapılan 
tecavüzler münasebetiyle devam eden neşriya
tına Suriye gazetelerinin hiçbir esasa istinad 
etmiyen yazılarla mukabelede bulunduklan, 
gülünç müddeiyat serdettikleri görülüyor. Bu 
yazılarda küstahça bir lisan kuUamlması fena 
tesir etmiştir. 

ANTAKYA VE ISKENDERUNA 
TÜRK GAZETELERi YASAK 

malaranın tazyiki altındadır. Türk gazetelerinin 
Antakya ve lskendcruna girmeleri yasak edil
miştir. 

HARiCiYE GENEL SEKRETERiNiN 
MÜHiM BEY ANA Ti 

btanbul, 2 (Hususi muhabirimizden) - Ha
riciye Vekaleti genel sekreteri Menemencioğlu 
Sancak meselesi hakkında bugün matbuata 
vukubulan beyanatında şunları söylemiştir: 
"Fransa Suriye ile akdettiği yeni muabedede, 

lstanbul 2 (Hususi muhabirimizden} - Sancak muabedelerJe bağlı bulunduğu bütün vaziyetleri 
Tüklerinin en tabii haklarına karşı tecavüzler · Suriyeye devretmektedir. 
tevali etmektedi~ Köylerde halkSuriyejandar- b~~dn~h~6mdb~~,~~~~~~~~~~·-~~~aS•on•u~3mı•~•a•2ns~~ıff•c•~~~~~~~-
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YARIN AVUSTURYA REJiSi GENEL DIREKTÖRU ISKENDERUNLU BiR TURK GENCi 
BiZE ACIKLI BiR MEKTUP GÖNDERDi MUBAYAA iÇiN ŞEHRiMiZE GELECEKTiR ••• 

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

Tütünlerimiz çok nefistir 
Olston 

M. 
Tütün 
Garry 

Tütün piyasasının aç1lma 
günleri yaklaşarken tütün mm
takalarında hararetli bir çalış
ma başlamıştır. Kumpanyaları 
temsil eden eksperler piyasa
larda ve müba ~ aa mıntakala
rında tedkikler yapıyorlar. 

Garry Tobacco Amerikan 
tütün kumpanyasının umumi 
direktörü Mr. Garry, berabe
rinde direktör arkaditşların
dan Mr. W. Corin olduğu hal-
de şehrimize gelmiştir. Bu ze
vat bu yıl yapılacak mübayaat 
işleriyle alakadar olmaktadır
lar. Mr. Garry, beraberinde 
Mr. Corin olduğu haldt! iki 
güne kadar Milasa gidecek 
ve Milas mıntakasında tütün 
mahsulünü gözden geçirecektir. 

kumpanyası 
ve arkadaşı 

direktörüyle meşhur 
şehrimize geldi 

Oeçell sene tiitti11fem1 mübavaasuıa aıl bir i.Jdıba 
Her yıl lzmirde çok nafi işler S?"elişi, piyasamız bakımından 

yapan ve piyasalarımızda mü- ehemmiyetlidir. 
fit roller oymyan Mr. Garry'nin - Sonu 4 neli Salti/edr. -

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

Iskenderun ve Antakya 
Sancak TUrklerl fena idare alt.nda inim inim 
lnllyor. Orada TUrke dU9man olan r.nsurlar 

en yUkaek memuriyetlere getiriyorlar 

Bu yıl İzmir Lise- ~~-
sinden mezu11 olall ls
kende1U11/u Hüseyin 
adında ışıklı bir Türk 
/!enci gazetemize lsken
demn, Atakya ı•e J<..ı

rıklıaız 1 ıirk/eri11üı bıı
gtinkll vazivetleı i lıak
kmda aşağıdaki şaya
nı dıkkat mektubu 
gimdermi.şfir: 

"Ankara itilaf· 
namesiyle lsken-
derun havalisine 
muhtariyet idaresi 
verileceği tekarrür 
ettiği halde bugün 
bu havalide bakim 
olan idare, şu iki 
esasa istinad ~di-
yor: 

A) Tedhiş siyaseti .. 

7 ürk Afliakya ııe dış baka1111111z Dr. ARAS 
Antakya ve lskenderunuıı 

-Sollu 4 iinrıi salıilede-
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Devalüasyon kanunu çıktı 0::~Nı~E K'tıi'i!~A~~~~·- Asi ordunun piştarları 
•••••••••••••••••••••••• 

Fransız hükllmeti hayat Karabük'te Madride 40 kilometreye 
Pahaılııg" ına mini olacak O~bin ı:ıüfu~lu kadar yaklaşmışlardır 

Bır şehır tesıs 

h 1 1 v d k k t• edilecektir Hayat pa a ı ıgın an çı aca ne ı-
celeri hükumet halledecektir 

J flllısız mali}•c 11az111 Oıyol 

Paris 2 (Hususi) - Devalü
asyon kanun layihasının parla
mento tarafından kabulle fran· 
gın kıymeti kat'i olarak düşü
rülmüştür. Bu maksatla topla
nan fevkalade parlamento dev
resi dört gün sürmüştür. Blum 
ve Ariol tarafından teklif edi
len kanun Jayıhası ile hayat 
pahalılığmın artması ihtimaline 
karşı bunun tesirlerinden bazı 
sınıf vatandaşları korumak için 
düşünülen taviz tedbirleri ka· 
bul edilmiştir. 

Ayan ve meb'usan arasında 
ihtilifJı olan madde üzerinde 

- Sonu #' neü Say/ada -

Meşhur 1'1.giliz sermayedarı 
Summcrl'ik 

- YAZISI 3 CÜ SAHiFEDE -
• 

HUkOmetçller ise Huescaya hiklm olmu9lar 
isllerden 2 topla 400 esir almı,ıardır. 

Tuleytela, 1 (A.A)-General 
Franko dün buraya gelmiş ve 
Alkazarın harabeleri arasında 
Albay Jose Moscardoya is
panyanın en büyük nişanı olan 
San F eroando salibini vermiş-

tir. Alkazarın bütün müdafileri 
ayni nişanla taltif edilmişlerdir. 

General Franko bu merasim 
esnasında demiştir ki: 

"Alkazarın müdafileri sizler 
ispanyaya şeref verdiniz. Bir 
çok zabit nesilleri yetiştirmiş 
olan Alkazar artık yok olmuş
tur. Onun yerine biz yenisini 
yapacağız. Ve sizler bugünkü 
ve yarınki nesle ibret olacak
aanaz. l•panya ile onun impara-

] 1J/r.ytelada sokakln1111 /talı 

torluğunu yeniden kuracağız. 
Yaşasın ispanya .. 

- Sonu 6 1na sa/11/eaı -



....... 
SANCAK: 
Türktür, Türk 
kalacaktır ... 

- Baştatafı 1 ind say/ada -
verler mahkemeye sevk· 
edilirken klylerde daha mui 
Mr politika faali1ettedir. Tlrk 
klılGsOnü toprajılMlan mlllırum 
lrı .. _.aletini. ..... •.._ ,..._z w c1., .. e,. c*ar
-" içie tKyillç-- d 7

1 

dıkça dara!mışhr. B&tün bu 
tedbirlerde Slntan dütmanlık 

bavas-flt'•J••a. I 'ıR•li 
ıey, To• k'1M .,. z..ıa Ilı&--
,. •• .,. ...... .uı.c .. te 
.... tmektir. 

En fecii, mandater devle
tin, bu taşkınlıklara müsamaha 
g5stermiş olmasıdır. Sancak 
davası, Suriye ile Tür· 
kiye arasında halledilecek bir 
daY& dejilclir. Fraaa ile Tür· 
kiye arumda laaUedilecektir. 
Sancağın muhtariyetini teab-
hlld eden Fraa!Wlır. Beynelmi
lel aabada Tlrkirnm doetu 
olan Fraaaa, Sancak clav .. nda 
bize dllşman olamazya ... F raua 
madam ki Suriye mandasmdaa 
feragat edecektir. Türk Ana· 
dolunun bitifik bir parçası olaa 
lskenderun ve Antakyanın ana· 
vatana iltihakından daha isa
betli bir iı olamaL Ortada 
daima ihtilif, daima infial \"e• 
aileleri yaratacak bir yan bl
rakmak tehllkeH teydir. Tabii 
yol, Seaara aid olu& Sezara 
Y91'1Hktir. Herke• ukk•u razı 
ot.aladar. l•keaderun ve An· 
takya Tlrkt&r. Tllrk kalacaktır. 

Bu sevgili yurd parçuım, 
Suriyelilere peşkeı çekemeyiz. 

9i1evke'& El:l.1~ ·-· 
Buca ya 

Eyi su gelecek 
Baı•ıla NW icm• au,a bazı .................. 

B.a belediyeli, Nalaiye mu· 
keziae temil •• il•leai icin ke
tif ~ idi. latikifaf 
ana ermif ve proje haurlaa-
Dllfbr. 

lcme ••f!I beı kilo•etre 
aaktaki Kaagll meabamdu 
Bacaya getirilecektir. ProjeJe 
slre IMm• içia 65 bia lira 
Ilı dll'. F•kat IMa iti SO bila 
.. ,. •..-.k ......_ sl-
rtllmektedir. Bacanm yakan 
maballuiade dirt yh toalak 
bir aa depo1t1 yapbnlacak ve 
m teni kollan ba depoclu 
Nalüyeaia malatelif mobklanna 
daldacaldır. Proje tudik edil
•ek kere Nafıa veklletme 
.Wsilecektir. -Kedin• rel11 lçlrmltl•r 

Biriaci Kordonda Huanıa 
meyhanesinde Mustafa oğlu 
Muatafa yanına aldığı 17 yaş· 
lannda ikbal adındaki kadına 
rakı içirtirken görillmllş ve suç 
n.tü tutulmuıtur. Kadımn yaıı 
kGçnk olcluicawla• oaa rakı 
veren meyhaaeei hakkmda ela 
tahkikata baılanmıtbr. 

Diş tababetinde . 
bir yenilik 

Aiuda tim.lire kadar 1a
pıl..... ...a.ireti oa.. al
tm kuronlar, mHeai dolıa
lar yeriae timcliclea 8o.ra, 
..;tamlık ve glzellik aoktai 
aazanadaa tabii elitleri ta
mamile taklit eden beyaz 
panileu, seramik karomlar 
ve dolgular yapmap bqla
IDlf olduğumuzu HJln balkı· 
mıza miijdeleriz. 
Paris f akültea nelen diplomalı 

oı, tablplerl 

Mu~ffer Eroğul 
Kemal Çetindağ 

Beyler • Numanzade S. 21 
numaralı muayenehane. 

Telefon : 3921 
2-15 5. 2 

YEnl A81R 

.ŞEHİR BABBRLBRİ 

Foçada hır cinayet 1 

1:.-..n1ndenMuharrem 
ezerek öldürdü 

Mebuslar 
Tedtrikat yaptılar 
fz• •el.sim QWI Dm

- " S.CWdia i"fifewem .. 
yındır ve Torbah kazalanna p 
derek oradaki. ihtiyaç!ar haık-

~nııla 
Feç kama-• Y•ikipin.. ..aıa -• bit senede..._ - • .. PN• ..-a •rtlP. 

N ci..,_ .ra..t-. Hamm ~ık ........ Foça ._. •e.m '81- ._ ._, Aıtt • aıti~m eo müllim w 
.. 1 M h dl M t f .. , rındaki baalan birbirine ya· k ·ı b · og u e me e us a aog u ~ çalara çapa ı e aıını ezmış acelesi olan tohumluk işi hak· 

Muharrem arasında kavga çık- lnndır. Mehmed kendi bağln· ve &!dürmüştür. . kında vilayet makamı tarafın· 
IDlft Muharrem bağ çapelile daki otları temizlemiş ve ban· Yakalanan katil Muhvrem dan vapalan teıebbüalerin bir 

lan ko .. •• Muharremin ba- 1 

Mehmedin başını ezmİf we 116- ğına atmışhr. Kavga bu yüz- muhakeme edilmek üzere şeb· an evvel neticelendirilmesi için 
müne sebebiyet vermi,tir. den çıkmıştır. rimiz ağlrceza mahkemesine Ziraat ve'kiletine telgrafla te-

Tahkilcata göre, katille mak· Muharrem: getirilmiştir. mennide bulunmuşlardır. 
................................................................................................................................................................................. 

A~rceza mahkemesinde Fransaya muamele başladı 

Menemenli polis Fatma 
nasıl öldürülmüştü? 

Muamelelerde Frangın 
yeni kuru hesap ediliyor 

Suçlu inkar ediyor, şahitl~r teyid ediyorlar Frank kıymetinin sukutu se- ı leri mahsul satı,ları Eyllil 
hebirle lımirdeki ihracatçılar ayına aid sabılardır ve ihra-

llenemeade poÜ Fabu ... f çwk-ıb. Fatma kaclm bana Fnm ile frank &zerinden catçalar bunlara Cumhuuriyet 
mile mani •lıtnnt bet PflDcla pib •kak kapamu kapamamı J&pbklan •bt!ar için frangın Merkez bankasına frank Oze-
bir iradını buta.la dlv•rek .a,ledi. Gidib kapadım. yanma moa ln1metiai nazarı dikkate rinden yatırılmıı olan mallann 
ölllmllne aebebi,.t vermekle d&lerlrea odada bırakbiam 
mazn• Decleb8f1 kiri ._ w .._._.la bapu ve kollanna almak aaretiyle yeni •btlar tllccarlara paralan verilirken 
llmtafanm mubakemaiae da. ...,,. kelldiai dlY111ekte olcha- yapmqlarcbr. Birincitqria sa- frangın eski kuru üzerinden 
ajlrcezada bqlaem2fbr. t-a slrerek ptardam. Hattl bflan llep ha suretle olmuftur. verilmesini hllkümetten istemit· 
P• Fabea -- za-aclu baatoa parplucb. Sonra hu· llnell enelce bet franga lerdir. U.racatçılann lkbsat ve-

haata yabyor...... KmclW.e tanede llmlf. •blaa &dmler fimdi 2,5 &ank klletine yapmış olduklan mn-
yardam edecek lriwwıi olma- Şahid mfatile dinlenen Bllead llzerindea teklif edilmekte ve racaat budur. Hilkimetçe bu 
dıianclu Dedeb8f1 i.__ ve Ani acbncla 12 yaflanada •blmaktacbr • lbracatçılann mesele llzerinde tedkikat yap• 
evine gitmit ve orada bakıl- iki çocuk vak'a giinl Fatmanın zarar ettiklerini iddia ettik- tınlmaktadır. 

'- 1 M d k d f •• •• • •• •• ma" prti e enemen e i evini evin en eryatlar duyunca ka-
imama verecejini. aJllİ zaman- pıya ko,tuklannı, kapının ka- zu··beyde mahkemede 
da (350) &rahk bir de alacak palı olduğunu gördüklerini, 
senedi baiııll,acağını •6Jlemifti bunun üzer!ne evin içini ıören 
........ ı..Wr,....ı.ıwa.ç oda pençeresindea •ri balt-
yirmi lira para bıılarak Fatı- hklannı, perdenin kenJn 
lll&JI Meaeme.dea Dedebap odada bulunan Fatmayı imaa 
kl,IHeki eviM naklettirmit Maıtafanıo butonla dlvdljtl-
ve bakmaja batlamıfbr. Poliı nll ve hattl o aırada bastonu 
Fatmaaıa bin.ine 3 lira borcu vurdukça, hıb hah di1e nı 
da VU181f. imam, bu parayı da çıkardığını •&yle:nitlerdir. Ke-
ldemiftir. m aclmda onalb ya81nda 

Vak'- budan 90mumı bir çocuk da imam Ma•
malakz•ılle aelatbiJ gibi ima· tafa .e!den. çıkhjı vakıt 
m .. ....ıaa din&yelim: c&bbe•ının bır ucunda baston 

- Fatma 1 S gtın kadar kuıklan ~dajuna gördotGaO, 
nimde kaldaktan •onra bir iin kanaama UDama: 
L-d -'--d .. gM - Bn• yapmamah1dıa, dedi-
ucu e para UllJM ıgım ve e- - · • d d .. il ı · tir 
nemeade birkaç kitide alacajı S'';;m:;SU:.8,_~IDlf ~tea 
b..__.ana 81yleyerek Mene· kalb lautalatı balmwı ihti1ar 
w sffmek istediğini 98yledi, k......., bqmda elleriDcle 
bea de bnmla birlikte kendi- kolaan.'da ve Pisınde ra~ 
.W 11-eae glnderdim. Ar· ve bereler bahmdu;a bildirili· lra.._ kendim de gittim. Bir yorda. 
g6D peti Fatmaya : Dijer pbidlerin dmleomui 

- Paralarını topladın mı? için muhakeme baıka bir gUne 
Haydi köye gidelim,. dedim. bırakıldı. 
Bunun üzerine, -• ... 11•• ..... __ 

- Heaü kimseden para Yangın 
almadak. Zaten ben ıeDİD beni Karantinada Tftrkoğlu soka-
bakamıyacağmı anladım. Ben it•cla Meluned laza Emiaenia 
handa kala,.. 8iz gidin, de· 30 -arah evindae aa ımt· 
di. Benim otaıheı lira kadar mak here yakılan gaz ocatı· 
munfım olmuttu. Onu İ8· ma parll .. sa Jibündea yanıın 
tec:lim. Fatma bu paradan çıkmıt iae de genitle•esiae 
yalnız 3 lirayı kabu! edecejini, meydan verilmeden söadürfil· 
bqbca borw olmaclaitD• Miy· mDfllr. 
lecH. Biraz ıoen kanm ıolrağa Ev ve etya ıiıortAmdı. 

EL HAMRA TELl!FON .. .,,. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bugün matinede• itibaren 

KANUNDAN 
KAÇILMAZ 

SILVIA 
SIDNEY 

Eq müuair bir aık mevzuu içinde beyecanh ve dehıetli 
sahnelerle dolu eafu bir filim 

PARAMUNT JURNALDA : Yeni kadın saç tuvaletleri 
modası ve son haberler 

SEANSLAR: 3-5-7-9.15. Cumart ıi ve pazar 1 de batlar 

Genç kızı kaçırmak istiyenler 
hesab veriyorlar -·-·-·· ' Seferihisar kazaıımn Orhan· k&yUi yetiferek kızı bunlann 

b kı,onde Sile,... kızı zı- ellerioden almak iatemiılerdir. 
beydeyi zorla kaçırmağa te- Fakat Hüseyin Hamdi ve Ed-
ıebbl• etmekle maa• HDse· hem bunlara •ilih abnlflardır. 
yin Ha•cli ve Etemin muhake· Ateş ettikleri halde silahları 
melerine dla Ajvcezacla bq· patlamaymca köyllller odunla 
lanmlfbr. üzerlerine atılmıılar ve failler 

Ziberde bundan p1' eYYel kızı bırakıb kaçmıflardır. 
yine bam ıençlet taraf.adan Maznun Hliseyin Hamdi mah· 
kaçınl•t veo valot kısmı kar· kemede verdiği ifadede vak'a 
tarmak iatirea babam Zilbey· ile hiçbir alikasa olmadıjam, 
deri kaçıranlar t~a ~1- Edhem de )alnız bqma gidip 
dlrllmltttL Ba cmayete aıcl kızı almak istediğini s&1lemif 
da•a .. llrimiı Ajırceza mah· ve : 
kememde de•ua etmifti. Son 
•ak'• ılyle olmuttar : 

Zllbeyde bai kulemiade ana11 
ve karclefleri ile ratarken Hll· 
•eyin Hamdi ve Etem gelmiş· 
lerclir. Vakit gece yarasa idi. 
Htı.eyin, Hamdi ortalığı görmek 
için bir kibrit çakmışlar ve o 
sırada Zübeydenio anası bu iki 
şahsı taııımııtır. Onların Zü
beydeıi lıaçannak mabadiyle 
geldiklerini anla)'IDca yat•lrta 
kızına 11mmkı unlmış, fakat 
Hlaeyia Hamdi di~lde kıaa 
ana11nı bqından yarahyarak 
Zibeydeyi zorla götllrmeie 
ba ....... 

