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Ulusu temsil eden güzide bir heyet, kanlarını yurd emniyeti için akıtan 
aziz ölülelerin kabirlerine yüz sürmeğ gidecek •• Hükiimete itimad edildi. 

Beş yıllık 
·-· 

Bir kalkınma 
programı daha 

D a h i J i y e vekaJeti, köy
lerin kalkınması için, beşer se
nelik mıntakavi mesai program
ları tanzim edilmesini emret
ıniştir. 

v i 1 a y e t 1 e r köylerin 

Sovyetler de mukavelemizi tasdik ettiler 

ismet lnönünün nutku 
"Bizim sulh siyasetinden ayrılacağı
mızı umanlar inkisara uğrıyacaklar,, 

• 
''Bu memieket bir gün tehlükeye uğrarsa hepimiz 
sınırlarda silaha sarılacağımıza 

":J 
söz veriyoruz" 
vazifeleri muvaffakiyetle bitir· 
diğinizden iftihar edebilirsiniz. 
Arkadaşlar, yeni boğazlar mu
kavelesi Türkiyenın emniyetini 
kayıtsız ve şartsız tasdik eden 
bir vesikadır. 

ihtiyaçlarını i ş ve ö d e m e 
kudretleriyle karşılaştırarak 
h a y a 1 i olmayan programlar 
hazırlıyacaklardır. Bizim bu ta
llıimden anladığımıza göre, 
tanzimi isteniJen programlar, 
kayterimizi iptidailikten kurta
rarak, mümkün olduğu kadar, 
•ağlık, umran ve kültü?' ihti-

--=~~-- Bu vesikayı b:ze getiren Dr. Yaçlarını karşılıyacağı gibi, köy· 
lünün iktisadi varlığını kuvvet
lendirmeğe yarayacak şekilde 
teşkilatlanması işini de kolay
Jamağa çalışacaktır. 

Dün itimat ıeri alall saym başvekıl İsmet /Jıönii 
Ankara, 31 (Yeniasır - teJe- süye çıkarak şunları söylemiştir: 

fonla) - Başvekil ismet lnönü Sayın arkadaşlar; 
kamutayda, millet vekillerinin - "Büyük Türk milletine 
sürekJi alkışları arasında kür- karşı deruhte ettiğiniz ağır 

T evik Rüştü Aras yalnız Tür-
ki yenin emniyeti için güzel bir 
hizmet ifa etmekle kalmamış; 
Beynelmılel Türk davasının 
yorulmaz bir yolcusu olduğunu 
bir kerre daha ispat etmiştir. 
Arkadaşlar, muahede

larln her biri bir devrin 
ifadesidir. Denileblllr ki 
yeni boğazlar mukavele
si t922 denberl kurulan 
TUrk devıetlnln siyasi 
val"höın• gösteren bir 
vesikadır. Bu varhk her 
,eyden evvel kudret ifa
de eder. (sUrekll alkıf
lat) 

- Sonu altına sayfada -

1 Dış işleri bakanımız 

Kamutaydadış siyaseti
izah etti • • 

mızı 
··-·-·. 

ltalya dostluk muahedesiyle bize 
bağlı olduğunu bildirdi 

Ankara, 31 (Yeni Asır - Te~ { 
lefonla) - Boğazlar mukave
Jenamesi Kamutayda kabul 
edildikten sonra dış işleri ba
kanı Dr. Tevfik Rüştü Aras 
kürsüye çıkarak lngiltere ve 
Italya devletlerile olan müna· 
sebetlerimizi anlatmış ve ez
cümle şunları söylemiştir: 

- Arkadaşlar, 
Kamutayın içtimaından isti

fade ederek arsıulusal müna
sebetlerin mühim bir safhasın· 
dan bahsetmek isterim, 30Ha
ziranda fevkalade olarak içti· 
ma eden cemiyeti akvam 
asamblesinde iki mesele mev
zuubahsb. 

Birisi Cemiyeti akvam mi
sakında reform yapılmasıdır. 
Türkiye bu hususta her hangi 
bir tekJif yapmağı derpiş et· 
mcmiş olduğu gibi bu bapta 
yapılacak tekliflerin tetkikin
den çekinmemekle beraber 
muayyen ülküler hakkında tam 
bir malumat edinceye kadar, 
buna müdahale etmek isteme
diğinden mümessillerimiz söze 

De/ferli dış bakammız Dr. Aras 
karışmamıştır. 

Misakın 11 ve 16 ncı mad
delerinin tadili hakkında cemi· 
yeti akvama dahil bulunan 
menıleketler, 15 Ağustosa ka
dar noktai nazarlarını cemiyeti 
akvam katibi umumiliğine bil
dirmeğe davet edilmişlerdir. 