Z&beyde yerlerde aiirüniiyor 
ve b•lara paemeie çalata
yordu. O •ırada Zllbeydenin 
an&llDID ferJa\ları liserine Hn
ae)'İn ve Ahmed adında iki 

Çalışma saatleri 
Mevaim mliaasebetiyle me

murlarin çalıtma saatleri vili· 
yetçe dejiftirilmitlir. Memur· 
lar Hat 9 dan 12 ve ve bir nat 
istirahatten sonra 13 ten 17 ye 
kadar çahtacaklardır. -·-... Ceza görenler 

Otob~slerine fazla yolcu al
dıkları görülen iki otobüscü ile, 
tebirde idarelerindeki otoma· 
bitleri hızla allrea 3 pflr be
lediyece ee1ala .. 1tıl•tflanhr. 

- On aydanberi bu imla 
seviıiyordam. O gllo g8r8f~ 
mOttllk. bana : 
· - Gece gel •eninle gidelim, 

dedi. 
Ben gittim, fakat anaıı 

uyandı. Ana81nın· göz& lnllnde 
benimle beraber gitmek laza 
ağır geldi. Sonra klylller 
yetiıtiler ve ben de bırakıp 
gittim. Kwn ana11 Glll•ll· 
mln 1'aıındaki yara yüaia• 
den dört ay baata yathlt 
hakkında doıyedeki rapor 
okundu. Zllbeyde'ye ae diye· 
celi aorulclu. Zlbeycle lıeadi
ıİDİD zorla ve tehdidle kaçınl
mak istendltini aiyledi. Gel
miyen ıabidlerin dinlenmesi ~in 
muhakeme bafka birglne 
bırakıldı. 

ı Bir şikayetin iç yüzü 
Namazılllta Mlft& loka

;ıncla lamaU kara11 Şadiye •yni 
aokakta Mehmed otlu Kemal 
tarafından d&vlldlljlnll ubı· 
taya tiklyet etmiıtir. Y apslan 
tahkikat neticeainde iddiunım 
dojTu olmadı;. ve kendiıi Ke· 
malin dokuz yqandaki çocuğu 
dillendi dl•dltll için aqcunu 
lrtmek 111akaadile blyle bir 
ıiklyette bulunduju anlaşıl
mııbr. 

Şadiye meıbud •uçlar kaou· 
nuaa ılre hakkında tutulan 
zabıt varakasile adliyeye veril· 
mittir. 

a-r..,..nlevelıeae 

Kültürpark 
••• 

T eşcir ameliyesi 
başlıyor 

Belediye daimi encftmeni din 
iileden monra belediye seİIİ 
doktor Behçet Uz'aa reiıliği 
altında toplanmıı ve baZI ka· 
radar •lmııtır.. f>ekl'ft ...... 
Uz- ... KBMr.-ka aiderefc 
, .. , .. t-.i~ fulyetilll baı
lanacağı için tec:ftikler yapmış· 
tır. Kültürparka bu sene miiı
llim lllikdartlıa ata1- tlikilecefL
tiL Knı•.-k• '- lllal .... • •-n. •"-- r w -.. 
mi:dettirilecek ve ~urada park 
olacak kısımlar basene tama· 
men yetiftirilerek ağaçlandan· 
lacakhr. ........... 
Sıtma mücadelesi 

Gelecek sene lzmirde yapı· 
lacak esaslı satma ve sivrisinek 
mücadelesi için ıimdiden ted· 
kiklere baılanmışbr. Busene 
Karşıyakada iyi tatbik edilen 
sivrisinek mücadelesinden ala· 
nan iyi netice geçen senelere 
nazaran çok faydalı olmuıtur. 
Bu mücadeleye rağmen yine 
sıtmaya yakalananlar görOI· 
mllştür. Busene . çahıılarak 
Bostanlı bataklağı tamamen 
kurutulacakbr. Çiğli cıvarıDda 
demiryolunun deniz kısmında 

batakhk geoit bir saba vardır. 
Bunun kurutulma11 mühim bir 
paraya mtltevakkıf olduğundan 
Nafıa vekaleti tarafından ku· 
rutulması için teıebbtlate bu· 
Junulmak tlzere belediy~ce ted· 
kika ta baılanmııtar. 

Ehli hayvan sergisi 
16 birinci teırinde Barnava 

Ziraat mektebi bahçesinde 
açılacak olan ehtt hayYan ser· 
gisi iç:n Baytar müdllrllğOne 
mlracaat ederek hapaalarını 
kaydettirenler çoktur. Basene 
ıergiye b&yllk alika glsterile· 
celi ıimdiden anlaıılmaktadır. 
Sergide iyi derece kazanacak 
hayvanların sabibletine ikrami· 
yeler verilecektir. 

MAÇLAR 
Ôntlmüzdeki Pazar günii 

1935·36 ıeneıi lzmir birincilik· 
lerine aid maçlara •iıdaki 
ıekilde devam olanacakbr: 

Saat 14 deki Buca-Karı•· 
yaka maçım G6atepeli Ferid, 
uat 16 da Altay·BW'uva ma· 
çmı hakem Sabri idare ede· 
ceklerdir. 

~---... --~ 
Borsa Haberleri 

DUn Borsada 

Çu. 

Yapılan B•bfl•r 
~ 

llzUm 
Aber Fiat 

qağı yukarı 

1546 F Soltri 8 875 16 
901 0 Kurumu 7 SO 10 S0 
472 H Alyoti 10 50 lf» So 
458 Ş M B Koo. 9 1 S S0 
446 AR Oıümc012 25 13 2s 
437 S Sllleymano 14 20 
348 M J Taranto 12 75 17 So 
315 inhisar ida. 6 25 7 
2S8 J Toranto M 10 2S 18 
250 C Alanyalı 8 50 13 
217 D Arditi 12 25 16 S0 
216 F Z AbdullahlO 10 7S 
178 K A Klum 9 13 S0 
170 Y l T allt 8 9 S0 
157 Befikçi Z 10 2S 14 7, 
149 T Dabaı 8 375 9 So 
141 S Gomel 10 SO 13 
139 Ş Remzi 18 21 
134 S Celirdan 9 ıs So 
119 Ş Riza H 9 18 
101 S Emin 9 16 So 
74 8 S AlazrakilO 19 
52 Albayrak 9 75 19 
49 H Alanyalı 11 14 
12 !'! Beıim 13 25 ll ~ 
11 K Nitli 13 13 ~ 
9 J Gozden 14 14 50 

7359 Yekün 
184366 Eaki yekun 
191725 u .... ,.k .. 
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Dr. Şahtın nutku etraf1~da Telgraf. Haberleri Son 
Almanya beyneln ·~Iel 
istikrara amade mi ? 

Şahbn sözleri lngiltere ve Amerikaya karşı bir 
· hücumdur. Fakat Aln anya görüşmelere hazırdır 

Paris, 1 ( A. A ) - Paris 
ınatbuah doktor Şahtın beya
natını Almanyanm beynelmilel 
ekonomik müzakerelere iştira
ke bazı şartlar dahilinde amade 
olduğuna bir delil olarak te
lakki etmekte ve bu suretle 
belki de siyasal bir tarzı tes
viyeye mümkün olacağım bil
dirmektedir. 
ALMANYA BEYNELMİLEL 

iSTiKRARA AMADE MI? 
Kopenhag 1 (A.A) - Gaze

teler Dr. Şahtın beyanatını ted
kik etmektedirler. Politiken 
gazetesi Rayşbank idare mec· 
lisinde bir para istikrarı sıra
sında tahaddüs edebilecek bü
tiin meselelerin görüşüldüğünü 
Yazıyor. 

National Tidende gazetesi 
Almanyamn beynelmilel bir is
tikrara her dakika iştirake 
inıade bulunmasını mühim bir 
hadise olarak kaydetmektedir. 

INGIL TERE VE AMERIKA
Y A HÜCUM 

Varşova, 1 (A.A) - Kurjer 
Perannynin yazdığına göre, 
Şaht'ın nutku Fransız tedbir
lerine karşı yalnız çok ciddi 
tenkidleri ihtiva etmemekte, 
fakat ayni zamanda IngiJtere 
Ve Amerikaya karşı bir hücum 
teşkil etmektedir. 

Herkes beynelmilel kredi ile 
İptidai maddeler problemlerinin 
can noktasını teşkil ettiği Al
ınan ekonomik vaziyetini bil
tnektedir. Garptaki komşu 
tarzı hareket değiştiği ve böy
lelikle sulha ve ekonomik kal· 
kınmaya daha müsaid bir hava 
Yarattığı takdirde bu herhalde 

Almanyayı memnun edecek 
bir hadise teşkil edecektir. 

Alman hükumeti her zaman 
görüşmeler yapmağa hazırdır. 
Bugün siyasal sahada bir sü
kun tesis edecek olan beynel
milel ekonomik müzakereler 
yolu ele alınmış bulunmaktadır. 

Londra, 1 (A.A) - Bütün 
sabah gazete!eri tahliUere gi· 
rişmeksizin Dr. Şabtıo nutkunu 
mevzuu bahsetmektedirler. Ti
caret mehafili Almanyanın ken
disinden beklenen vaziyeti al
mış olduğunu ve bundan başka 
türlü hareket etmenin Almanya 
ıçın mümkün olmadığı fikrini 
ileri sürmektedirler. . 

POLONYA PARASINI 
DÜŞÜRMİYOR 

Varşova, 1 (A.A) - Gene
ral Rydz Smigli'nin başkanla· 
ğmda yapılan müzakereler hak· 
kmda Press ajansmın bildirdi
ğine göre, Polonya hükümeti 
zilotinin şimdiki kıymetini mu
hafaza etmiye karar vermiştir. 

Siyasal mt~hafilden öğrenil· 
diğine göre parlamento yakın· 
da fevkalade bir içtimaa davet 
edilecektir. 

ISVIÇRE BORSALARINDA 
Bern, 1 (A.A) - Dün bü

tün lsviçre borsaları açılmıştır. 
Bilumum esham ve tahviller 
piyasalarmda yükseliş vardır. 

Muamelat pek hararetli olmuş· 
tur. 

Paris, 1 ( A.A ) - Corunna 
radyo istasyonunun verdiği bir 
habere göre Madrid hükumeti 
Peceteyi kıymetten düşürecek-
tir. Finans bakam şimdiden bu 
husustaki kararnameleri hazır
lamıştır. 

Sovyet - ln~iliz ~örüşmeleri 

Deniz anlaşmasında bazı 
tadiller kabul edildi .. 
Londra, 2 (Hususi) - Bu sabah resmen bildirildiğine göre 

Sovyet sefarethanesi müsteşarı ve ataşenavali lngiliz - Sovyet 
deniz muahedesinin akdi için tekrar temasa girişmek maksadile 
busabah Foraya Ofise gitmişler ve logiltere il~ diğer devletle_r 
arasında yapılacak iki tarafli deniz muahedelerıne model teşkıl 
ede_cek olan lngiliz - Sovyet deniz muahedesi üzerinde. b~zı 
t~dılatı kabul etmişlerdir. Bu tadilat muahedenin metnı ıle 
bırlikte alakadar devletlere tebliğ edilmiştir. Bu iki taraflı 
~Uahede 1936 deniz anlaşma~mı imza etmemiş olan büt~n d~v: 
etlerin iltihakına açık bırakılan iki taraflı muabedelerın tıpı 
olacaktır. Bununla beraber, lngiltere ile bu şekilde iki taraflı 
~~~aşına yapacak her devletin hususi menfaatlerine mü~eallik 

•ger bazı tadilata da imkan açık bnakılacaktır. 
t ~talyanm 1936 muahedesine iştiraki ümitleri şimdilik mevcud 
elakki edilmemektedir. 

Belgrad elçimiz Ali Haydar 
Ilaşvekili ziyaret etti 

b B;lgrad, 2 (Yeni Asn)- Türkiyenin Belgrad elçisi Ali Hayda~, 
~gun başvekil Dr. Milan Stoyadinoviçi ziyaret ederek hır 

tnuddet görüşmüştür. . 
.. Yugoslavyanm Sofya ve Berlin elçileri de hükümetin davetı 
~Zerine Belgrada gelmişlerdi. iki elçi ayrı ayrı başvekil tarafm• 

an kabul edilmişlerdir. Elçiler akşam üzeri Sofyaya ve Bel· 
2'tada dönmüşlerdir. 

Alınan ajansı, haş~ekilimizin seyahati 
hakkında bir haber veriyor 

ha~er.lin 1 (A.A) - D. N. B. ajansı, Royter ajansına atfen şu 
erı veriyor : 

.. Türkiye başvekili ismet lnönünün lngiliz hükumetinin daveti 
Uzerıne sonbaharda Londraya geleceği hakkındaki şayialar tama· :1in asılsızdır. Halen iki memleketi alakadar eden pek az me: 
; .. e vardır. Zira doğu Akdenizine aid bir pakt akdi hakkındakı 
,_uzakereler şimdilik derpiş edilmemektedir. 

çarpışması .. 
Milletlerin boğuşması .. 

Tarihin dönmesi .. 

Mohikanların Sonu 
Şaheserinde ve .. 

Kıvrak cians!arı, oynak havaları ile 

KARYOKA 
Bugün LA.LE Sinemasında 

1 - _,, 

·~---~~om-. .... -._. ... ._~ 

ahedesle DEM•R VE ÇELiK FABRl
KASININ KURULACAGI 

•••••••••••••••••••••••• rlan m a 
Karabük' le 

lmzalanan anlaşnıanın Onbin nüfuslu 

maddelerini yazıyoruz .. . Bir şeLıir tesis 
edile c t:ktir 

Istar.bul, 2 (Hususi muhabi
rimizden)- Demir - Çelik fab-Muahedeye gore •• 

Dublin, 2 (A.A) - Bir müd
dettenberi müzakeresi devam 
etmekte o'an Türk - Müs~akil 

irfanda ticaret anlsşması dün 
Dublin h<\riciye nezaretinde 
Tükiye namına lktisad müste
şara Kurtoğlu ve hariciye ve
kaletirniz umum müdürlerinden 
Fuad Fuat Tubay ve Irlanda 
murahhasları tarafmdan mera
simle imzalanmıştır. Anlaşmanın 
esasları şunlardır: 

1 - lrlandaya ithalat ser
besttir. Bütün Türk malları 

kayıtsız şartsız ithal edilebile
cek ve karşılığı serbest döviz 
olarak ihracatçıya ödenecektir. 

2 - İrlanda umumi rejimi
mizin imkan verdiği madde- · 
lerle hususi kontenjan Jistes:ne 
dahil mallarını herbiri için ta
yin edilmiş kontenjan hadleri 
dahilinde Türkiyeye idbal edi
lebilecektir. 
Şu kadar ki bu ithalatın fob 

kıym'etleri yekünu Türki.ve ta· 
rafmdan lrlandaya ihraç edilmiş 
ve fiilen bu memlekete idhal 
edildiklari İrlanda gümrükleri
nin bittastik Cumhuriyt.t Mer
kez bankamıza göndermiş ol
duldarı menşe şahadetnamele
rimizde gösterilmiş mallarımız 

fob kıymetlerinin yüzde ellisfoi 
geçmiyecektir.Cumburiyet mer-

lrlandaya Türk 
kez bankası bu esas dahilinde 
ve mem!eketimiıe fiilen girerek 
bankaya satılmış döviz mevcud 
olmak şartiyle Irlanda ithala
tına serbest döviz verecektir. 

3 - İki memleket arasında 
idi.al ve ihracı kabil mallar 
üzerine kontenjandan olanlar 
kontenjanlariie mabdud olmak 
üzere hususi takas tatbık edi
lebilecektir. 

Hususi takas muameleleri 
Türkiyede takas komisyonJari 
neıdinde muamelesine tabi lr· 

Janda'da böyle komisyonlar ol· 
madığı için ne müsaadei mü
tekeddime istihsaline ne de 
başka n.uameleye tabidir. 

4; - Türkiyenin hiçbir nevi 
anlaşma iie bağlı olmadığı 

memleketler malları deri, yün, 
çuval, torba ilah. dahi hususi 
takas yoluyla hudutsuz girebi
lecektir. 

5-Yukarda 3 üncü ve 4 ün
cü fıkralarda mevzuubahs hu
susi takaslarda Türkiyede 100 
almak ve bilmukabele Türki-

yeye 50 zatmak esası bakidir. 
6 - Tarife bakımından her 

iki memleket birbirine enziyade 
müsaadeye mazhar muamelesi 
bahşetmektedir. Fazla olarak 
Vet yani elli kilo başına 10 
şilin 6 peni olan kuru incir 

PQ ....... 

ithalatı serbesttir 
ithal resmi 7 şiline indirilmiş
tir. Halı resmi avalorem ya· 
ni kıymet üzerinden yüzde 
15 dir. Kabuklu meyvalar 
ve içleri resimleri lrnnsolide 
edilmiştir. Resim vaziyeti kon-
!-ofide edilmiş olan maddeleri
miz esasında palamut da var
dır. 

7 - Anlaşma 15 ilk teşrin
de meriyete girecek 18 ay sü-
recektir. Bu müddetin inkiza
sında anlaşma feshe,lilmezse 
bir yıl temdid edilmiş sayıla
caktır. Bir yıl müddetledir. 

8 - Anlaşmaya bazı mek~ 
tublar da bağlıdır. Müstakil 
lrlanda matbuata müzakerele
rin başlagıcmdanberi bunun 
Türkiye cumhuriyetile aktedi-. 
len ilk anlaşma olduğundan 

bahsederek memleketimiz hak· 
kında dostane neşriyat yap-
maktadırlar. Anlaşmanın iki 
memleket münasebatmda yeni 
ve inkişafh bir devreye mebde 
olacağı umulmaktad:r. 

Dublin, 2 · (A.A) - lrland' 
hükumet reisi De Valera Türk 
lrlanda ticaret anlaşmasının 
imzasından sonra ticaret mü· 
zakeresini idare eden Türk 
heyetini kabul ederek iki mem
leket arasında ilk ticaret an-
laşmasının aktinden dolayı 
memnuniyetlerini bildirmiş ve 
memleketimiz hakkında mu
habbet ve dostluk hislerinden 
bahsetmiştir. 

rikalarımızın yakında kurulma
sına başlanacaktır. Fabrikala-
rın kurulacağı Karabükte on 
bin nüfuslu bir şehi r tesis olu
nacak tir. Demir sanayiimizin 
kurulması ile mem1eket senede , 
dokuz milyon lira kazanacaktır. 

Samsun, 1 (A.A) - Gümrük 
· ve inhisarlar vekili Rana Tar-

han Samsan ve mülhakatındaki 
teftişlerini bitirerek beraber-
lerindeki zevat ile bugün An
kara ya hareket etmiştir. 

Ankara, 2 (A.A) - Ziraat 
Vekaletince takibedilen prog· 
ram dabilind~ Kayseri lstan
bul arasmda ruam mücadelesi 
bugün başlamıştır. 

H.rvatistanda 
Kar fırtınaları yüzünden 

münakalat durdu 
Belgrad, 1 (A.A) - Splitten 

biJdirildiğine göre bir tren kar 
yüzünden Agram yakınında 
tevakkuf etmek mecburiyetinde 
kalmıştır. Adriyatik denizi sa
hilleri boyunca hüküm süren 
kar fırtınalara münaltalata mani 
olmaktadır. Adriyatik deniz.in-
de de çok şiddetli bir fırhna 
devam etmektedir. Ve vapur
lar Split ile sahil boyundaki 
adalar arasmda işliyememek
tedir. 

Irak 
Hariciye nazırı 
lstanbul 2 ( Hususi mnhabi· 

rimizden ) - Londrada bulun
makta olan İrak hariciye nazı
rı Nuri Paşa buS?Ün şehrimize 
geldi. Burada üç' gün kalacak-

- Başta1a/ı bıwıci safufede - sergisinde Türk pavyonunu süsliyen ve serginin tır. Nuri Paşa Toros ekipre-
Fransa ile aramızda 1926 - 1929 tarihli pro- medhaline şeref veren bayrağımıza bakarak siyle Bağdada gidecektir. Ayni 

tokollar olduğuna göre bunların bizim "Bu bayrağı hala başımızda tutacak mıyız?,, trenle Afgan sefiri Ahmed Han 
muvafakatimiz olmadan başkalarına devrolun- diyen bir fellahı, o zaman halktan biri öl- da geldi. 
mıyacağı tabiidir. Vaziyet hükômetimizle Fransa dürmüştü. Bu hadiseye yüzlerce kişi şahid el- Fransız mebus-
hükumeti arasında yapıJmakta olan görüşmelerle duğu halde, halk, öldüreni ele vermemişti. Ha-
bir esasa bağlanacaktır.,, dise tahkikatı o gündenberi ilerlemiş değildir. ları Zagrepte 
SANCAK TÜRKLERiNiN PROTESTOLARI REYIAMA RAZIYIZ Belgrad 2 ( Yeni Asır ) _ 

lstanbul, 2 (Hususi Muhabirimizden) - Suriye Ankara 2 (Hususi muhabirimizden) - Falih Şehrimiıe gelen Fransız mebus· 
Türkleri Şam'da bulunan Suriye fevkalade ko- Rıfkı bugünkü Ulusta yeni yazısında Sancakta ları bugün Yugoslav mebus-
miserine, Türk mümessillerine çektikleri telgraf- reyiama müracaat edilmesini tekrar tavsiye et- lariyle birlikte Zagrebe vasıl 
tar.da: u Sancagımızm bir sürü gibi Suriye'iile · mekte ve Sancak ekseriyetinin Türk olmadığını olmuşlardır. Zagreb belediyesi 
rin idaresine verilmesini şiddetle protesto edi- iddia eden SuriyeliJere şu cevabı vermektedir: Fransız saylav!arı şerefine mü-
yoruz. ,, demişlerdir. "Biz yalnız nüfusu saymakla iktifa edilmiyerek kellef bir ziyafet vermiş ve 

ŞAM SERGiSiNDEKi HADiSE nüfusun reylerine dahi pıüracaat edilmesine he- karşılıklı dostluk nutukları söy-
lstanbul 2 (Hususi muhabirimizden) - Şam men hemen muvafakatimizi bildiriyoruz.

0 
lenmiştir. 

················································································································································································~ 

Arnavutiuk Nafıa nezaretinde J Balkan devletleri milli bankaları 
büyük bir rezalet oldu müdürleri Atinada topla ıacaklardır 

Tiran 2 ( Yeni Asır ) - Arnavutluk nafıa nezaretinde büyük 

bir rezalet oldu. Hadisenin patlak vermesi üzerine bizzat nafıa 
nazırı Saraçi v~ Baş Müddeiumumi n"!zarete gelerek tahkikata 
vaz'ı yedcttiler. On altı memur tevkif edildi. 

Zabıta kuvvetleri nezaretin kapılarını muhafaza altında tutuyor. 

Yeni lspanyol başvekili Faşizmin 
yıkılacağını söylüyor 

Madrid, 2 ( Ö. R ) - Kortes meclisinin fevkalade celsesinde 

başvekil CabalJeronuıı nutku çok sade, vakarlı ve azimli 
olmuştur. Başvekil demiştir ki : 

."Şimdiki hükumet eskisinin devamıdır.Halk cebhesine mensub 
bütün partilerin mümessillerinden müteşekkildir. Onun farikası 

tam birlik ve faşizme karşı gayret vahdetidir. Bunu dünyaya 
karşı ilan etmek isterim. Harhın temevvüçleri o1abil1r. Fakat en 

sonunda muzaffer olacağımıza eminiz. O vakıt devletin teşkilatı 
tamamile değişecek ve i spanyanın bir işçi cumhuriyeti olduğ'unu 
ilan eden kanunuesasioin ilk maddesi bir hakikat olacakhr.,, 

Y evtiç partisi Yugoslavya nasyonal 
partisiyle birleşti 

BeJgrad, 2 ( Yeni Asır ) - Eski başvekil Y evtiçin lideri bu
lunduğu Yevtiç kulübü bugün yaptığı ~oplantıda Yugoslavya 
nasyonal partisiyle birleşmeğe karar verdi. 

Bu karara muhalefet eden Y evtiçin arkadaşlarından on meb'us 
bu fırkadan istifa ettiler. istifa eden meb'uslar müstakil bir 
meb'usan kulübü meydana getirdiler. 

Atina, 2 (Yeni Asır) - Gazeteler, Fransız frangının sukutun

dan dolayı. balkan antantına mensup memleketlerin müşterek 

tedbirler ittihaz edeceklerini haber veriyorlar. 

Balkan devletlerinin milli bankalar müdürleri müşterek karar

lar ittihazı için toplanacaklardır. Konferansın Atinada olması 

muhtemeldir. 

~ ... . .... ' . . . . ~,. . ~·"""' .. ·-. .. 

TA YY fl~RE Sineması 
T E L E F O N 315; 

Bu hafta, aylardanberi beklenen iki büyük fihm birden 

1 - AŞK UGRUNDA 
Emil Yaningse büyük bir şöhret kazandıran şaheser fı lim 

Anna Bella - Jean Gabin - Fernand G ravey 

2 - MUMYALARI SERVET 
Zengin deko~lar içinde yüzlerce güzel kızın iştiraki l e çev
rilen kahkafar filmi - Modern ve meşhur Amerikan komiği 

Eddie Contor'un şaheseri 

Ayrıca : Paramunt dünya havadisleri fi mi 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

SEANS SAATLARI 
Hergün : 2.30 - 5.40 - 9.15 Aşk U~runda 4.5 - 7.30 

Mumyaların serveti. Cumartesi ve pazar günleri saat 1 de 
Mumyaların serveti filini ile başlar. ,•••••r 



~anlta" 

Sosyal tedkikler: 
•••••••••••••••••••••••••••••• 

Bir broşürün ilham ettiği yazı 

Bizde ve başka yerlerde 
veremle mücadele 
Bizi garphlaşbran lnkll8p sı hhatlmz 

için de verilene acımamayı öğre
tlnceye kadar bu lökaydı devam edecekUı-

"Y"azan ;:ı:>r. ~cnıuı Saracoğ1'U. 

Şehrimiz Sovyet general kon· olduğuna bakınca ou teşkilatın 
solosluğunun lzmir belediyesine azameti karşısında hayret duy-
gönderdiği bir risaleyi oku- mamak mümkün değildir. Bu 
dum. Bu küçük fakat muhtevi- teşkilatta 2111 Mütahassıs dok-
yab hayret ve takdire şayan tor çalışmaktadır. Bu doktor-
olan eserin ismi(La lutte contre lar yalmı. adetçe değil evsaf-
la tuberculose dans la RSFSR) ça da yükıielmişlerdir. Verem 
yani (Rus Federatif şuralar üzerinde fenni te~kikatta b~-
Cumhuriyetinde veremle müca· lunmak üzere bırçok cnsta-
dele} dir. Eseri tabettiren Rus- tüler vücuda gelmiştir. Bütün 
ya Halk sıhhat komiserJiğidir. bunlar bu iş ıçin sarfedilen 
Eşerin hedefi Sovyet Rusyada mesaınin bir zübdesidir. Bizde 
veremle nasıl mücadele edil- veremle mücadele işi evvela 
mekte olduğunu göstermektir. lzmirde şahsi gayret ve teşeb-
Rusyada veremle mücadele için büslerin himmetile meydana 
vücuda getirilen tesisah ve gelmiştir. Ondan sonra Istan-
sarfcdilen emekleri okurken · bnlda da bu yolda bir adım 
in.sanın inanmıvacar "geliyor. atılmıştır. Şehrimizde cemiyetin 
Bızden on ?efa bu!uk olan bir dispanseri ve Yamanlarda 
~us_>:~nın bu ışd~ ~ucuda g~- kapalı veremlilere yarayan bir 
tardıgı eser bellu yuz defa bu- k d l t b ld k. 

d ld 
w ampı var ır. s an u a ı ce-

yüktür. Bu eser en a ıgım . ti b. d t 
bazı rakamları zikretmek, mıye n ır e sana oryumu 

d tt•v • ""tal~ ın d w vardır. Resmi olarak adadaki ser e ıgım mu c:am og-
ruluğunu isbata kafidir: sanatoryum ve birkaç yerde 

Birinci teşrin ink1labmdan dispanser vardır. Hususi ve 
evvel Rusyada herşey gibi bu resmi sanatoryumların yatak ade 
iş te pek iptid&i bir halde di henüz 300 ü geçmemiştir. 
imiş. 18 sanatoryum ve 307 Bulaşık hastalıklara tahsis 
adet yatak varmış .• (1918) se- edilen hastanelerin verem-
nesinde 4, (1921) de 15, (1924) liler için ayırdığı yatak adet-
de 84, (1926) da 233, (l 932)de )erile diğer hastanelerin ve-
365 dispanser vücuda gelmiş. remlilere ayırabildiği yatak 
Hastane, sanatoryum, sıhhat adetleri de ilave olunursa ni-
yurdları ve banyo istasyonla- hayet bütün Türkiyede 1000 
nndaki veremin bütün eşkaline yatak tahmin olunabilir. Tür-
karşı tahsis edilen yatak adedi kiyenin nüfusunu Sovvetlerin-
30.500 olmuştur. Bundan başka kinin onda biri farzedersek, 
yarım hastane şeklini alan teş· Sovyetforin kırk bin yatağma 
kilit ta vücuda ge1miştir. Bü- mukabil bizim de hiçolmazsa 
yOkler 'Ve çocuklar için gece 4 bin yatağımız olmalı idi. 
veya gündüz sanatoryumları, Acaba memleketimizde buka-
solariya, muayyen diyet yapan 
lokantalar. 

Bu müesseseler it ve güce 
tahsile mini olmadan tedavi 
esasına matuf olup başka mem• 
leketlerde mevcudu pekaz ve 
Rusyada taammüm etmiş ve 
çok işe yaramışlardır. Zira 
bunlar şahsın yatarak iptaline 
mani olduğu gibi iyi bir tegad
di ve bakımı da temine yara
maktadır. Dispanserlere rapte-
dilmiş olan bu müesseselerin 
yatak adedi 1933 de 10,000 di. 

1928 ve 1932 senelerinin 
yatak adetleri mukayese sure· 
tile: 

1928 de 1932 de 
Hastaneler 2757 4697 
Sanatoryumlar 10505 15242 
Irtfa deniz, 

7447 istasyonları 

Dispanserlerin 
muavin mües

seseleri 7637 
28346 

10556 

10181 
40676 

dar az yatak ve müessese bu
lunması ihtiyacın olmamasm· 
dan mıdır? Bunu hiç kimse 
iddia edemez. Bi7de herşeyi 

devletten beklemek adet ol-
muştur. Devlet ise herşeye 
ayırmak zaruretinde bulunduğu 
paylar nisbetinde iş yapar. 
Bunaan fazlasını papamamak
tad,,. Hususi teşebbüslerin, 
verem mücadele cemiyetlerinin 
ço~alması hatta bütün Türki
yeyi şamil bir şekil alması her 
halde çok iş görebilir. Zengin
lerimiı.in hay11 işlerile olan ala
kası artacak olursa bu işde 

de devlet büdçesine y'Uk olma
dan çokşey yapmak mümkün 
olur. 

Mesela lzmir gibi veremle 
mücadelenin beşiği olan bir 
memlekette nüfus ile mukay
yet aza adedi arasındaki nis
bet utanılacak derucededir. 

., nmrn 
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Nora gUnlerdenberi hayalinde sUsleyib yafatbğı 
ada1ta baktı. içinden neler ge~lrlyordu, kimblllr? 

- Çabuk Kalagan dümene 
geç. Haydi Blak, sen de kü
reklere. Çabuk mahvolacağız! 

Can havliyle küreklere asıl
dılar. Kayalıklar görünmüştü. 
Bir iki snniye sonra müdhiş bir 
çatırdı işidilecck ve kesKİn 

kayalara bineceklerdi. Fakat 
son bir gayret daha.. Derken 
kayık akıntıdan kurtularak 
sağa ~oğru açıldı: kurtulmuş
lardı! 

Kayıktakilerin hepsine bir 
gevşeklik gelmişti. Oldukları 
yere yığıldılar. Yalnız Cava 
hiç birşey olmamış gibi hafif 
hafif kürek çel,erek kabil ol-

duğu kadar bu badireden uzak
laşmağa çalışıyordu. Nora sordu: 

- Ucuz kurtu'duk, değil mi 
Mister Cava? 

- Evet azka'sın gümbürdi
yecektik. Belki kurtulurduk. 
Fakat b'nbir güçlükle elde et· 
tığimiz kayık mahvolacaktı. 

- Mister Cava, sizi böyle 
tehlükelı eyler pek korkut
mıyor. 

Bu söze Blak cevab verdi. 
- Mis Nora, siz Cavayı 

benim kadar tanısaydınız. Bu 
sözü söylemezdiniz. Onun ge
çirdiği öyle maceralar vardır ki 
bu onların yananda çocuk 
t!i'Iencesi gibi kalır. 

YENi ASIR 

Tütünlerimiz 
çok nefistir -·-- 8aştaıa11 lmuıcı sav/ada-

Dün aldığımız malumata göre 
Olston kumpanyasının baş di
rektörü Mr. James Thoma-1, 
beraberinde baş eksper M. 
Thora olduğu halde şehrimize 
gelmiş ve lzmirpalas oteline 
inmişlerdir. Olston kumpanya
sının bu yıl piyasalarımızdan 

yapacağı tütün mübayaatı 
mühim bir yekuna baliğ ola
caktır. Kendileri dün piyasada 
tedkikler yapmışlardır. 

Pazar günü bir ltalyan va
purile Avusturya tütün rejisinin 
genci direktörü ve Avusturya 
maliye nezareti müsteşarı Dr. 
Vaher, refakatinde bır fen 
heyeti 'bulunduğu halde lzmire 
gelecek ve mmtakamızda Avus
turya rejisinin ibtivaç gördüğü 
mikdarda tütün mübayaatında 

bulunacaktır. 

Dr. Valter lzmirde üç gün 
ka'acak ve Ankaraya gidecektir 
Hükumet merkezinde nekadar 
kalacağı malum değildir. Maa
mafih ornda inhisarlar veka
letıle bazı mühim temaslarda 
bulunduktan sonra Karadeniz 
sahillerine hareket edeceği ve 
Karadenizin bütün mıntaka
larını gezeceği de haber ahn
mışt ·r. 

Levvelyn dUştU 
Londra 1 (A.A) - Lewelyn 

Tanganika gölü kıyılarına düş· 
müştür. Tayyaresi barabolmuş 
ise de kendisine ve arlrndaşla
nna bir şey olmamıştır. Şimdi 
yarışta üç tayyare bulunmakta-
dır. En ön-ie bulunmakta olan 
Shrttun tayyaresi saat 8,30 da 
Bulqwqyo üzerinden uçmuştur. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Halbuki İzmirde verebilecek 
vaı.iyelte olan İnsanların tere
yağdan kıl çeker gibi verecek
leri para ile daha neler yap• 
mak mümkün değildir. Niçin 
bu lakaydi? 

Daha garibi var. Cemiyetin 
her ıeııe kampta 24 saatta 
yatak v~ dört defa yemell mu
kabili aldığı bir !irayı da çok 
görerek leıızilat teklif ve ısrar 
edenleri gördükçe hayret et-
memek kabil olmuyor. Esasen 
bizde sıhhat nam ve hesabaoa 
ödenen her şey cereme telakki 
olunur. Poker, elbise, ayakka-
bı ve şapka için bizim kadar 
sarfeden bir garplının sıhbatı 
için verdiğinin onda birini ver
mek vaziyetinde olursak is
yan ediyoruz . 

işte verem mücadele cemi
yetlerinin cılız kalışı da gör-
dükleri işlerin be~enilmeme
sinden değil, sıhhat namına 
verilen para1arın cereme telak
kisinden ileri gelmektedir. Bizi 
garplılaşhran inkılap,s.hbatimiz 
için titiz olmayı ve pokere, 
şapkaya, pabuca verdiğimiz 
paraya acımadığımız gibi sıh-
hat mefhumu için verilene de 
acımamayı öğretinceye kadar 
bu lakaydi sürüp gidecektir. 

BEŞ HURMA ADASINDA 
Cava kürekleri Kalaganla 

Blaka bırakarak tekrar düme
ne geçti. Kayık yavaş yavaş 
Beşhurma adasına doğru yol 
a'mağa başladı. Cava düşün

celi idi. Kimbilir neler hesap 
ediyor, ne planlar kuruyordu. 
Yata baktı. Küçük gemi sessiz 
uyuyordu. Gözlerini Noraya 
çevirdi. Genç kız da derin ve 
yorgun bir uykuya dalmıştı. 

San Şona baktı • Güzel 
Çinli dirseklerini diıine daya
mış ufukları seyrediyordu. 
Yüıii parlak ay ışığı altında 

sarı bir mac;keden farksızdı. 
Aradan iki saat kadar gcÇmişti. 
Cava daldığı derin düşünceden 
Kalaganın sesi ile uyandı. 

- Aduya geldik, neresine 
çıkacağız. 

Cava birkat dakika dikkatle 
etrafa baktı. Denizin gürültü
süne kulak verdi. Yüzünde 
memnuniyetsizlik ol'unuyordu. 

- Ortalığın aydınlanmasını 
bekliyeceğiz. Etraf kayalarla 

--; 

ISKENDERUNLU BiR TURK GENCi 
BiZE ACIKLI BiR MEKTUP GÖNDERDi 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Iskenderun ve Antakya 
Sancak TUrkler.I fena idare altında inim inim 
lnllyor. Orada Türke düşman olan r.nsurlar 

en yüksek memuriyetlere getirlyorlar 

- Başta1afı 1 tnci sav/ada -
ilk işgallerinde Arap, Ermeni 
ve Senegalli askerler Türk 
köylerini yağmaya giriştiler. 

Çapulculuğa başladılar. Bunun 
ardandan Türke düşman unsur
lardan milliyet teşkilatları vü· 
cuda getirildi. Bu süvari kuv
vetler köyden köye dolaştırıl
dı. Bunların konakladığı yer
lerde halk bunları beslemeğe 

mecbur edildi. Bu çeLe1er biıı· 
bir işkenceye kalkıştılar. Za
man geldi ki Türk halkı çok 
fakir düştü. Bu teşkilat ta da
ğıldı. 

Bu defa iktısadi tazyik şöy
le başladı. Her köyde ve ka
sabnda keyfi vergiler tarhe
d:Jdi. Aşar, mahsulün onda bi
ri alınmak suretiyle devam et
ti. Afetlerden mahsüller azal· 
dı. Bu vergileri halk vereme
yınce üzerine ağır faizler ek
lendi. Köylünün harmanları mü
sadere edildi. 

Borçlar yine ödenmeyince 
şehre gelen köylülere aid hay-

vanlar hanlarda müsadere edil· 
eli. Bunlara bacız kondu. Hal

kın en zaruri ihtiyaçlanna va
nncıya kadar haraç mezad sa• 

tıldı. Daha feci nokta da, bir 
kısım vergilerin kırbaçla dayak 

atılarak çok medeni bir usülle 
tahsil edilişidir. Bu varidatla, 

Sancağm senevi 700,000 liralık 
bütçesi temin edildi. En fena 
yıllarda bile bütçe değişmedi. 

A mik ovasında zengin Türk 
arazi sahipleri siyasi sebeblerle 

tevkif edildiler. Üstelik bura-' 
lara yağmacı Arap aşiretleri 

getirildi. Bunlar ~ububat tarla-. 

lanna sürülerioı saldılar. Hü· 
kfımete yapılan ;ıikayetler bir 
fayda vermedi. 

Ziraat bankası beryerde bir 
yardım müessesesi olduğu halde 
Sancak Türkleri için bir tahrip 
vasıtası oldu. Vergisini vere
miyen halk malını ipotek ede-

rek Ziraat baiıkasmdan para 
aldı. Vaktinde bankaya öden
miy~n borçlar yüksek faizlerle 
kabardı. Güya vaziyeti tedkik 
için bir meclisi umumi kurdu
lar. Bu meclisin akılsız azalara 
keselerini doyurunca işleri yüz 
üstü bıraktılar. Bu derin ihmal 
karşısında köylü inim inim 
inledi. 

C) SiY ASI VAZIYET 
Iskenderun sancağmda en 

' yüksek mevki delegedir. Bunu 
Doryo isminde bir Fransız 
temsil ediyor. Antakya ve Kı
rılchanda direr kaymakam ve 

dolu. Denizin kayalara çarpıp 
çıkardığı gürültüyü duyuyor 
mısınız? 

Hakikaten dalgaların sert 
kayalara çarptıkça meydana 
getirdiği hışırtıyı işidiyorlardı. 

iki üç saat daha beklemek 
Jazım geldi. Güneş doğmadan 
bir saat evvel ortalık kafi de· 
recede aydınlanmıştı. Bu sırada 
Nora da uyanmıştı. 

- Çıkacağımız ada burası 
mı? 

- Evet Mis Nora. 
- Peki neden çıkmıyoruz? 
- Karanlıkta kayalıklara 

binmek tehlükesi var da ondan. 
Biraz sonra çıkacağız. 

Nora günlerde~beri ha)•alin
de si"sleyib yaşattığı adaya 
baktı. içinden neler geçiyordu. 
Kiın bilir? 

Biraz sonra şarkta, gökle 
denizin birleştiği yerde bir Jşık 
görüldü. Gün doğuyordu. 

Ada bütün güzelliğiyle mcy
"ana çıktı. Yüksek kayalı, sarp 
he_vbetJi bir şeydi. En yüksek 

başlarında Fransız müsteşarları 

vardır. Yani iç içe iki hükümet 
hüküm sürüyor. Memurlar, 
Türke basım şnbıslar<lan seçili
yor. Maaşları boldur. Bu hal 
zengin ve mülk sahibi bir me

mur smıfı yaratmıştır. Memu
riyet krallık gibi irsiydir. Me-

mur olan memuriyetinden çıka
rılmaz, Ve babadan oğula inti-

kal eder. En büyük memuri
yete getirilen, Türke en fazla 

düşmanlık yapacağı teslim edi
len adamdır. 

Jandarma en ufak vesile ile, 
suçsuz Türk kCSylillerini kolla-

rına kelepçe vurarak şehre 

getirir. Birkaç gün mevkuf 
kalır. 

Bir memurdan şikayet için 

önce maliye veznesine 125 
frank yatırmak şarttır. Bu pra

tilc usul bütün şikayetleri orta
dan kaldırdı. Köylü hükumet 

memurlarının y~nına girerken 
bir kralın yanına giraıiş gibi 

ter dökerler. Bir TürkJe mah
kemede karşılaşan ermeni dai
ma haklıdır. Hakıız bile olsa 
bakla çıkması matlüp olduğu 

için karar ona göre hazırlanır. 

Netice şudur: Fransızların 
Sancak Türkleri için tanıdık-

ları tek istiklal zulüm olmuş
tur. Suriyeli Arabların idare-

sine girmemek için protestoya 
girişen, dükkanlarını kapatan 
eşkıyalar Ermeni ve Fellah· 
Jardır. 

Sancak 'Türkleri Türkiyeye 
ve Ulu Ônd;ere kavuşmağı isti· 
yorlar. Suriyeli Arablar iıtik· 

'lalJerine kavuşur)a'rken, gücünü 
bütün dünyaya tanıtan Türk 
Ulusu böğründe 400\000 Türk' 
kardeşinin istiklal · acısife sız-. 
lamasına müsaade edemez. 
Türk Ulusu özkardeşlerinin 
ya-ıh gözlerle sızlanmasına razı 
olamaz. " 

. . -
Dünya 
istikrarına doğru 

Vaşington, 1 (A.A) - Tica
ret bakanı Roper matbuata 
verdiği beyanatta Fransız, In
giliz, Amerikan anlaşmasının 

dünya iatikranna doğru atılnıı7 
bir adım olduğunu söylemiş ve 
demiştir ki: 

- Bu anlaşma üç memleket 
arasında halihazırda çok yük
sek olan gümrük tarifelerinin 
indirilmesini intaç edebilecek 
olan bir tesanüd tesis etmek
tedir. 

yerinde, hertaraftan görüle
bilecek bir mevkide yanyana 
beş tane hurma ağacı vardı. 
Hafif bir rüzgar adadan güzel 
ağaç ve toprak kokusu getiri
yordu. Bu sırada kayalıklar-
dan bir sürü kuş yüksel-
di. Güneşin parlak ziyası 
altında rengarenk kanadlariyle 
çok güzel bir manzara teşkil 

eden bu kuşlar Noranın nazarı 
dikkatini celbetmişti. 

- O .. Ne güzel kuşlar! 
- Evet, diye cevab verdi 

Cava. Bunlar Cennet kuşlarıdır. 
Buraların ycrlisidirJer. 

ikisinin de gözleri bir an 
için birleşti. Bu kısacık zaman-

da birbirlerine derin ve manalı 
bakışlarla bakhlar. Nora kıpkır
mızı kesildi.Kalbi şiddetle çarp· 
mağa,nefosi daralnıağa başladı. 
Boğazına birşeyJer tıkanıyordu. 
Gayri ihtiyari elini boğazına 
götürdü, gülmeğe çalıştı. 

- Hakikaten çok güzel· 
mahluklar! 

- mım~di-

Devaluasyon 
kanunu çıktı 

Baştarafı 1 mcı say/ada 
kabul edilen uzlaşma şekli, 
devalüasyon neticesinde hayat 
bahalalığı hi~sedilecek derecede 
artarsa bazı sınıf vatandaşlar 
için bunun tesirini izale ede
cek tedbirleri almak imkanını 

hlikümete vermektedir. Bu me
tin şu esasları ihtiva ediyor: 

1 - Hayat pahalılığının art• 
masından doğabilecek işçi .. 
patron ihtilaflnrmda mecburi 
hakem usulü. 

2 - Ayni ihtimal karşısında 
hususi nizamlara bağlı oları 
zirai maddeler fiatlerinin yeni· 
den tedkiki. 

Eski muharipler, küçük irad 
erbabı mütekaidler ve Kolek-
tiviteler menfaatine de ayni 
şekilde taviz esaslara derpiş 
edilmiştir. Yalnız mütekaid
ler hakkındaki hakemin müza-
keresi meclisin ge1ecek devresi
ne bırakılmıştır.Kredi Fonsiyeye 
hükümelin d evlet kaynakların
dan 3 milyar frank avans ver
mesi projesi de kabul edi 'miş
tir. Bunun gayesi de bu ban
kanın belediyelere ve kaza ve 
nahiyelere yaptığı ikrazat fai
zinin indirilmesidir. Bütün mese
lelerde iki meclis arasında tart1 
mütabakat elde edildikten ve 
metinler kabul edildikten sonra 
parlamentonun fevkalade dev· 
resini kapayan emirname okun· 
muştur. 

Nevvork, 2 (Hususi) - Ame· 
rikan gazeteleri frangın deva
{üasyonu ve Fransız - Ingiliz .. 
Amerikan para anlaşmaSl bak-
kmda umumiyetle müsaid olaıı 
tefsirler berdevam etmektedir
ler. 11Nevyork Times,, gazetesi 
şunları yazıyor: 

Bu öyle bir hadisedir ki bir 
kaç hafta evveline kadar fi-
nansal gazeteler tarafından af!'" 
cak uzak bir ümid telakki edı-
lebilirdi. Bu mühim bir terak
kidir. Şüphesiz, bütün parata
ran devamlı istikrarı temin edil
meden önce geçilecek birçok 
merhaleler vardır. Bu yold• 
en büyük mani ~ümrük tarife
lerile harb borçlarıdır. 

" Nevyork Tribune " de fil 
mütaleada bulunuyor: 

" Anlaşmanın beynelmilel .,,e 
dahili ehemmiyeti hakkmd• 
ne yazılsa mübalaga olmaı· 
Bunun neticesi olarak eko'" 
nomik liberalizm ve beY" 
nelmilel iştirak fıkirleri ye· 
niden kuvvetlenmiştir. Bil 
tedbir hiç kimseye karşı de'" 
ğildir. Ôtümü haber verilmiş 
olan Jiberalizm her zamandafl 
daha sağdır. Halbuki diktatı>r· 
lük idareleri bilakis dünyayı 
barba sürüklemek tehdidinde
dirler. işte üç büyük demokrnsİ 
para barbanın önüne geçme" 
için işbirliği yapmışlardır. BÜ'" 
tün garb demokrasileri de buo• 
iştirak etmişlerdir. Bu, harbıO 
sonundanberi dünya su!hu içİO 
yapılmış en korucu harekettir ... 

Paris 2 (Hususi)- "Temps,, 
gazetesi frangm devalüasyonun'" 
dan çıkabilecek neticelere karşı 
bazı smıfları himaye için kabul 
edilen tekliflerin aleyhinde 
bulunarak şunları yazıyor: 

"Bu cerrahi ameliyenin ın~' 
vaffak olması için devamlı bıt 
gayret sarfı laı.ımdır. Ancak 
ekonomik müvazcne ve bütçe 
müvazenesi lazımgelcn emniyet 
havasına uyand1rabilir. Bu e[ll'" 

niyetin doğması için imtiya~lı 
bir sınıf teşkil edilmelidıt• 
Öyle bir sınıf ki onun iç'n her 
şeyi yapmağa cevaz vardır .,,e 
bütün milletin fedakarJıldarıo: 
dan ona hiçbir iztırap hisse5' 
çıkmayacaktır! 

" Ovest· Eclar ,, gazetesi ele 
hükümctin muayyen bir sınıfııı 
değil, umumi menfaatin bizrJJe' 
tinde olmasmı istiyor. Bu g•" 
zetenin fikrince develüasyon1111 

muvaffak olması için hükuıııe~ 
tin her siyasi ihtiras ve batt 
hasetten kendini kurtarın•51 

ve harb zamanında oıdui'° 
gibi yalnız bütün milletin nı~0" 
faatiyle u~raşması lazımdır. 
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Almanya ngiltereyi düşündürüyor 
---~--------------~Cll 

Bahriye birinci lordu Samuel Hoare Almanyanın 
muazzam bir askeri kudret olduğunu söylüyor 
Londra 2 (Ö.R)- Muhafaza· müstemlekelerinde başgösteren esası yeniden teyid ederek ekonomik kalkıoma yolunda 

karlar kongresi biri silahlanma, vahlm endişeleri dağıtmak ve lngiliz mandası altandaki ara· hükumetin ${İriştiği teşebbüsle-
diğeri mandalar hakkında iki yabancı memleketlerdeki te!ı• zinio terki meselesinin müna- lerin muvaffakıyetini tasdik et· 
lllühim karar suretiyle mühim lükeli ümidlere nihayet vermek kaşa edilebilecek bir mesele mekle beraber yoksul mınta-
bir teşebbüste bulunmuştur. için logiliz hükumeti 1935 ta· olmadığmı teyid eyler. ,, kalarda yeni fabrikalar tesisini 
Birincisi münasebetiyle bahriye rihinde Sir John Simon vasıta· Londra 2 ( Hususi ) - Mu- teşvik suretile bu kalkınmanın 
llazm sir Samuel Hoare bükü· sile Berlinde Hitlere bildirdiği hafazakar partisinin kongresi tacilini istemiştir. 