Cemiyeti akvamın kuvvetJi 
olması, başlıca dileğimiz olduğu 

- Sonu 3 iincii sahi/ede -

N Ü f u s u m u z u n on üç 
llıilyonu köylerde yaşadığı dü
fünülürse, bu hayat kaynakla
rında kalkınmanın ne kadar 
icil bir zaruret olduğu anlaşı
lır. Biz şehirliler, köyJerin kal
kınması için yapılan her teşeb
büsü sevinçle karşılamak mev
kiindeyiz. Zira köylerin umumi 
hayatında, asrımızın akışına 
Uygun bir şekilde ihtiyaçlarını 

genişleten her değişiklik, mem
lekette iş hacmmı arttırmağa 
Yarayan bir hadisedir. Köylü, 
aşırı yoksulluk yüzünden 
İhtiyaçlarını kıs'ıkça inkişaf 

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

Yolu tıkanmış demektir. Bu 
bakımdan köylünün istihlak 
kabiliyetine genişlik veren şey
ler memlekette işlerin açılma· 
sını, umumi refah seviyesinin 
Yükselmesini temin eden şey
lerdir. 

Biz, şuna kaniiz ki, köyJerde 
kalkınmayı ve teşkilatlanmayı 
istihdaf eden programlar, 
tazib çerçevelerinden sıyrıla 

~ak filiyat sahasına geçtikçe 
fürkiye bugünkü kudretinin 
bir kaç mislini elde edebilir. 

Köyler haddinden fazla yok
sul ve kanaatkar bir hayattan 
kurtulmalıdır. Medeniyetçi Tür
kiye soysal varlığındaki deği
~ildiğin, inkılabın hayırlı izlerini 
kcaylerimize de yaymış bulun
tlıalıdır. 

Çamurdan duvar]ariyle scfa
let:ni gizliyen köl'ler yerine 
kucakladığımız mefkureye uy
gun mamur ve aydınlık köy
letde basit, fakat temiz ve 
~hhi bir yaşayış tarzının yer-
eştiğini görmek isteriz. Dün

Yaya en büyük medeniyeti ve· 
ten ırkımızın karakteristik gü
~elJiğini inkişaf ettirmesi, gür-

- Sonu 2 mcı salu/eat'. -
eevk e1. .Bi.l.~f.:o. 

inhisarlar faaliyete geçti 

Burnovadan mühim mik
tarda üzüm satın alacak 
Bağcılar, satacakları üzüm miktarını 

idareye bildirecekıer 

Taze üzüm/elimiz 
inhisarlar idaresinin bu yıl hisarJar başmüdürlüğ~ bu hu-

lzmir mmtakasından mühim susta faaliyete geçerek dün 
mıktarda üzüm ve hurda incir ilk hareketini yapmıştır. 
satın alacağı anlaşılmıştır. in- · -Son11 ikinci sahifede -

ERKANI HARBiYE REiSi 
MAREŞAL F. ÇAKMAK 

•••••••••••••••••••••••• 

Adalarda 
kıtaatı 
Teftiş etti --· Sonra, Tınaztepe ile 
lstanbula gitti -

Çanakkale 31 (Ô.R) - Ma
reşal Fevzi Çakmak, refaka· 

tında Çanakkale valisi ve ordu 
müfettişleri olduğu halde Boz-

caada ve lmroza giderek kı
taatı teftiş etmiştir. Mareşal 

dönüşte Çanakkalede halk ve 
harb gemilerimiz tarafından 

selamlanmıştır. Coşkun tezahü

rat arasında lstanbula hareket 
etmiştir. 

lstanbul 31 (Ö.R) -Çanak· 
kale ve Geliboluda tetkiklerini 

yapmış olan büyük Erkanı Har· 

biye re:si Mareşal Fevzi Çak

mak saat üçe doğru Tınaztepe 
iJe Çanakkaleden şehrimize 
döndü. Mareşal Geliboluda:ı 

avrılırken bir tayyare filomu t: 
tarahndan uğurJandı. 

Londra - Moskova anlaşması 

Ticaret anlaşması dün 
Londrada imza edildi· 
lngiltere Sovyetlere on milyon 

istikraz vermeği kabul etti 
F· 

Litvinof, lngiliz murahhası Sianlq/r. f!ÖıüşıiJ or 
Londra 31 ( Ö. R ) - lngil- yük Britanyadan salın alacağı 

tere ile Rusya arasında hazır- manifatura eşyasına mukabil 
lanan bir ticaret anlaşması mu· SovyetJere on milyon isterlinlik 
cibince lngiltere Rusyanın Bü- - So1111 4 ıi11rü sa/11/edr -



Beş yıllık 
• m 

Bir kalkınma 
programı daha 

- Baş taralı 1 ınd salıı/cde -
büz nesiller yetİ-itirmesi, çocuk 
vefiyatınua asgari hadde indi-
rilmesi, geyinme tarzının içi
mizde bir ukde olaıa aefaletten 
kwtulması, köylünün yurd sev
gmni, heyecanını, asil duygu-
lannı besliyen bi: kültür aşı~ı
m• hiç eksik 01ma111U1, JH• 
minci uar ortasında hali sinema 
nedir, radyo nedir bilmiyen 
kiylerimize seyyar sinemalar 
ve radyolar temin ederek bil-
gilerinin ve zevkler.inin .iş 1en
mesi köylerde tatbık edılecek 
olan kalkınma programlariyle 
hakikat olabilecek şeylerdir. 