~~~::=:.~:~;:r~~:l:v::~:~ ···M:······c·:·········xsambıe·······ea·ş .... kanı .. 
susi ve endişe verici işaretinin 
lıertarafta silahların artması 
olduğunu söylemiştir. Daha 
hususi olarak Almanyadao 
bahseden nazır demiştir ki : 

'
1Bu devlet 1935 senesi Mar

tında mecburi askerlik mülı.el• 
lefiyetioi ihdas etti. Geçen 
Matta haıeri kuvvetleri mec
nıuunun 550 bin nefer yekô· 
nunu tutan 36 fırkadan ibaret 
olduğunu bildirdi. Fakat henüz 
hu .kuvvetlerin ·nasal inkişaf 
ettiği malüm d~ğildir. Yal
nız şurası muhakkaktır ki 
Almanya muazzam bir askeri 
kudret olmuştur. Almanya harp 
hazırbkları için senede en az 
800 milyon lngiliz lirası sarfe
diyor. Böyle bir rakkam teh· 
lükenin büyüklüğüne müthiş 
bir şahadettir. Fak at vaziyet 
hakkında son söz söylenme· 
lllİştir. Zira Almanya şimdi de 
aakerlik müddetini iki seneye 
çıkarmışbr. Bundan şu netice 
çıkar ki, umumi silibsızlanma 
faraziyesi halinde bile, lngil
tere bir taraflı silahsızlanma
sından ileri gelen bugünkü 
llladun vaziyeti aıli daimi ola· 
rak kabul edemez. 

Bahriye nazırı en sonra de
niı teslihatmın süratle tezayü· 
clü hususunda tem;n t vermiı 
\'e asker alma usuliyle malze
nıe tedariki hakkında izahat
ı~~ sonra şu sözlerle sözünü 
ıtırıniştir. 

11

Eğer kollektif emniyeti sis
~~nı haline getirmek için sarfe· 

den mesaiye iştirak etmek 
\'.e bütün teahbüdlerimizi ye• 
;

1ne getirmek istersek silahsız
e~n.rııa programımızı tahakkuk 
b lırrneğe mecburuz. Bundan 
aşka bir ihtimnl batara gele· 

llıez." 
Ekseriyet, diğer tarafdan 

tnandaJar hakkında da şu karar 
suretini kabul etmiştir. 
~iliz imparatorluğunda ve 

!:-zan : Tok Dil 

•!!-.Geçen aa,lların hüla- f .... : 
lstanh"/ ıı -'<at • 04 mu.Jtüsuıuze11 mektup alan 

fofll "cıog/u atkadaşlarüe görüştükten 
ffı,.aha. Y~la rıkıvor/ar, sultan Deli 

ltnt " l .. lere i . a l(ltı ı•aıtiıma giden e/t-
ft'f ~nı~t köy/etinden hirisillde ziva-

11truıroı H -Cavltık • llJ•daroglu köy alfası 
flı;zL (t !tasanın kızı Bin Oül'e 
• " ofu v ort I k. 0'· O gece orada kalıyor. 

at ta k'" k Yoktu B· ope sesleri bile 
YÜrüd:. ır sokak daha kıvrıldı, 
iil b. u, d fakat karşısına yol de
,. k ır ııvar gelmiş yola sed 
~e aıi t' b • 
Sok kş 1

• urası çıkmaz bir 
a ta F k kara 1 • a at Hitydaroğlu 
n ılcta; kerpiç duvarı öoe-

Dünya sulbü için çalışan bir delegas
yon heyetini kabul etti 

Beynelmilel sulh lorganizasyonunun hiçbir millet 
teyid edildi veya devlet eleyhine çalışmadığı 

Cenevre. 2 (Hususi) - Dün 
Milletler cemiyeti asamblesi 
başkanı ve Arjantin hariciye 
nazırı Salvador dünya sulh top
lanbsı namına gelen bir dele
gasyonu kabul etmiştir. Bu 
heyetin reisi Briikselde topla
nan sulh toplantısı kongresinin 
neticelerini Milletler cemiyeti 
asamblesi reisine izah etmiştir. 
Takdim merasimi Lord Robert 
SesiJ tarafından yapdmışbr. 
MiUetler cemiyeti reisi sulh 
toplanhsı tarafından sarfedilen 
gayretlere teşekkilr etmiş ve 
lord Rebert Sesil, "sulh top• 
lanbsı,. nın hiçbir memleket, 
hiçbir rejim aleyhinde olmak• 
sızm sadece sulh ve milletler 
cemiyeti için mücadelede bu· 
lunduiuna hahrlatmıtbr. 

Kongreye iştirak eden 37 
milletin münevverleri namına 
bir Çekoslovak avukata söz 
alarak toplantnıın muazzam bir 
sulh ordusu teıkiline uğraşb· 
ğtnı ve bu ordunun harp teh
lükesini anhyan ve sulhu ha· 
raretle istiyen efkaraumumiye• 
den ibaret olacağını söylemiş· 
tir. 

Beynelmilel kadmlar birliği 
tarafından teşkil edilen u Sulh 
ve silahsızlanma,. komitesi reisi 
de, çok tehdide maruz bulun• 
duğunu bildirdiği sulh lehinde 
bir hitabede bulunmuştur. 

Bundan sonra Fransız mesai 
konfoderasyonu reisi Jouhaux 
sindikalist işçiler namına söz 
alarak Brüksel kongresini 

Tefrika No: & 

cek gibi duvara yüzünü çarp
mıj iki ellerile de yoslanmışta. 

- Oof burnum! demeğe kal
madı birdenbire sustu, duvarın 
arkasından sesler geliyordu, 
kıvrak ve nameli bir kız sesi: 

- Kız Ane! Bunlar ne za
man gidecekler bubam söyle
miş mi? Diye aksetti. 
Başka bir ses: 
- Bilmem! Dedi. 
- Birkaç gün kalsalar bari! 
- Kalamıyacakrar sanmm 

aba! Ben merdivenin altından 
laflarmı dinledim, birisi: Çok 
geciktik, burada kalmamahyız 

"mtitecavize karşı önleyici bir ve mühimmat imal ve naklin· 
hareket" şeklinde hülasa et· den sakınmanın bir vazife oJ-
miştir. Bu karara göre sindi- duğunu ve mütecaviz ilan edi-
kalist işçiler mütearrız bir dev- len memleketteki sendikaların 
Jet hesabına harp malzemesi da hükômetleriyle tesanüdleri-
naklinden ictinab edeceklerdir. ni kırmalan lizımgeleceğini 

Delegelerden binbaşı PailJard söylemiştir. 
tayyarenin harp vasıtası ola- Cenevre 2 (Hususi) - Es· 
rak teşkil ettiğ'i tehülükeden ki muharipler beynelmilel kon-
bahsetmiş ve i"sanlara kanat federasyonun umumi sekreteri, 
veren fennin imha vasltası ola- eski muharipler namına şu te-
rak kullanılmamasını temenni mennilerde bulunmuştur : 
etmiştir. Eski muharipler ce· Teslihatın tahdidi ve tedri-
miyetleri birliği umumi sekre· cen azalhlması için kurulan ko· 
terinin bir nutku sulh lehindeki misyon mtizakerelerinin yeni• 
bu beyanat serisine nihayet de:ı açılması, silAh ticaretinden 
vermiştir. Mumaileyh sulhun ileri gelen tehlükenin izalesi, 
korunmasa için; silahsızlanma, kolletif emniyetin, karşılıklı 
kollektif, emniyet ve karşıhkh yardımın tan~imi, harb tehlü-
yardım esaslannı mDdafaa et· kesile dolu olan beynelmilel 
miş ve Milletler cemiyetinin vaziyete bir çare bulmacağa ve 
kuvvetlendirilmesini istemiştir. hayat için elzem maddelerin 

Cenevre, 2 (Hususi)- "Sulh tevziindeki müsavatsızlıktan ile· 
toplantısı" teşkilatına dahil te- ri gelebile-cek tehlükeleri önle-
şekküllerin mümessilleri ara- meğ memur için bir teşekkül 
sında Milletler Cemiyeti asam• kurulması, Cenevre miles~e-
blesi reisi tarafmdan kabul sesinin takviyesi. 
edilen bir Çin gcnerala uzak Rivolt netice olarak demiş-
şark sulhunun da korunması tir ki: Eski muharibler siyasi, 
için bir hitabede bulunmuştur. sosyal ve ekonomik sa hada 
"Kiliseler dilnya birliği" dele· daha iyi bir anlaşma ve uzlaş· 
gesi sulh mücadelesinde kili· maya vüsul içia daha kudretli 
selerin ehemmiyetinden bahset• bir harekete girişilmesini ister-
miştirl ler. Avrupa, yeniden karışıklık 

Jovhaup milyoolnrca teşki- ve anarşi içine düşmek iste-
13tlı işçi naınma mütaarrııa nirse, bu kat'iyyen elzemdir. 
karşı önleyici zecri tedbirler Küçük Antant konseyi 
lüzumunu göstermiş, sendikar BeJgrad 2 (Yeni Asır)- Kü· 
birliğine dahil aza için müte- çük Antant iktisat konseyinin 
caviz ilan edilen memlekt ve- ilk toplantısı salı günü Bükreşte 
ya memleketler hesabına silah yapılacaktır. 

diyordu. Öteki birisi de: Ne 
olur, yolda bu !<adar kaldık. 
bir gün de hurda k alm1~1z ne 
çıkar diyordu. 

- Kim idi bunu diyen Ay
şe? 

- Vallahi bilmem aba! 
Haydaroğluou merak sar

mıştı, duvara vücudunu daya
yıp dinlemeğe başladı, duvarın 

arkasında kımıldıyorlar, birşey
ler yapıyorlar. ayni zamanda 
görüşüyor!ardı. içeridekiler gö 
rüşmelerinde devam ettiler. 

- Ayşe, gece sen onların 
oyununu S?ördOn mü ? 

- Ufff, aba elim yandı, elim 
yandı. 

Duvarm arkasında bir telaş 
oldu: 

- Neden yaktın a kız? 
- Sana bakayım derken 

tencerenin kapağını bezsiz tu
tuverdim. 

- Zararı yok, zararı yok, al 
şuradan bir tezek üstüne sür 
geçer. 

Bir vakfenin arkasından: 
- Haf Kız! Sen oyunlarını 

gördün mü? 
- Görmedim aba, elim acı

yor. 
- Ben seyrettim onları, ka

çamak seyrettim .. 
Bubam ~örmedi mi? 
Saklandım da seyrettim, 

kız! 

Nereye? 
Damın üsHine çıktım, da

mın yurgu taşını ucuna kadar 
getirdim, arkasına saklanıb 
seyrettim. Aman Ayşe bir 
görseydin, hele genç bir efe 
var, Kacırcıo~:,!:.&ıta yanında 

~anne :s 
. 

General Franko yaralanmamış 

• • r ısı an 
• 

illi 
Franko ır n tuk verdi 
Yeni hükumet işleri çevirıneğe haşladı 

Sevil 2 ( Ö.R ) - General kilometre şimali garbisinde asi· 
Frankonun ölüm derecesinde lerin çok şiddetli bir hücumu hüıo 
yaralandığı haberi tekzib edi- kumetçiler tarafından reddedil .. 
Jiyor. miştir. Asiler 200 den fazla esir 

Burgos 2 ( Ö . R ) - Dün ve bir çok malzeme bırakmışhr. 
milli hükômet reisliğine tayin Sevil, 2 (Ö.R) - Ovyedo-
edilen General Frankoya sala- dan bildirildiğine göre bir hü· 
hiyetin devri münasebetile me· kümet tayyaresi dün Ovyedo· 
rasim olmuştur. yu bombardıman etmiştir. 9 

General Franko nutkunda kişi ölmüştür. 
din hürriyetine riayet edilece- Saint Jean de Luz, 2 (A.A) 
ği11i ve ecnebi memleketlerle, Nasyonalistler Bilbao yolu üı:e-
bilhassa ispanyanın siyasetine r i?de ft,-ndarroa limanma gir-
mubalif o)mıyanlara ticari an· mışlerdır. 
1 1 1 ~ " f k t General MoJanm kıtaat. ha-
aşma ar yapı acagını, a a . . _ . 

medeniyetimize karşı mücadele lı_~azırda ~e~uatıo ~zenne yü· 
edenlerle " hiçbir münasebet rumektedır.Bılbao dun de bom-
tesis edilmiyeceğini söylemiştir. bard ıman edilmiştir. Şehirde 

Yont cıMilli Hükumet,, Ge- müdhiş bir panik çıkmışbr. 
neral Franko'nun riyaseti al- Ahaliden birçoğu Santandere 
tında işleri çevirmeğe devam iltica etmişlerdir. Orada da 
edecektir. yiyecek kıtlığı elim surette 

Madrid, 2 (Ô.R) Madridin 120 hissedilmeğe başlamıştır. 

Balkan 
Spor oyunları 

Bisiklette kazandık 
Atina, 2 (A.A) - Balkan 

oyunlarının hitamından 8 gün 
sonra yani 12 llkteşrinde ge· 
çen Haziranda Sofyada alınan 
bir karar mucibince birinci 
Balkan abş müsabakası Atina· 
da yapılacaklar. Dört gün sü
recek olan bu müsabakayı Yu
nanistan ve av federasyonu ve 
ona bağlı birlikler tanzim 
edeceklerdir. Bundan sonra 
193~ ikinci Balkan atış müsa· 
bakasuıın hangi memlekette 
yapılacağını tesbit için Balkan 
federasyonlan heyetleri kongre 
halinde toplanacaklardır. 

Mo3kova, 2 ( A.A ) - Uk-
ranya ve Türkiye bisiklet ekip
leri arasında dün Kiefte yapı
lan 100 kilometrelik yarıŞta 

Talat 3 saat 32 dakika 2 sa
niye ile birinci ve Orhan 
ikinci gelm;ştir. Talat birincili2'i 
on dakikalık bir farkla kazan
mıştır. Türk bısikletçileri üç 
müsabakayı da muvaffakıyetle 
bitirerek umumi şampiyonayı 

kazanmışlardır. 

lngiliz bankası 
Frank veriyor 

Londra, 2 (A.A) - Fransa 
bankası ile akdetti{?i hususi bir 
anla~ma neticesi olarak logil
tere bankası çok acele Fransız 
frangına ihtiyacı bulunanlara 
bir lngiliz lirası 96 frank üze
rinden muamelenin ihtiyaç gös
terdiği dövizin bir kısmını ita 
etmiştir. 

oturuyor, efelerin beyi bir Efe! 
Adana da Haydaroğlu diyor
lardı, coştu da bir kalktı, aman 
ne oynadı, ne oynadı.. Hem 
bana o Efe söylenmişti de, hani 
bubam çnyırdaydı ya! işte o za
man bubumı çağırdılar, ben git
tim, Katırcıoğlu dedikleri bana 
bir şeyler sordu, arkasından 
o genç Efe de adımı sordu, 
ben de adımı söyledim. 

- Kız bubam duyarsa! 
- Duyarsa ne olur sanki, 

duydu bile, ben hepsini bu-
bama söyledim. 

- Kız abat Sen ona tutul-
muşsun yahml 

- Suus~s. kimseye söyleme, 
onu sevdim, içimde bir şeyler 

oluyor, bubam beni ona verir 
mi dersin kız! 

- Sakın ha bubam duyma
sın, seni vaUabi da, billahi da 
ölüm, ölüm öldürür, kemiklerini 
kırar. 

- Hadi oradan sen ele, 
o gibi bir Efe mi bulacak da
matlığına .. 

- !Jilmedı -

Ayanda 
Fransız ınuhalifleri 

neler söylediler? 
Paris, 2 (A.A) - Ayan mec

lisinde mali kanunların kat'i ka
bulü ite neticelenen son cel
sede Martioigue ayanı Lemery 
bükümete ş\ddetle hücum et
miş ve ezcümle şöyle demiştir: 
-Eğer Blum ile Auriol .şimdi 

yapmakta olduklarını yapacak
larıuı intihabat esnasında ilin 
etmiş olsalardı bugün hükumet 
erkanından olamazlardı. Frank 
kıymetinin indirilmesi zaruridir. 
Çünkü kasalar bomboştur. Bu 
günkü muamele bir ilaç c!eğil~ 
dir. Muvakkat bir çaredir. Hü· 
kümet bizi yeni bir iflasa, yeni 
bir kıymet düşüklüğüne doğru 
sürüklüyor. 

BLUM'UN CEVABI 
Paris, 1 (A.A) - Mükerrer 

13 numaralı madde hakkında 
müdahalesinde Blum ezcümle 
demiştir ki: 
-Ben cesaretsiz değilim. Alta 

ikinci kanunda da cesaretsiz 
değildim. Ve fesad hareketleri 
büyüyecek olursa onlara cevab 
vermeğe muktedir olacağım. 
Senatonun bu ihtimali imkan
sız addediyor görünmekte ol-
duğunu büyük bir mt-mnuni
yetle müşahede ediyorum. Hü· 
kiimet başka türlü düşünmek 
mecburiyetindedir. Biz hiçbir 
zaman bir istimlak hükumeti 
değiliz. Fakat kanun adamı 
ıcın ta-;arruf hakkı bütün 
kolektif menfaatlerden üstün 
mü olmalıdır? Bir sosyal harble 
neticelenecek olan tazyik ha· 
reketlerinden kaçınmak sure
tile kafaları sakinieştirmeğe 

muvaffak olduk. Eylülde yapı
lan grev hareketi sükun bul
muştur. Bu karışı!dık devresi 
uzadığı takdirde tehlüke bat· 
gösterebilir. Para tedbirlerinin 
muvaffakıyeti iş veren ile i~çi 
arasındaki itimad ve nizamın 

idame ettirilmesine bağlıdır. 
Sosyal hadiselerin ikinci bir 
propaganda tarafından hariçte 
mübalacra edilmemesi lazımdır. o 

lngiliz filosu 
Akdenizde 

Loodra , 2 (A.A) - Hood 
saffıharb kruvazörü saffıbarb 
kruvazörleri filosu Amiral ge
misi vazifesini almak üzere 
dnn Akdenize müteveccihen 
Portsmouth'dan hareket et· 
miştir. 

Etibba kongresi 
Sof ya, 2 (Yeni Asır) - Bey 

nelmilel etibba kongresi bu
günkü son toplantısında ban
yolar meselesini müzakere et· 
miştir. Keogra öğleden sonu; 
dağılmışhr. 

.. 
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lngilterenin teslihab 
GUnUn yazıları: 
........................... 

Üniversitede yabancı dil 

Gde1;1n~!~r niçi~ yabancı Buseneki deniz programında kırk üç 
ogrenemıyorlar? harp gemisinin inşası vardır. 

Maarif vekilimizden bir temenni 

Üniversitenin kuruluşiyle be
raber dedikodusu gazetelerde 
yer tutan yabancı diller mek
tebi mevzuu; hele son imtihan 
neticelerinden sonra bir hayli 
alevlendi. Müşahede ve tedkike 
müstenid yazıların yanıbaşında 
körükörüne iddialar ve bunla
rın arasında mübalagaya sap· 
mış olanlar da vardır. Biz şu 
veya bunu münakaşaya lüzum 
gö~meden içinde bulunmak 
itibariyle olanı, olduğu gib; 
bildirmek maksadiyle şu satır· 
!arı yazarken ilim ışığında yü
rümek ve yavrularına bu yolda 
emin bir istikbal hazırlamak 

gayesini büyük fedakarlıklarla 

temine çalışan lzmirlilerin de 
bu işle yalcından alakadar ol
duklarına emin bulunuyoruz. 

Biliyorm:ki Üniversitenin der
ıe başlama günlerinde vapur 
dolusu talebe akınının lzmirden 
İstanbula yollanışı; yalnırca ke
aenin hakimiyeti altında olmak
tan ziyade; maddi güçlüklere 
rağmen içten gelen bir okun
ma aşkının tesirile oluyor. 

Üniversiteye bağlı bir dil 
mektebinin var olduğunu bil
meyen kalmadı. Fakat bu dil 
mektebinde okuyan talebeler· 
den başkasının bilmediği bir 
hakikat daha vardırki asıl par
mağın buraya basılması lazım
gelir.Bu da; dil mektebinin ted
ris şeklidir. Müdüründen tu
tunuz, muallimine, talebesine 
kadar hepsi meçhulat ıçın· 

dedir. Hiçbirisi size ne oku
tu'duğunu hangi metodu takip 
etmekte olunduğunu vazıhan 
bildiremez. 

Muallim sınıfa girer, ne ders 
vereceğini şaşırmıştır. Talebe 
ne dinliyeceğinden bihaberdir. 
Haftalar aylar geçer. Kültür 
dağarcığına konmuş birşey bu
lamazsınız. Kurlar üzerine mu
ayyen bir kitab mı takip edi· 
liyor? Hayır.. Bir dikte usulü 
mü kabul edilmiştir ? Mesleki 
branş gözönünde mi tutuluyor? 
Hayır .. Hayır. 

imtihana gelince şimdiye ka
dar icap ettiği gibi oldu. Bu 
tedris şekline münasip imtihan 
§ekli de - tabir caizse - so· 
ğuk oluyordu .• Fakat busene 
işler değişti. Tedris şekli ayni 
olmakla beraber imtihan ha
kiki hüviyetini alınca talebe 
sukutu hayale uğradı. Muğber 
olanlar oldu. Şikayet sesleri 

Yazan: Niyazi ilhamı 
biraz daha yükseldi. Ve muh
terem kültür bakanının salahi
yettar beyanatiyle bu mesele 
dü~ümlendi; 

"Lisan tedrisatına hüküme· 
timiz büyük bir ehemmiyet 
veriyor. Bu ana prensip baki 
kalmak şartiyle teferrüatta ve 
tedris şeklinde ıslahat yapıl
mak lazımgeldiğine kaniiz. Fa
kat imtihanda muvaffak ola
mıyanlar için verilecek bir ka
rarımız yoktur,, dedi. 

Filhakika biz bu beyanatı hem 
sevinçle hem de hüzünle okuduk, 
sevindik; çünkü lisan mektebi
nin kaldırılacağına dair orta
lıkta dolaşmakta olan üzücü 
bir haberi kökünden yalan
lıyordu. Teessürümüz ise vazi
yetten mui?ber olanları tama· 
miyle ümidsizliğe düşürecek 
olan son cümledir. Bizce netice 
şeraite göre mütalaa edilir: 

1 - Lisan mektebi muallim
lerinin kısmı mühimmi lisan 
bildiklerinden dolayı muallim 
olmuşlardır. Şahsi hüviyetleri 
içinde ne kadar şöhret ve tak
dir sahibi olurlarsa olsunlar bu 
onlara muallimlik vasfını hak 
ettiremez. Çünkü hocalık geniş 
bir çalışma sahasıdır. Ve bina
enaleyh öğretme kabiliyetleri 
noksandır. 

2 - Lisanda pek zayif olan 
talebeye ne bir kitab tavsiye 
edilmiş ne de bir yol gösterilip 
ona göre çalışması temin edil
miştir. Halbuki talebelik devri 
basmakalıp devridir. Verildiği 
ve gösterildiği kadar cevab 
beklenir. 

Binbir zaruret içinde oku· 
yup didinen ve kendi branşın
da temayilz eden bugibi tale
belerin ortada kaybolan sarih 
haklarının iade edilmesi için 
sayın Kültür Bakanımızdan bu 
işlerin birdefa daha incelen
mesini istemek doğru olmaz mı? 

N. t. KÖYMEN 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• 

Bir vak'a 
Evvelki gece yeni bostan 

arkasında yangın yerinde bir 
vak'a olmuştur: Oradan sarhoş 
halde geçmekte olan Mişon 
oğlu Liya, sabıkalılardan Yan
yalı Fettah tarafından dövül· 
mek ve taşla başından yara· 
!anmak suretile zorla yere ya
tırılarak altı lirası alınmıştır. 
Suçlu derhal zabıtaca yakalan· 
mış ve meşhud suçlar kanunu 
mucibince adliyeye verilmiştir. 
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inci gibi bakı,ıarı, uzun kirpikleri ve bunların 

hepsinden Ustun gelmlyecak kadar söze 
leke111lz namusu varmış •. 

Ne olacak Semih?. 
Ne mi olacak, hiç • . Ne 

olabilir ki? Belki de böyle sa
adet beni öldürebilir.. Sen be
nim olursan, şimdi sana emni· 
yetle bakan gözlerim kapan
madan böyle bir neticeyle kar· 
şılaşırsa böyle bir saadet be
nim için çok fazla gelecektir. 
O zaman.. Seni.. Hiç mi hiç 
unutmıyacağım. Öyle sanıyo· 
rum ki bütün gecelerimiz se
vişmekle geçecek.. Ve bizim 
için geceler daima kua olacak. 
Ah Semiham, seni öyle coşkun 
're arzulu seviyorum ki .. 

·- Fakat anlayamadım Se· 

mih.. Seni üzen hadise ne .. Se
nin kalbinde yer yapan o bah· 
tiyar kız kim.. Onu çok mu 
seviyorsun Semih? 

- Hayır Semiham. Hiç mi 
biç sevmiyorum. Hatta kendi· 
sini tanımıyorum bile .. Yalnız .. 

Çok tuhaf bir his bu.. Her 
insan ana şefkati önünde var· 
lıklarından bir çok şeyleri feda 
etmek mevkiindedirler. Anne· 
mi kırmak hatırımdan geçmi
yor. O, böyle bir neticeyi ha
ber alırsa çok fena olacak. 

- Daha sarih ol Semih •. 
- Benim bir teyze kızım 

var. Henüz vüzünü bile gör· 

~-----~,. 

lngiliz Jilos11nda11 bir görünüş 

Londra 1 (A.A) - Muhafa· tesis edilmiş olduğunu, Sovyet cak lngiliz silahlanma progra· 
zakar parti konı;ıresi, bu sabah ordu ve hava kuvvetleri mev- mının tatbiki şartile olacaktır. 
Margate'de 1300 delegenin cudunun pek ziyade artmış Filo inşaat programı bekle-
iştirakiyle açıldı. Deniz bakanı bulunduğunu, Amerikada ordu nildiğ:nden daha çabuk tahak-
Sir Samuel Hoare parti lideri 1 masraflannın gittikçe artbğını kuk etmiştir. Bu programda 
Baldvinin yerine hükumeti tem· kaydetmiş ve demiştir ki: busene için yalnız 2 saf harp 
sil etmekte idi. Bir delege in- Bu hal bir taraflı silahsız· gemisı ile 7 kruvazör, 18 tor· 
gilterenin bir taraflı silahsız- !anmanın faydasızlığını ve ba· pido muhribi 2 tayyare gemisi 
!anması barıştan ziyade harbe rışın istikrarcı bir unsuru olmak 8 denizaltı gemisi 6 tayyare 
hi1:met edeceğini bildiren bir itibarile kuvvetli bir lngiliz im- ve motörlü torpido vardır. 
karar sureti projesi verdi. paratorluğunun lüzumunu gös- Hava kuvvetlerimize birçok 

Bundan sonra söz alan Sir terir.Hükümet silahlanma prog· zabitler, yüksek kıymetli kim-
Samuel Hoare altı aydanberi ramını mümkün olduğu kadar seler adeta tehacüm etmek su· 
teslihat vaziyetinin bütün dün- çabuk tatbik etmek zaruretin- retiyle iltihak etmektedirler. 
yada daha ciddi bir şekil al- de bulunuyordu. Bu silahlanma Yakında kullanılacak olan yeni 
dığını söylemiş, Almanyanın lngiliz imparatorluğunun en nümune tayyareleri dünya yü-
tekrar silahlandığı ve memle- mühim unsurlarını teminat al- zünde mevcut tayyarelerin her 
kette iki senelik hizmet usu· tına almağa matuftur. Bütün hangi nevi ile olursa olsun mu-
lüniln ihdas edıldiğioi, Fransa- dünyanın ümid ettiği gibi ge• kayese edilebilir. Hem de bu 
da da geçen sene içinde iki lecekte genel bir silahsızlanma mukayese bizimkilerin lehine 
sene askerlik hizmetinin tekrar vukubulduğu takdirde bu an- olur deıııiştir. 

···············--··································································· ····•·••·•··········•·•························· 

Asi ordunun piş tarları 
Madride 40 kilometreye kadar yaklaşmışlardır 

- Baştara/ı I ncı Sahi/ede -
General Varelanın emri al

tındaki kuvvetlerin Madrid 
üzerine yürüyüşleri devam edi
yor. Toplarıyle, mitralyözleriyle 
ve kamyon- dolusu askerlerini 
birlikte götürmüştür . 

Tuleytelada evlerin ekserisi 
yağmaya uğramıştır. Nasyona· 
listlerin piştarları dün sabah 
Madride 40 kilometre ve Tu
leytela şimaliade de 30 kilo· 
metre yaklaşmış bulunuyor· 
lardu 

Ajans Havas muhabirinin 
sarahatlJ'n bildirdiğine göre 
Alkaznr hastanesi muhasara 
esnasında takriben 700 yaralı 
tedavi etmiştir. Hastanede 

medim. Annem muhakkak 
onunla evlenmemi istiyor. İnci 
gibi bakışları, uzun kirpikleri 
ve sairesi varmış. Bütün bun· 
!arın hepsinin fevkinde Allah 
için namuslu bir kızcağızmış. 

Hayatında hiçbir erkek eli 
eline temas etmemiş imiş •. Bir 

genç kız için namus, bulunmaz 
bir hazine imiş. Ancak bu 
meşhur ve namusu mücessem 
teyze kızının küçük bir kusuru 
varmış. 

- Ne imiş o Semih? 
- Boyu çok kısa imiş .. Fa-

kat bunun da tadili mümkün
müş.. Daima uzun ökçe giy· 
mek,sokaklarda o tretuvar üze
rinden ben de yaya kaldırım· 

dan yürüyerek bu noksanı ta· 
dil t>debilirmişiz. 

Belki de bu sözlere içinden 
gülüyorsun Semiha... Gülme 
kızım, bunlar gülünmekten zi· 
yade ağlanmıya layık şeyler .• 
Görüyorsun ki bu tey1.e kızı 
sırf annemi tatmin etmiş olmak 

hertürlü ilaç bulunduğu halde 
Tetanos aşısı bulunmadığı için 
yalnız bir kişi Tetanostan öl
müştür. Yerin altındaki mah
zende tabutsuz gömülü 82 ce· 
sed bulunmuştur. Bu cesed
ler 2 ay çetin muhasara esna
sında vurulan kahramanlara 
aittir. Elektrik bulunmaması 

yüzünden Alkazarda bütün 
cerrahi ameliyeler mum ve yağ 
lambası ışığmda ve pek güç· 
lükle yapılmıştır. 

Seville, 1 (A.A) - Tuley· 
tela düşelidenberi Markisist 
kuvvetler cebhane fabrikasın· 

dan mahrumdurlar. 
Prens Karlos De Burbonun 

Eibar dağı civarında bir mu· 

iı:in bana, salhaneden koyun 
satın alır gibi siparişle alınmak 
isteniyor. Güya evlenecek ben 
değil de annemmiş gibi .. 

Annem bu ahunun fotoğra
fını büyük bir itina ile çanta

sından çıkarıp bana gösterir
ken adeta mühim bir iş yapı
yor gibiydi. Zavallı satılık kız· 

cağızın fotoğrafını, sırf anne· 
min hatırı için uzun uzun ted
kik ettikten sonra: 

- Pek şeker şey anne, de· 
dim. Ama onunla geçineceği· 

miz nereden belli.. Ya o beni 
beğenmezse .. 

- Ne münasebet.. Kocası 
değilmisin, elbettt> beğenecek. 
Buna mecburdur. 

işte o zaman Semiham .. An· 
neme oldukça sert ve kat'i 

1 bir ültimaton verdim. Bir daha 
j bu kızdan bahsedilirse evin 
1 kapısına bile uğramıyacağımı 

1 
söyledim ve esasen evlenmek 
niyetinde olmadığımı anlattım. 

- Şu halde evlenmezsiniz .. 

harebede vurularak öldüğü te
yid edilmektedir. 

Madrid, 1 (A.A) - Hüku

met kuvvetleri Huesca civarın· 
da mühim bir mevzi olan Monte 
Akaoriu işgal etmişlerdir. Bu 
esnada ellerine 413 esir 2 top, 
birçok mitralyöz ve mühimmat 
geçmiştir. Şimdi hükümetçiler 
Huesca'ya hakim mevzileri iş
gal etmektedirler. 

Belgrad rıhtım! 
Belgrad 2 (Yeni Asır)- Ya

kında inşasına başlanacak olan 
Belgrad rıhtımı 1000 metre 
uzunluğunda olacak ve 20 mil· 
yon levaya malolacaktır. 

- Bil'akis.. Fakat aradan 
bir müddet geçmesi lazım. 

* . .. 
ince kız gece yarısından 

sonra Bar kapısında kavga 
eden ad•mı merak etmişti.Po· 
)is memuru bu vakitten sonra 
Bar'a müşteri kabul edilmiye· 
ceğini söylerken bu ince sesli 
erkeğin yükselttiği itiraz sesin
den bir şeyler anlamış gibiydi. 
Kapıya çıkınca hayretinden 
dona kaldı. Semih tanımıştı. 
Fakat böyle münasebetsiz bir 
zamanda Bar'a girmek isteyişi 
manidardı. Polis memurunun 
kulağına eğilerek bir şeyler 

söyledi ve Semib'e hitab etti: 
- Buyurunuz Semih bey .. 
Semih yıkıla yıkıla merdi

veııleri tırmandı. Işıklı bir ka· 
binenin önünde durakladı ve 
sordu: 

- Müşterisi var mı buranın? 
- Hayır, olsa bile sizin için 

değil.. 
içeri girdiler. Kör kütük sar· 

hoş olan Semih, salonu kaplı-

s Tefrtnlevel 1uae 
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Şlkilyetlar, temenniler 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Çok haklı 
Bir şikayet 
karşısındayız 
Yeni Asır gazetesi ya:ıı 

işleri direktörlüğüne: 

Sayın bay, 
23 Eylül 936 günlemecine 

müsadif Çarşamba günü Söke· 
de Aydına gitmek için Ortak· 
lardan aktarma suretiyle oto• 
raya bindiğimiz halde istasyon 
memuru, başka otoray gelece· 
ğini ııöyliyerek ( onyedi) yolcuyıı 
otoraydan indirdi. 

Bir müddet sonra, ikinci oto· 
rayın ne zaman geleceğini is· 
tasyon memurundan sorduk. 
Başka vesait olmadığını söy
ledi. 

istasyon memurunun aldata· 
rak meydanda bıraktığı oP 
yedi yolcunun imzasiyle işletme 
müfettişliğine paramızla bir tel· 
graf yazacağımızı istasyon me• 
muruna söyledik. Yazın, vere• 
lim, dedi. Telgrafı yazıp gö• 
türdük, tekrar ikinci bir defa 
daha aldatıldık ve telgrafımıı 
yazılmadı. 

Bu suretle meydanda kalan 
on yedi yolcudan bir kısmı 

ile yaya olarak Germenciğe 
geldik ve oradan paramızla 
tedarik ettiğimiz bir yük kanı· 
yonu ile Aydına gece. ıaat 
birde gelebildik. 

Ortaklar istasyonu memuru· 
ıun yaptığı bu hareketin ne 

demek olduğunu anlıyamıyoruı. 
Ne için aldatılıyoruz, ne için 
paramızla sokaklarda kalıyoruz· 
Söke istasyon memuru seyaba• 
timizin temin edilemiyeceğini 
söyliyemez mi idi? Ortaklarda 
otorayın bizi alıp almıyacağınl 

bilmez miydi? Öyle olduğıı 
halde ne diye bilet verdi. 

Bu gibi yolsuzluklara yüksek 
görüşlü Bayındırlık bakanımızın 
bir nihayet vermesini yalva· 
rırız. 

Aydın okuyucularınızdan 
MUSTAFA ÖZKAVRU~ 

ltalya-Yugoslavya , 
ticaret muahedesı 

Belgrad, 1 (A.A) - ltalyan : 
Yugoslav ticaret muahedesi 
hakkında beyanatta bulunaıı 
Başbakan Stoyadinoviç, Yugos· 
lavyanın bu muahede ile ltaly~ 
ile olan ticaret münasebetlerill1 

daha emin bir şekilde sağlaııı· 
Jaştırmış bulunduğunu söyle• 
miştir. Başbakan zecri tedbir• 
!erin tatbikinden evvel vazedi• 
len 50 milyon liretlik Kleriııl 
hakkında devlet siparişleri su• 
retile kısmen kaldırılacağını 
söylemiştir. 

Heriki memleket arasındalıi 
münasebetler böylelikle not• 
malleştirilecek, ticaret müb8' 
deleleri eski ehemmiyetini ka' 
zanacaktır. 

yan kızıl ışıklara gömülünce 
başını saran sarhoş hava dab• 
fazla bir şiddetle kendini his' 
settiriyordu. Dalgın dalgın bil' 
şını İnce kıza çevirdi : 

- Neredesin sen Emine? 
- Buradayım .. Bir aydanbeti 

ortada yoksunuz. Acaba basıl 
mı diye merak ediyordum. 

- Hasta değilim.. Değilill' 
amma.. Vaziyet biç te iyi değiJ, 
Üç gecedenberi işte gördüğ'Ü11 

gibiyim. Erkenden içmeğe bat• 
lıyorum. 

- Nedenmiş o .. 
- Neden olacak, malüm· 
- Küçük hanımdan haber 

yok mu? 
- Küçük hanım da kiıll 

oluyor? 
- Semiha hanım. 

S d b·ııı·yor' en onu nere en 
sun? 

Siz cidden sarhoşsııntl~ 
Semih bey .. Kendiniz anlatııı• 
dınız mı? 
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Şövalye buraya gelerek beriki- Damoyil dişlerini sıkarak: 
nizde üç aydan evvel Parise - Demek yazmıyacaksın•z 
avdet etmiyeceğinize dair na- öyle mi ?... Dedi. 
ınusunuz üzerine söz verdik- - Bunun bir faide ve tesiri 
ten sonra Parisio herhangi bir o!mıyacak monsinyör. Bakınız, 

farzımuhal olarak o<llumun bukapısma kadar birkaç dos-
tumla beraber size refakat, ve raya gelece~ini kabul edelim, 

ne olacağım biliyor mu!lunuz? 
orada veda edeceğim - Ne olacakmış bakalım! 

-- Monsinyör bu şerefden - Şövalye, dünyanın ~n iti-
dolayı size ilelebed minnettar madsız bir adamı olduğa J!ibi 
kalacağım. sizin kadar da İnadçı ve dik 

- Kabul ediyorsunuz değil baslıdır Monsinvör o, bir kerre 
mi? kafasına Dam dö Piveni, kızını 

_ EJbette Monsinyörf Ke- ve biraderiniz Monı:ıinyörü pen-
mali sürur ve şükranla kabul çenizden kurtarmağı yerte,tir-

mişt;r. Hiçhir sev onu bu az-
ediyorum. Hatta bu büyüklü- mandan menedemez anlıvor-
ğünüzü de ölünceye kadar sunuzya, ben bu serefli tek1i-
unutmıyacağım. finizi kemali şükranfa kabul 

Mareşal sevinçle hemen bir ediyorum. Fa rat o .•• Ah! Kor-
nasaya koşarak hokka ve ka- kuyorum, işidir g ibi oluyorum .. 
ıem getirdi.. Bana ne diyeceğini biJiyor 

- Öyle ise yazınız. Dedi. musunuz? 
Pardayan kımıJdamadı, yeni• Hiddetinden mosmor kesilen 

den içini çekti. Mare~al: 
- Bir kelime daha sövlive- - Ne diyecekmiş bakalım! 

ceğim .. Kabul ediyorum .. Fakat Dedi. 
Pardayan eli kıhncımn k~b-

bu kabulüm yalnız kendi şah- zesinde oldu~u halde dimdik 
sıma aittir, dedi. Damovilin karşısında durdu. 

- Siz ynmanıza bakanız 1 - "Demek ki babam, siz ve 
Şövalyeyi ikna etmeği ben Mösyö Lö Dük hana bövle bir 
deruhte ederim. menhu5 teklifte bulunuvor-

- Azıcık sabırlı olunuz mon- sunuz öyle mi? Övle ise vuf 
sinyör. Ben oğlumu bilirim. olsun ervahınıza bayl-ı! Dört 
Onun ne kadar itimatsız oldu- bin alhn ve iki müvyyen eaerli 
ğunu bilmezsiniz.. Kralların, at için ben" namus~uz.lu{?'a 
prenslerin, mareşalların vait- flevketmek istiyorsunuz ha! Bin 
lerine bu kadar kötü nazarla müzeyyen eğerli at, her biri 
hakan bir adam olamaz, batta dört bin altın muhtevi dört bin 
benden hile l{uşkulanır, ken- torba vermiş olsanız beni mem-
~isine de emniyeti yoktur.. nun de~I, daha ziyade tahkir 
Peşini bırakmıyan gölgesin- etmiş olursunuz. Ne!.. Şövalye 

Dü Paradayanın, babumm ku-
clen ürker. Esen rüzgirdau şatbğı kılıncı satacafrma, kur-
tüpheye düşer. Bütün erkek tarmağa yemin ettiği iki bed-
ve kadınlardan müteneffirdir.. baht kadını terkedeceğine, ken-
Ben de onun bu tabiatlarından disini de bu veçhile alçaklar, 
dolayı pek mahcubum. Evet... reziller zümres ne dahil eyliye-
Monainyör, birçok defa onu ceğme inanacak dünyada iki 
bayle müvesvis görerek yüzüm 1 adam varmış ha!. .. 

kı~d~:.:7.:~e~ğ~=-~ek- 1 ~u.T>#'fa! ~u·s:-:ı nat BT::;.ae:fnn7'7'/J 

Diş tabibi ~ 

Maliye Vekiletinden: 
Teslim edilecek mahalleri 150X80 140X70 120X65 Kütpübane Tahmin Muvakkat teminatları 

Yazıhane Yazıhane Yazı masası Yekun bedelleri 
Adet Adet Adet Adet Adet Lira K. Lira 

Ankara 9 33 157 32 231 5327 00 400 
lstanbul 18 81 491 194 784 19794 20 1485 
lzmir 8 58 295 55 416 9716 00 729 
lçel 6 36 201 47 290 9855 00 740 

1 - Kapalı zarf eksiltmeleri için tehir edildiği itin olunan beş örnekte yazıhane ve saire meyanında bulunan dosya dolaplan 
münakasadan çıkarılarak yukarıda teslim edilecek mabaJlerile mikdarları ve her birinin muhammen bedel ve muvakkat teminatları 
yazılı dört örneği ayrı ayrı dört şartname ve kapalı zarf usulile tekrar eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Ankarada tesliın edileceklerin eksiltmesi 12-10-936 Pazartesi günU, lstanbulda teslim ediJecekler 13-10-936 Sah günil ye 

lımirde teslim edilecekler 14-10-936 Çarşamba günü lçelde teslim edileceklerin de 15-10-936 Perşembe günü saat 15 te Vekilet 
Levazım Müdürlüğünde toplanan eksiltme komisyonu tarafından yaptlacaktır. 

3 - Şartname ve resimleri Levazım Müdürlüğü ile lsta:ıbulda Dolmabahçede maliye evrakı matbua anhan memurluğunda ye 
lzmir ve lçel Defterdarlıklarında görülebilir. 

4 - lstekJiler 2490 sayıb kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgeler ve yukarıda yazıh muvakkat teminat makbuz veya 
banka kefalet mektuplarile birlikte kanunun tarifatma ve şartnamedeki şeraitine tamamen uygun ve noksansız olarak yazacakları 
teklif mektuplarını havi kapah zarfJarıoı eksiltme saatlerinden birer saat evvel komisyon reisliğine vermeleri. 3-7 664 (1998) 

~~----:~. Doktor ., 

Kemal Sa~ir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane: ikinci Bey
ler sokağı 65. Tel 3956 

Evi: Köprü \"apur iskelesi 
Berat apartımanı No. 6 

Ev, Telefon No. 2545 

Kemalpaşa icra Memurlu
ğundan: 

lzmirde Bohor Şubami ve 
mahdumlarına 1430 lira borçlu 
Kemalpaşa da Y aoyalı Muradın 
Kayacık punarı mevkiindeki 
vaki haziran 933 tarih ve 46-
47 numaralı tap~ senedile mu

tasarrıf bulunduğa şarkan tariki 
am garben AH beyzade Raşit 

ağa şimalen Benim ve Akse
kili Ömer cenuben Bezzaz hacı 

Hasan bağile mahdud kayden 
25 bilmesahe 42 dönüm bir 
evlek genişliğinde beher dönü
mü 60 lira kıymeti muhamme
neli bir kıt'a bağile içinde bu
lu1taa kule •e bostan kuyusu 
ve 33 aşılı ve 17 aşısız zeytin 
ve 135 armut ve iki badem ve 
11 kiraz ve ikı yemiş ağacıal 

şamil nısıf hissesile harılda\c 
yo'u mevkiinde vaki teşrinisani 
927 tarih ve 110 nu aralı tapu 

lzmlrln 

En 

Kıymetli 

İZMI R 

Kültür Lisesi 
Yahh ·Gündüzlü: KIZ v~ ERKEK 

Müessisi : Eski Kız. lisesi direktörü 
HAYDAR CANDANLAR 

• • • • • • : Oiretmenlerl . . 
~Burada . . 
E Ders verirler . . . . -. 

Orta ve Lise sınıflarına talebe kaydı başlamıştır. Ecnebi dillere hususi bir mevki verilmiş
tir. Sınıflara 40 dan fazla talebe alınmaz. Kızlarla erkeklerin yatı daireleri ayrıdır. Çocukla
rmı RağJam bir Türk terbiyesi ve olgun bir malümat ile yetiştirmek istiyenlerin hergün sa
bahdan akıama kadar Kemeraltında Birinci Beyler, Numan zade sokağında 6 numarada 

Kardıçah Bay lbrahim konağında Kültür Lisesi ne müracaatları. 
Derslere Blrlncltefrinln on beşinci gUnU başlanacakllr. 

3 - 10 ( ) 

ldhalat Gümrüğü müdürlüğünden : 
Kabın Kıymeti Kilo 

Tesbit No. Nevi Adedi Markası Numarası L. k. Eşyanın cinsi gram Satılacağı gün 

415 koJi 4 PCM 200 Oto dış lastiği 343. 

1 
14-10-1936 

416 koli 3 PCM 120 Oto d•ş lastiği 269. Çarsamba 

413 koli 13 PO M 300 Oto dış lastiği 801. 

1 
16-10-1936 

270 T. 100 MK 3406 CF 200 Ziraatte haşerat itli- 4615. 
fına mahsus müstahzar 

352 P. 17 B O D muhtelif 870 Komple halinde kalo-3990.500 
rif er tertibatlı teshin 
makinesi 

291 s. 2 C ZAM E 233/~ . 450 ipliği boy ah pamuk 373. 
mensucat 

Yakanda yaı:ıh eıya 14 - 16 - 19/101936 ıncı Çarşamba, cuma, pazartesi günü 
açık arttırma suretile dahile aatılmadlğt takdirde ayni günde de ecnebi memlekete 
üzere satılacağından işine gelenlerin idbalit gümrüğü satış komisyonuna müracaattan 

3-21 639 (2001) 

Cuma 

saat 14 de 
götürülmek 
ilin olunur. tubumu oku~nca gü]meğe 

başlıyarak: "Nasıl! Muhterem 
babam, Mareşal dö Damoyilin 
elinde esir bulunuyor da Mon
sinyör ile akdeylediği muka
vele mucibince benim de alel
acele kendisine iltihakımı ya
zıyor! Haydi oradan! Siz aklı
nızı kaçırdınız galiba baba
cığım ! Mareşal dö Damo
yilin - bir zalim, bir rezil 
bu söxleri ben değil oğlum söy
lüyor Monsinyöd - Bir hilekar 
olduğunu ve ikimizi de ele ge• 
çirdikten sonra vücudlanmızı 
ortadan kaldıracağını bilmiyor 
nıusunuz? Fakat bu hilesi pek 
de yavan. 

2 .. ~ Mnayenchane9ini ıncı ~ 
:;; ~ senedile mutasarrıf olduğu şar-ueyler So. Hamam kar.şısın- ~~ k 0 

;~ kan giritli Nami garben ba -

Açık arttırma ile 
fevkalade satış 

da 37 No. ya nakletmiştir. ~ kal Ahmed şimalen Mehmed 
Telefon: 3774 

ı-.o 4-26 (1924) " cenuben kalaycı Kosti bağla-
c.77.7X,7JJZ77.7.7X/77Y777177../.TLYJ rile mahdud beher dönümü 40 

Ben gencim, yaşamak iste
rim, sen gelince babacığım, ba
şınızı almış olduğunuzdan, ken
dinizi kurdun ağzma atmak ah
maklığında bulunduğunuz için 
Y•payalnıı: telef olunuz 1 ,. Di· 
Ye bağıracak. 

işte Monsinyör, Şövalye 
nıektubumu alanca böyle söyle
necek... Hatta kahkahalarının 
gürültüsünü işidir gibi oluyo
rum. Ah ! Monsinyör ademi 
itirnad kadar müdhiş bir kusur 
olaınaz ... 

Pardayan bu sözlerini müte
akip evvelki defalarınkinden 
?aba ziyade derin bir surette 

GOZllikfôill 
1'\ 

MITAT OREL~ 
Adres - Beyler Numan '.'\ 

zade sokagı Ahenk mat- ~ 
baası yanında. ~ 

Numara: 23 
Telefon : 3434 

'229) 
a7ZZ77.7J.ZZ7J ~~:ı&Ga.'.T.LZB 

Operatör aranıyor 
Fethiye şirketi madeniyesi 

Türk Anonim şirketinin Fet• 
hiyecJe "Yürek" mevkiindeki 
hastanesi doktorluğu münhaldır. 

istekli doktorun - Operatör 
olmak şartile - şeraiti tesbit 
için F etbiyede ıirket genel di
rektörlüğü vasatasile şirketin 
baş doktoru Purşah Halit Ak
tanla muhabere etmesi. 

•çini çekti. · 

,.--------------------------~ 
s. 8 1- 4 (2002) 

•• 
OğretmenJer, öğrenci babaları 
AHMED ETiMAN Kitap Evi 
Liselerle orta ve ilk okul kitıtplarının satış yeridir. 

AHl\IEO ETiMAN Kitap Evi 
Kısa bir zaınanda dürüstlüğü ile sayJn müşterilerinin ali

kalarıııı kazanarak ( İzmir ) e yaraşır b~r şekilde genişle
tilıniştir. 

~Kültür bakanlığının kitapları ile çıkan eserleri ~ünü g~
nune takibeder ve müşterilerine sunar. Ahmed Etıman kı· 
t~p Evi lzmirin yegane kitap ve kırtasiye deposudur. Ha
rıçten siparişler sür'atle gönderilir. 

lzmir Hükümet Caddesi No. 58 - 60 Telefon: 2535 
............................................ .,mı 

lira muhammen kıymetli üç 
dönüm bağı açık arthrma ile 
satılığa çıkarılmıştır. 

Birinci arhrma 4 - 11 - 936 
tarihine müsadif Çarşamba 
günü saat l 1 de yapılacaktır. 

Bu artırmada teklif edilecek 
bedel muhammen kıymetinin 

yüzde 75 şi buldı•ğu takdirde 
ihale edilir. Noksan bir bedel 
teklifi halinde müşterinin te· 
ahhüdü baki kalmak şartile 

arbrma ikinciye biraktlır. 
lkiııci artırma 19 - 11 - 936 

tarihine müsadif Perşembe 

günü ayni saatte yapılacaktır. 

Bu artırmada teklif edilecek 
ençok bedel mukabilinde ihale 
edilecektir. 

Almak istiyeolerin ihale vak
tinde Kemalpaşa icra daire5İD· 
de hazır bulunınaları ve fazla 
izahat iıtiyenlerin bugünden 
itibaren açık bulunan şartna
meyi görDp tedkik eylemeleri 
ve mülk üzerinde bir güna hak 
ve alacak iddiasında bulunan
ların 20 gün zarfınada vesika
larile birlikte daireye müraca· 
atleri aksi halde tapuda mn
seccel olmıyan bu gibi hak ve 
alacak sahiplerinin paylaşma

dan hariç kalacakları ve mü· 
zayedeye iştirak için muham· 
men kıymete göre yüzde yedi 
buçuk nisbetinde teminat ak
çesi veya Milli bir Banka mck· 
tubu irae eylemeleri ilan olu-
nur. 

667 (1994) 

Birinci teşrinin dördüncü pa

zar günü sabah saat onda Göz

tepede vali konağına varmadan 
evvel deniz tarafında 852·3 
numaralı yeni evde Saip Sertere 
aid nadide eşyalar açık artır-

ma suretiyle satılacaktır. Asri 
model .ve lüks salon takamı 

etejerli mavi korumlu divan ve 
nikelli dört koltuğu, gayet şık 

kristal camla nikelli dolaplı 
orta masasıyle sigara masası 

ve perdeleri, modern yemek 
oda takımı üzeri vitrinli büfe, 
otomatik masit maundan mamul 
yemek masası, maroken kanape 

ve iki koltuk ve altı sandalyesi, 
ayrıca üzeri kadifeli lüks ka

nape iki koltuk ve iki sandal
yesi, modern portmanto, salın-

caklı maruken koltuk, Ameri
kan kadifeli iki koltuk, la kiye 

şifonyerah dolaplar, bOyük ve 
küçük divanlar, 6 Jambah Mar-

koni markalı radyo jtramofon 
kısa, orta ve uzun dalgalı bü-

tün dünyayı alır, yeni bir halde 

halis lngiliz iki direkli birer 

buçuk kişilik iki adet bronz 
kesme karyola ve 90myaları, 
körüklü yeni bir halde fevka· 
lide lüks çocuk arabası, port
manto lake küçük dolaplar, 
mermerli livman sulu ve basma 
lavhalar, her ölçüde ısparta 
halıları ve seccadeler, ve sair 
lüzumlu eşyalar satılacaktır. 
Satış peşindir fırsatı kaçırma-
)1D1Z. 

Türk miızayede salonu 
müdüriyeti 
2-2 '1992\ 

RADYDLAAln ŞAHESERİ 

Satış yeri : SAHiBiNiN SESi 
ARTHUR VElTER 

Tediyatta Hiiyük Kolaylık 
SAMAN iSKELESi U! 

.. ..~ . . . .. '. . ""-;. 

DAIMON 

No. 8041 No. 8041 
Daimon markalı bu fenerlerin ayrı ayrı mez.iyetleri vardır 

Bir adet küçük pille işler. Altmış metre mesafeyi aydınlatır 
ayarlıdır. Ziyayı yakınlaştırır, uzaklaştırır, dağıtır ve toplar. 
Bozulmaz kontak yapmaz. Kristal, düı camit, yuvarJalc 
camlı,renkli ve beyaz pek çok çeşidi vardır tavsiye ederiz. 



• 

SallHe • 

En fayda!ı hediye şüphesiz 

GRiPiN dir 
Çünkü her ağrıyı keserek 

şifa ve neş'e getirir 

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

Müzik öğretmen okulu direktör
lüğünden: 

1 - 1936 - 1937 öğretim yılı ba1ında okulumuza bağlı olarak 
açılacak olan Konservatuvarın Opera, Temsil, Piyano, Teori, 
Şan ve Orkestra enstrümanları gruplarına talebe alınacaktır. 

2 - Konservatuvar gündüzlüktür. Yatılı değildir. istekliler 
bir kabul sınavına tabidir. Tahsil için senelik bir ücret verilir. 

3 - istekliler, 5 Teşrinievvel 1936 Pazartesi gününe kadar 
okul direktörlüğüne baş vurmalıdırlar. Bu müracaatte aşağıda iste
nilen vesikaların birlikte getirilmesi lazımdır. 

a) Bir hal tercümesi ( kendi el yazısiyle) 
b) Nüfus hüviyet cüzdanı 
c) Sıhhat raporu 
d) Küçük yaşta bulunanlar için ebeveynlerinin tahriri mu

vafakati 
4 - Şan dersi alacak erkek talebenin yaşı en aşa~ı 18 ve kız 

talebenin 16 dır. 
S - Konservatuvar kabul sınavları 6ff epinievvel/1936 Salı 

güntl müzik öğrelmen okulunda saat 9 da haşhyacaktır. 
6 - Fazfa tafsilat a lmak İsteyenler okul direktörlüi!'üne müra-

caat edebilirler. 29-30-1-2-3 576 (1960) 

Ekzemı· D Sivilce, er
genlik, yeni 

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

Sİnİrol ~in.ir növbetleri 
sınır agrıları, 

uykusuzluk ilacıdır. 

P 1 ı Eski ve yeni u m o öksürüklerde 
her nevi gögüs agrılarında 
katiyetle şifa verir her ec
zanede bulacaksınız. 

Hayat11nı kurtaran
lara al n i teşekkür 

Senelerdenberi anlaşılmamış 
kalan hastalığımın müzmjn bir 
apandisitten ileri geldiğini mey· 
dana çıkaran Dr. muallim bay 
Abdi Muhtar vt: Memleket has
tanesinin alicenap operatörü 
bay Nuriye hayatımı kurtaran 
teşhislerinden ve Operatör bay 
Nuriye pek tehlikeli oian sağ
hğı iade eden çok muvaffakı-
yetli ameliyatından dolayı ve 
Memleket hastanesinde bana 
bakan hemşire Naciye ve Meh
veşe derin şefkatlerinden do-
layı duyduğum derin minnet 
hislerimi bifdirmeğe muhterem 
gazetenizin tavassutunu rica 
erlerim 

Asmnlımescid Alpaslanda 
2 No. hanede 
Naci Kanaralp 
611 (1995) 

' .. 

F
1

evkali\de 111ii anu re 
3-10-936 cumartesi gi.:nü 

akşamı saat 20.30 da lzmir 
Halkevinde muhteşem bir mü· 
samere verilecektir. 

671 119971 

_ .. 
lzmlr Belediyesinden: 
1 - Belediye za.,ıta amir ve 

memurları için yapılacak yetmiş 
altı adet kasket beheri iki lira
dan yüz eJJi iki lira bedeli mu
hammenle başkatiplikteki nü
mune ve şartname veçbile 
16-10-936 cuma günü saat on 
altıda açık eksiltme ile ihale 
edilecektir. iştirak için on bir 
lira kırk kuruşluk muvakkat 
teminat makbuzu ile söylenen 
gün ve saatte encümene gelinir. 

2 = Zabıta amir ve memur
larına yaptırılacak yetmiş aıh 
takım elbise, beher takımı on 
altı liradan bin iki yüz on altı 

lira bedeli muhammenle baş• 
katiplikteki nümune ve şart
name veçhile 16-10-936 Cuma 
günü saat on altıda açık ek-
siltme ile ihale edHecektir. iş· 
tirak için doksan bir Jira yirmi 
kuruşluk muvakkat teminat 
makbuzu veya banka teminat 
mektubu ile söylenen gün ve
saatte encümene gelinir. 

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

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

4 - Gündoğdu mevkiinde 
demir çenber caddesi ile Fran
sız hastanesi önündeki mey
danlığın eski döşemesi sökü
l ::rek belediyece veriJecek kt-s-
me ve paket taşlari!e döşen
mesi işi 16-10-936 cuma günü 
saat onaltıda açık eksiltme i!e 
ihale edilecektir. lşih bedeli 
keşfi b·n dokuz yüz elti lirad r. 

Keşif ve şartnamesini gör-
mek üzere başmühendisliğe, 
iştirak için de yüz kırkalh lira 
yirmi beş kurıJşluk muvakkat 
teminat makbuzu veya banka 
temınat mektubu ilen söylenen 

f Enı· 1l1SIR 

Milli Emlik Müdürlü
ğünden: 

Etyen Varipatiden metruk Borno
va ismet lnönü Caddesinde 36 taj 
No: lu köşkte satılacağı ilan edilen 
menkul eşyanın satışı 19 - 1 O - 936 
Pazartesi günü saat 10 a bırakıldığı 
ilan olunur. 665 ( 1999) 

Milli Eml Ak Müd .. rlüa 
ğünden: 

Burnovada ismet lnönü Caddesin
de 36 taj No. lu Etyen Varipati köş
künde mevcut ve mecmuu 1312 lira 
20 kuruş kıymeti muhammeneli ve 
müfredatının muhammen kıymetle
ri Milli Emlak dairesi ve satış kapı
sına talik edilmiş bulunan listelerde 
yazılı müteaddit Karyola, Dolap, 
lavman, Bilardo, Koltuk takımları, 
So-ba, iskemle, Elektrik avizoları, 
Banyo, termesifon Masa, Aynalar, 
ve saire emsali çok kıymetli eşya ve 
kuyu dolapları 19 - 10-936 Pazar
tesi günü saat 10 dan itibaren üç gün 
mahallinde toplanacak satış komis
yonu tarafından satılacaktır. 

Taliplerin 19 -20 - 21 birinci teşrin 
936 günlerinde · mahallinde müte
şekkil satış komisyonuna müracaat-
ları. 663 ( 2000) 

KREM BALSAMİN 

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

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

lngiliz Kanzuk eczanesi Beyoklu lstanbul 

gün ve saatte encümene gelinir. 
5 - Beher metre murabbaı 

yü7. elli kuı uştan iki yüz dok
san dört lira bedeli muham• 
menle 56 sayılı adanın 34-35 
sayılı arsaları başkatiplikteki 
şartname ve~hile 16-10-936 

Cuma günü saat on altıda açık 
artırma i!t: iha.e edilecek tir. 
iştirak için yirmi iki liralık mu
vakkat teminat makbuzu ile 
söylenen gün ve saatte encü
mene gelinir. 

30-3-7-10 616 (1979) 

a Tetrınıeveı .,.. 

RADYOLIN 
Sıhhatinizin bekçisidir 

unutmayınız ki 
Ağız bütün 
mikroplara 
açık bir 
kapıdır 

:Fl.A.. ı >Y-C>LIN9 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Fevkalade kuvvetli terki bile mikropları öldürür ve sade 
dişlerinizi değil; vücudünüzü de korur. Fakat günde iki 

defa dişlerinizi Radyolin ile fırçalamağı kat'iyyen 
ihmal etmeyiniz. 

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

__ yatmazden evvel PERLOOENT di' 

macununu kullanmak suretile aöızınızı 
• 

yıkamayı kendtnıze bir vazife bilinlı. 

PERLODENT kıyas kabul etmez bir 

muzaddı taaffOndOr. 

TURAN Fabrikaları mamulatıdır. Aynı zamanda Turan 

tuvalet sabunlarını, traş sabunu ve kremi ile güzellik krem

lerini kullanınız. Her yerde !!atılmaktadır. Yalnız toptan sa

tışlar için lzmirde Salibağa hanında umum acentelik Nef'i 

Naci ve J. C. Hemsiye müracaat ediniz. 
Posta Kut. 224 Telefon 346& 

~ • 1 , • ~ .. q • • 

• 
smanıye 

OTEL 1 ................ 
Bu her ikt otelı n h.:.:steciri 
Türkiyenin en eski otelcisi 

BAY OMER LUTFIDER 
••••••••••••••• 

Kırk ilci senelik tecrübeli ida
resile bütün Eğe halkına ken
dis:ni sevdirmiştir. 

Otellerinde misafir kalanlar, 
kendi evlerindeki rahatı bu
lurlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten 
• fiatlar müthiş ucuzdur. 

,, 
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N V. F ratelli Sperco 

Vapur Acentası 
ROYALE NEERLANDA~ 

YENi ASIR 

HÜSEYiN KAYIN 
dahHe e - - • 

Olivier Ve Şii. Müzayede 
KUMPANYASI 

HERMES vapuru 30 eylülde 
relip beı birinci teırine 
kadar Rotterdam - Amıterdam 
•e Hamburg için yük alacaktır. 

CERES vapuru 2 Birinci teş
rinde gelip yüklinll tahliyeden 

ıoara Burıru. Varoa ve Köa
tea için ytlk alacakbr. 

SA TURNUS •apunı 11 bi· 
rinci teşrinden 14 birinci t~ş-
rine kadar Anven, Rotterdam, 

Amaterdam ve Hamburg için 
1ik alacaktır. 

CERES vapuru 21 Birinci 
teırinde gelip 25 birinci teşrine 

kadar Rotterdam, Amaterdam 

•e Hamburg limanlan için yük 
alacaktır. 
SVENSKA ORIENT Lınıen 

HEMLAND motörli 29 Ey
lülde bekl~nmekte olup Rotter-

dam, Hamburg, Bremeo, Co
peohage, Dantzig, Gdynia, Gö
teburg, Oılo ve Iskandinavya 
limanları için yük alacakbr. 

V ASALAND motörü 13 bi
rinci teşrinde gelip Rotterdam, 
Hamburg, Bremen, Copenhage 
Goteburg. Oılo ve lıkaodinavya 
limanları için ytık alacakbr. 

Servici maritime Roumain 
ALBA JUL YA •apara 25 

Eyl61de gelip Malta, Manilya 
ve Cezair için yllk alacakbr. 

SUÇEA VA vapuru 20 birinci 
letrinde gelip 21 birinci teırin
de Pire, Malta, Marailya ve 
Ceıair için ylik alacaktır. 

ZEGLUGA POLSKA 
SARMACJA vapuru 2 birin

ci tetriade doiru AnYen, 
Dantzig ve Gdynia için ylk 
·alacakbr. 

Daha Fazla taflilat için ikinci 
kordonda Tahmil •e T ahffye 
binası arkaamda FRATEW 
SPERCO ••par acentabğma 
lllilracaat edilmesi rica olunur. 
Navlunlardaki ve hareket ta
rihlerindeki dejipkliklerden 
•centa mesuliyet kabul etmez. 

Telefon: 2004-2005-2663 

Doktor - Operatör 

Arif N. Yur cu 
Merkez Hastaneai Operatörll 

Hasta!arını pazardan başka 

her gün ikinci Beyler sokağı 
Müzayede salonu karıısında 
78 numarah muayenehane· 
•inde kabul eder. · 

ELEFON: Muayenehane 3393 
Evi 404 

Ev adresi : Karantine k6p· 
rlide Berat aparbmanı No. 5 

Gldlf dol .:ı yıslle 

Acele satılık ev ve 
devren bakkal 

dükkanı 
Alta oda iki mutbah, bahçe, 

~ça ve auya baJuaaa Çayırh 
-.ıse detirmen tokaimcla 10 
111llaaraJı ev ile 11 - 2 numara
lı d&kkın sabhktır. isteklilerin 
•11ai haneye mllracaatlan. 

1 - 3 (2003) 

Doktor 

eva~ Alpsoy 

W. F. H. Van Der 
üe & Co. 

DEUTCHE LEVANTE LINIE 
G. m. b. H. 

ANGORA vapuru 21 eylul-
de gelip Hamburg, Bremen ve 
Anveraten yük çıkarmıştır. 

KYPHISSIA vapura 6 birinci 
teşrinde bekleniyor. 10 birinci 
teşrine Rotterdam, Hamburg 
ve Bremen için yükalacaktır. 

GERA Motoru 1 S birinci 
teşrinde beklenmekte olan 20 
birinci teşrine kadar Rotter 
dam. Hamburg, Bremen 
limanlan için yOk alacaktır. 
A THEN motoru 26 birinci 
tepinde beklenmekte olup 3 
son tesrine kadar Rotter 
dam, Hambarg, Bremen li· 
manian İçin yük alacakbr. 

••••• 
American Export Lines 

Nevyork 
EXMOOR vapuru 17 ilk teş

rinde bekleniyor. Nevyork ve 
Boston için yük alacaktır. 

EXMINSTER vapuru 30 ilk 
teırinde bekleniyor. Nevyork 
ye Boıton için yiik alacakbr. 
~ 

Pire Aktarma11 Seri Seferler 
EXOCHORDA vapuru 9 ilk 

te,rinde Pireden Boston ve 
Ne.yorke hareket edecektir. 

EXCALIBUR vapuru 23 ilk 
te"inde Pireden Boston ye 
NeYyorka hareket edecektir. 

Sefer mtıddeti : 
Bire - Boıton 16 glla 
Pire • Nevyork 18 glbı 

-· CliD •• 
Dea Nonke Middelhavslinje 

BANDEROS vapura Hilen 
limanımızda olup Havre, Diep
pe, Dünkerk ve Norveç liman
larına yük alaca.ktır. 

BOSPHORUS motörü 22 ilk 
teırinde bekleniyor. Le Havre 
Dnnkerk, Dieppe, Anvers Di
rekt ve Norveç limanlarına yük 
alacaktır. 

Armement H.Schqldt Hambcrg 
DUBURG vapuru hilen fi· 

manımızda olup Rotterdam ve 
Hamburg limanlarına yük alıyor 

-· 181 •• 
Khedivial Mail Line 

ABOUKIR vapuru 30 eylül 
öğleden hareket edecektir.Port 
Sait, Hayfa, Beyrut ve isken· 
deriye için yükliyecektir. 

••••• S. A. Royale Hongroise de Na
vigation Danubienne- Maritime 

Budapeat 
DUNA vapuru 22 eylBlde 

Belgrad. Noviıad, Budapeste, 
Bratiılava, Vienne, Linz liman
ları için yllk alacaktır. 

SZEGED motoru 13 ilk teş• 
rinde bekleniyor. Belgrad, No
viud, Badapefte, Bratislava, 
Uiyana ve Linz için yiikliye
cektir. 

----M•m:ıt~---~-Joboston Varen Line Ltd , 
Liverpul 

KENMORE vapuru 27 ey
lnlde Burgaz, Varna, Kkstence 

Sulina, Galaç ve BraiJa liman
larına hareket edecektir! 
~ 

Service Maritime Roumain 
Bilkreı 

DUROSTOR vapuru 28 1 ci 
tefl'İnde bekleniyor. Kaatence, 
Salina,Galatı ve Galatı aktar
ma• olarak Belgrat, Noviaad, 
Badapqte, Bratiılava, Viyana 
ve Linz için y&k alacakbr. 

V apurlann iaimJeri, gelme 
tarihleri Ye navlun tarifeleri 
hakkında hiç bir taahh&de gi
rililmez. 

""R. V. W. F. Hanri Van Der 
Zee & Co. 

Birinci Kordon Tele fon No. 
2007 - 2008 
.WIRPDllWW.ıit'YLJfllhi -· 

Mobilve evi ŞEKERCiLER No.26 
LÜKS VE SAGLAM 

yemek ve yatak odaları takımlar1 sipariş üzerine kabul edilir 

Akciğeri clmıyan her bay 1 

vanı öldüren keskin Filitlerin 
pek çok çeşitleri, ufak bü
yük kutularda, şişelerde ve 
dökmesi ehYen fiatJa satıhr. 

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

Kullanışlı ve dayanıklı Flit 
tulumbaları, sivrisinek milca
delesi için her evde bulun
ması mecburi olan mikrop 
öldürUcll mazot, asidfinik, 
karaolin ile göktap, benzin, 

'. ..... 

alkol, hernevi asid, oksijen kaynağı için karpit, au, macun 
ye bağday tanesi halinde fare zehirlerini bizden arayınız. 

(40) renk &zerine Kız markala meıhur "Arti " kumaı 
boya11nı unutmayınız. 

Kolonya, dit macunlan, krem, kokulu sabunlar ve daha 
pek çok çeıitlerimizi g&rmek iıtiyenler bir defa depomuza 
uğra11nlar, herhalde memnun olacaklardır. Telefon: 3882 

Zümrüt damlası kolonyası 
Eczacı Kemal Aktaşın şaheseri 

Kokuculuk Alemini ıaıırtmış herkesi hayret içinde bır~kmıştır 

F emin en Dişi Maskülen Erkek iki cins koku 

Hilil eczahanesi 

( Baharçiçeji ) ( Ganlll } ( Fulya ) ( Sonbatıra ) ( Menekşe ) 
( Akpm gllnefİ ) ( Leylak ) ( Limoa çiçeği ) (Yasemin) 

Kemal Aktaı kokulan yerine başka şeyler verilirse kabul et
meyiniz, benzer iaimlere aldanmayımz, Kemal Kimi) kokuları 
yerine Yerilecek ıeyler, Hilil eczanesinin kıymetini bir daha is
pat edecek, Kemal Aktap size birdaba alkıılatacakbr. Zevk, 
Sanat, bilgi taklit kabul etmiyor vatandae ! 

POKER_ 
il.LAV 

-SAGLAM 

•• 

KESKiN 

TÜRKİYE 
ucuz 

YALNIZ BU 
.- TRAŞ BIÇAGINI 

Merkez hastanesi 
~peratörii ~ususi ~ualli~ ~~M~i~Ui~Em~la~k~m~ü~dü~r~lü~ğ~ün~d~e~n~:~~~~~~~~~~~ 

t Hastalarını hergün saat 3 ikmale kalan ilk ve orta Satış No. . . Lira K. 

KULLAN\YOR 

.:k ~- 'a kadar ikinci Beyler mektep talebeleri süratle im- 521 Karataş Asansör sokak 13 eskı ve taJ No. h arsa 37 88 
d k" ferbetçi kartısı No. 81 tihana haz11Janır. Şekerci Ali 527 Salhane Şatarat S. 18 t11j N!'. Jı ev 120 
le abul eder. Galip ticarethanesi yanında Yukarıda yazıla emvalin mülki>:e~lerine .. haı\di layikı.~le t:lip 

elefon muayenehane 3315 Mebmed Ali tuvalet salonuna zuhur etmediğinden 28-9-936 tarıhıoden ıtıbaren 10 gun müd· 
• Telefon evi 3203 (Z.M) rumuzile müracaatları. detle uzatılmıştır. ihalesi 8-10-?36 .pertembe günü saat 16 dadır . 
....... _____ ..;~--- . m&lllU>'A 1 MıW 11 •• Taliplerin milli emlak müdürıyetıne mllracaatları. 662 (1996) 

LIMITET 

Vapur Acentası 
BİRiNCi KORDON REES 

BiNASI TEL. 24 43 
DIDO vapuru 29 eyJule ka

dar Londra ve Hull iç1n yük 
alacaktır. 

DRAGO •apuru 30 eylülde 
Londra, Hull ~e Anversten ge
lip yük çıkaracaktır. 

LESBIAN vapuru 9 teşrini· 
e•vele kadar Loadra ve Hull 
için ,Ok aracakbr. 

MARONIAN ••puru 19 te,
rinievele kadar Londra ve Leith 
için yük alacakb. 

Liverpool battı 
DRAGO vapuru 7 birinci 

teşrine kadar Liverpol ve Glas
gov için yük alacaktır. 

EGYPIAN vapuru 15 birinci 
te,rined Liverpool ve Svar.se· 
adan gelip yük çıkaracaktır. 

Deutcbe Levante - Linie 
HERAKLEA vapuru birinci 

teşrin ortauoda Hamburg,Br~
men ve Anversten gelip yük 
çıkaracaktrr. 

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

Paris fakült•cs•i•nd111e•n-dı•·p111lo•m•ahl!!m1'1 
oı, tablplerl 

Muzaffer Ero~ul 

Kemal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan başlıyarak 
Beyler· Numan zade S. 21 
numrah muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
Cuma ve sah 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 

ile fevkalade satış 
4 llkteşrin Pazar günü sa

bahleyin saat 10 da Birinci 
Kordonda Alsancak vapur iı· 
kefesini jl'eçince 354 Nu. lı 
evde maruf iki ecnebi aileaine 
ait fevkalade lüks mobilyaları 
müzayede suretile satıJacakbr. 

Satılacalc mobilvalar meya· 
mnda 10 parça kübik kadifeli 
kanape takımı, ayne.lı b&fe, 
anahtarlı ve anahtarsız dlrt 
ka,e yemek masaları, 6 adet 
maroken iskemlesi, yeni bir 
halde Hoflieferant markalı Al· 
mHn piyano, maroken bir ka
nape iki koltuk, (Sahibinin Se
si 8 lambalı kısa, orta ve una 
dal~alı )fiks salon radyo gra
mofonlu) bir ve iki kapılı ay
nalı do!aplar, bronz iki kişilik 
iki direı li Avrupa mamulltın
dan karyola maa somyaıı, ay
nalı mavun tuvalet, komodi
nolar, iki adet direksiz nikel 
iki kişilik karyola maa som
yalan, şemsiyelik, maYun elbiae 
dolabı, dökme soba, böy&k 
salon saati, yazıhane, yeni bir 
halde Türkçe yazı makinesi, 
vantilatör, aynah saybur, bir
çok perakende Avrupa iskem
leleri, Amerikan kadifeli bir 
kanape iki koltuk, Rus sema
veri, bet parça kılıflı oda ta
kımı, orta masası, hasır kanape 
takımı. madeni masalar, lavu
man tuvalet, peşkirlik, perde 
ve bronz kornezalar, san man
gal, iki salıncakla sandalye, buz 
dolabı. porselen tabaklar, halı, 
kilim ve seccadel~r ve sair 
birçok lilks mobilyalar bilm&
zayede satrlacakhr. 

Fırsab kaçarmayınız. 
Fırsat Arttırma Salonu 

AZIZ ŞiNiK 
Telefon: 2056 

2 - 3 (S.9) 

8ELAKET 
Mevsimin 

pis ve kor
kunç nezle
sinden sizi 
korur. 

M.DEPO 

S. Ferit 
• 

ı a 
Eczan !'i 

A 
lzmir Yün mensucatı Tllrk anGnİm tirketinin Halkapınu

daki kumaı fabrikası mamulibndan olan mevsimlik ve kışlık 
zarif kumaılarla, battaniye, ıal ve yün çorapları, bu kerre 
yeni açılan birinci kordonda Cumhuriyet meydanı civarında 
186 numaradaki (ŞARK HALI TÜRK ANONiM ŞiRKETi) 
mazasında sablmaktadır. Mezkür fabrikanın metanet v.e 
zar.ıtfet itibarile herkesçe malum olan mamulAhnı muhterem 
miiıterilerimıze bir defa daha taysiyeyi bir vazife biliriz. 

T optap satıı yeri : Birinci kordon No 186 
Şark balı TGrk anonim firketi 

Perakende sahş yeri : Yeni manifaturacılarda Mimar 
Kemalettin caddesi Sağırzade biraderler 

Kuzu oglu çarşısı Asım Riza ve biraderleri 
Yeni manifaturacılarda Mimar Kemalettin caddesi 

Yünlü mallar pazarı F. Kandemiroğlu 

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

TAZE TEMiZ UCUZ 
IJAÇ 

HAMDİ NÜZllET 
Sıhhat Eczanesi 

BAŞ DURAK 
Büyük Salebçioğlu hanı karşısında 

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

. 
• . . . . . 
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Cen~vrede Blum - Eden görüşmeleri başladı 1 

{ 

Asamblede Türkiye ikinci delegesi 
Ş. Kaya Türkiyenin vaziyetini anlattı 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---.. ~~--~~------~--~--------~~----.......::..-~----~~~~~~~~~......;. 
Şili murahhası Milletler Cemiyetinin cihanşümul bir 
mahiyet almasında israr etti. Leon. Blumun temasları 

Paris 2 ( Hususi ) - Dün 
akşam saat 21,30 da Blum 
trenle Cenevreye hareket et
miştir. Cenevrede Fransız Baş
vekili, İngiliz hariciye nazın 
Edenle ikinci bir Lokarno mua
hedesinin akdı imkan ve ihti
mallerini görüşecektir. Italya, 
Almanya ve BeJçikanın mü
messilleri Cenevred~ bulunma
dığından Beşler konferansı 
hakkındaki müzakereler şimd\
Jik Eden ve Blum arasında ola
caktır. ltalya da bu konferan
sa faal şekilde iştirake da;ma 
hazır bulunmakta ise de Ber
lin hükumetinin en son karar 
ve temayülünün ne olduğu he
nüz malum değildir. Bununla 
beraber, Eden nikbin görün
düğünden vaziyetin tav::zzuh 
etmekte olduğu tahmin edil
mektedir. 

REN ANLAŞMASI 
Roma, 2 (Ö.R) - Leon Blum 

ve Eden Cenevrede bir çok 
mühim görüşmeler yapacaklar
dır. iki devlet adamının lngi
liz - Amerikan • Fransız para 
anlaşmasında ve istihdaf edilen 
ekonomik konferansı hazırla
mağa çalışacakları muhakkak
tır. Diğer taraftan Fransız 
başvekili ve lngiliz hariciye 
nazırı Beşler konferansının ha
zırlıklarını ileriletmek isteye
ceklerdir. Ancak bu yolda yeni 
bir engel çıkmıştır.Bazı rivayet
lere göre Belçika yeni Ren an
laşmasına ancak zaman altına 
alınmış devlet sıfatile iştirak 
etmek niyetinde olup zamin 
devlet sıfatile müzakerelerde 
yer almaktan istinkaf etmekte
dir. Diğer taraftan ltalyan me
bafili, ltalyanın gıyabında mü
zakerelerin açılma devresine 
girmesi çok güç telakki edi
yorlar 

SOVYETLERIN NOKT Al 
NAZARI 

Paris, 2 (Hususi) - Konfe
ransın hazırlıkları Sovyet Ha
riciye Komiseri Litvinof tara
fından dikkatle takib edilmek
tedir. Milletler Cemiyetinde 
söylenilen nutuklar sulh mese
lesi hakkında lngiliz ve ·sov
yet tezlerinin ayni olmadığını 

göstermiştir. lngiltere Alman
yanın Avrupada yeni bir nizam 
kurmak yolunda her teşebbüse 
iştirakini elzem saydığı halde 
Sovyet Rusya bu memleketle 
aıılaşmağa ümid kalmadığı ka
naatindedir. 

BLUM-EDEN MÜLAKATI 
Cenevre, 2 (Ô.R) - Fransa 

başvekili Leon Blum bayaniyle 
birlikte gelmiştir. Ayni trende 
Fransanın daimi delegesi 
Boncour ile Çekoslovakyanın 

Paris se.firi Oziski vardır.Blum 
ile Eden arasında müzakereler 
başlamıştır. Belçika dışişleri 

bakanı dün Cenevreden ayrıJdı
ğmdan müzakerelerde hazır de
ğildi. iki hariciye nazırmın bu 
görü melerden ne gibi bir mü-

şabede çıkaracakları henüz 
tahmin edilemez. Italya beşler 
konferansının hazırlanmasına 

ve mesaisine iştirake hazırdır. 
Almanyanın niyetleri henüz 
meçhuldür. Belçika da kabul 
edebileceği taahhüdler hak
kında bazı ihtiraz kayıtları 
serdetmiştir. Eden-Blum müza
kerelerinin bugün veya yarın 

T. Rtiştii Aras 
beşler konferaosı meselesinde 
mühim bir merhale teşkil et
mesi beklenebilir. 

FRANSIZ DELEGASYO-
NUNUN FAALlYETI 

Cenevre, 2 (Hususi) - Blum 
buraya gelirgelmez Fransız 
delegasyonu azalarını !ophya
rak vaziyet hakkında görüş

müştür. Saat 11,30 da Fransız 
başvekili asamble celsesinin 
sonunda, Boncour, Delbos ile 
birlikte hazır bulunmuştur. 

Pcırise dönmüş olan iktısnd 
nazırı Spinassede öğleden 

sonra tekrar Cencvreye gel
miştir. Ekonomik vt=: mali me
seleler hakkında müzakerede 
bulunacak olan iki komisyonun 
yarın mı, yoksa pazartesi gü
nü mü toplanacağı henüz ma-
1üru değildir. 

SiLAHSIZLANMA 
KONFERANSI 

Saat 13 de Blum İngiliz ve 
Fransız delegasyonları erkanını 

bir araya toplayan bir ziyafet 
vermiştir. Öğleden sonra saat 
16 da silahsızlanma işleriyle 

uğraşan üçüncü komisyon top
lanmıştır. Bu komisyonda Blum 
hazır bulunmuş, ve Fransayı 
Paul Boncour temsil etmiştir. 
B. Boncour silahsızlanma kon
feransı bürosunun mümkün ol
duğu kadar sür'eıtle içtimaa da
vet edilmesini teklıf ettikten 
sonra Fransada harp sanayiinin 
millileştirilmesi için kabul edi
len kanunlar hakkında iza
hat vermiştir. Fransız de
legesi şimdilik Fransız si
Iiıhsızlanma projesi hakkında 

daha fazla malumat vermek 
niye~inde olmadığını, bunu 
konferans bürosu huzurunda 
yapmak istediğini bildirmiştir. 

KONSEYDE 
Cenevre, 2 (Hususi) - Mil

letler Cemiyeti Konseyi akşam 
toplanarak Dantzig şehrinin 

hadiselerinden ileri gelen 
vaziyet hakkında Milletler 
Cemiyeti fevkalade komi· 
seri Lesterin raporunu dinle
miş ve vaziyeti takibe memur 
edilmiş o!an Üçler Komitesi
nin vazifesini temdid etmiştir. 

Bu komitede, iştirakten imtina 

Millet/er CemiJıefi yeni sarayı 
sız mehafilinde temin edildiği
ne göre Blum Milletler cemi· 
yeti asamblesinin müzakerele
rinde c;ö7 armal< niyetinde değil
dir. Cenevreye gelmekten mak
sad, orada toplanmış olan ec
nebi delegasyonların ekserisile 
hususi muhaverelere imkan 

hah saat 10,30 da toplanan 

asamble Milletler cemiyetinin 
faaliyeti hakkında umumi mü
nakaşaya devam etmiştir. ilk 
söz alan Şili murahhası Millet
ler cemiyeti için cihanşümul bir 
mahiyet almak lüzumu üzerinde 

ısrar etmiş ve bu maksatla 
cemiyet azası olmıyan devlet
lerin istimzacı teklifinde bulun
muştur. 

Bundan sonra söz alan Tür
kiye ikinci delegesi ve Cumu-

• riyct Halk partisi umumi sek-

reteri Şükrü Kaya Türkiyenin 
vaziyetini asambleye izah 
etmiş, demokrasi ve Cumhuri
yet prensiplerine sıkı sıkıya 
bağla olan TUrkiyede hüküm 

süren dahili nizam ve sükünun 
memnuniyetle kayda değeri 
olduğunu anlatmıştır. 

Venezuella delegesi memle
ketinin ve Amerika memleket
lerinin ekonomik sahada Avru

kuki ahkamının tatbiki zarureti 
üzerinde ısrar etmiştir. 

Küba delegesi paktın bir gün 
ıslah edilmesine lüzum hasıl 

olacağını,fakat bunun Milletler 
cemiyeti bütün dünyaya şamil 

olduktan sonra ve ihtiyatlı\ 

yapılması lazımgeleceğini söy
Jemiştir. 
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SKANDINAV DEVLETLERI 
Bundan sonra reis Danimar· 

ka, Isveç, Norveç ve Holanda 

hükumetleri namına takdim 
edilen bir karar suretini oku-

muş, bu da Milletler cemiyeti• 
nin silahsızlanma yolundaki fa-
aliyetine ait olan umumi sekre· 
ter raporiyle bir!ikte üçüncü 

komisyonun ted lcikine havale 
edilmiştir. 

Celse saat 12,30 da tatil edil
miştir. Milletler cemiyeti yarın 

saat 10,30 da son kalış celse-
sini yapacak ve umumi müna· 
kaşaları bitirecektir. 

pa ile iş birliğine hazır olduk- Lindberg balonu 
larını söylemiştir. 

Hamburg 1 (A.A) - Lind· 
Meksika başdelegesi beynel-

milel bayatı, sulhu muhafaza berg kabilisevk balonu Per· 
ve karşılıklı hürmet esası da- şembe günü saat 5,10 da La· 

hrwsız /zandfe nazm Ddbosla Yunall başmıualthası Politis k · · 
eden Portekiz yerine, Isveç bulmak ve beynelmilel vaziye- bilinde teşkilata bağlamak için kehurst'tan hare et etmıştır. 
aza olmuştur. ti daha iyi kavramak iç:n doğ- en uzak bir ümid kalıncaya Graf Zeplin balonu Çarşamba 
FRANSIZ BAŞVEKiLi MÜ- rudan doğruya temasa geç· kadar memleketinin Milletler günü saat 22,55 de Riyo .. Dö 

ZAKERELERI T AKIB EDİYOR mektir. cemiyeti eserine iştirak edece- Janeyrodan Almanyaya mute· 
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Yunan filosuııun manevrası 

Kral ile Başvekil 
a evrayı takibe tiler 

Atina 1 (A.A) - Amiral 
Sakallerinin lrnmandası altında 
Selanik körfezinde manevralar 
yapan Yunan f ılosu Faler Jima
nma dönmüştür. Kral Jorj, 
başbakan Metaksas ve deniz 
bakanlığı m\?stcşarı manevra
ları amiral gemisinden takip 
etmişlerdir. 

Atina, 1 (A.A )- Dün akşam 
biten deniz manevralarını mev· 
zuu bahseden gazeteler busene 
filonun şubattanberi manevra 
yapmakta olduğunu, bu manev
raların nisandan itibaren büyük 
bir ehemmiyet kesbettiğini ve 

filonun bütün Yunan denizle
rinde dolaşıp daima limanlar
dan uzak bulunduğunu yaz
maktadırlar. 

Gerek zabitlerin gerek mü
rettebatın büyük bir randıman 
verdiğini kaydeden gazeteler 
kral ve başbakanın hazır bu
lunduğu son manevralarda de
nizaltı gemilerinin büyük bır de
rinlikte ve piriskop aleti kul
lanmadan dolaştıklarını ilave 
etmektedirler. Son manevralar
da tayyarelere karşı atış mu
harebeleri de yapılmıştır. 

Yunan /Jemzallı g mttlo ı 

deniz 
bir 

manevralarında 

infilak oidu 
Yunan 
müessif 

Atina 2 (Yeni Asır)- Yunan filosunun manevraları büyük ~~~ 
muvaffakıyetle devam ediyor. Filonun manevralara esnasında rnu 
essif bir kaza olduğu mahallinden bildiriliyor. . 

Yunan deniz erkanının bulunduğu gemide beklenmiyen bıt 
infilak olmus ve bir zabitle iki küçük zabit ve dört nefer yar•" 
lanarak ölmUşlerdir. Ayrıca 12 ağır ve hafif yaralı vardır. 