Dahiliye vekaleti, tamimind~, 
bilıassa köylünün ödeme kabı-
hyeti ile devlete karşı mükel
lefiyetlerini sarsabilecek hare· 
ketlerdeo sakınılmasını tavsiye 
ediyor. Bmdan daha yerinde 
bir tavsiye olamaz. KöyJü gö· 
zetime ve rehberliğe muhtaç· 
hr. Enerjik, müteşebbis rehber
ler elinde köylümüzün çok bli
yük işler görmesi mümkündür. 
Ge~en sene Kamulaya veri

len bir liyihada kl>ylerimizıa 

imarına ve kalkınmasına karşı
lık olmak üzere her köyde, 
köy sandığı hesabına, bir kaç 
dönüm ekin ekilmesi, bağ, 

bahçe bakılması teklif edilmişti. 
Kalkınma programlan yapılır

ken köylüye yük olmıyacak su• 
rettP. böyle bir faaliyet tanzi
minden istifade edilebilir. Her 
halele en çok dikkat edilmesi 
zaruri olau eey köyliiniin ikb
sadi Tarlığını kuvvetlendirmek 
olmalıdır. On üç milyon köylü
den her birinin yılbk istihlak 
kabiliyetini beş lira arttırmak 
kabil olsaydı iç paüarda 65-70 
milyom liralık muazzam bir ha
reket yaratılabilirdi. Şimdilik 

bu belki hayaldir. Fakat köy
lüyü teıkilatJandırma kanunlan, 
sanayi programımınn tatbikia
deki azamla Ye ciddiyetle tat
bik edilince bugüniln bayati pek 
çabak hakikat olacakbr. 

Köylii ve köy' er girişilen bü
yük i' erdeki muvaffakıyetin 
ruhudurlar. KöycüJük siyaseti
miz bir fantazi olmaktan çık· 
mış, bir reabte olmuıtur. Dahi· 

· liye wekaieti itte b. hakikab 
dujca aktadir. 

ljie"Vlıs.e't :B:llstnı 
...._ , , il 

Ormanlarda 
Yangın halkın gayrıetlrfe 

eöndUrUldU 
Evvelki gün Seferihisar ka

zası ile Cumaovası nahiyesi 
arasındaki ormanlarda bir yan
gın çıkmış ve geajşlemiştir. 
Yangın halkın fevlralAde gay
reti sayesinde dün söndürüle
bilmiştir. Haber aldığımıza göre 
bu orman yangını 60 hektar 
araii &zerinde miibim talıribal 

yap•fbr. B. sabada 2 binde. 
fazla meyve ağacı ile 800 çam 
ağacı da yaalDl.Jlır. Yangıom 
nasıl çıktığı d:ı henüz tesbit 
edilememiştir. Dikkatsizlik ne
ticesi olarak atılan bir sigara
dan çıkmış olması ihtimali de 
vardır. 

••••••• 
ihracatçılar 
faaliyete geçti 

- Baş taıaıı ı na sav/ada -
h-hiMrlaJ. idarainde Bumo

v adaD misket üıiim& alacağmı 
B uraova bağcılarma bildirmit· 
tir. Yanık olmıyan, çiiriikıiiz 

ve hastalıksız olan misket 
üzümleri bu yıl fazla mıktarda 
mübayaa edilecektir. 

Bu üzümler Darağaçtaki ta· 
rab imalathanesine teslim edi
lecektir. Yaş olarak Misket 
üzümü satmak istiyenler şim

diden idareye müracaat ederek 
ad,.,, satacağı üzümün tahmini 
miatarını bildir~cektir. Bağcı
lar ehin keyfiyetten haberdar 

ŞE 

itfaiye 
••••• 

Şehitler yangınında 
f edakarane çalıştı 
Şehitlerde mütevelli oğlu 

Melımede ait kereate kuta 
fabrikasınıa yanmasa ile neti
celenen ve mühim zara~lar 
yapan büyük yangın tahkika
tına dün de adliyece devam 
edilmektedir. Ehli vukufa yan
gının nasıl çıktığını ve su
çun kimde olduğunu tes
bit için yaptırılan tahkikata 
aid rapor henüz Müddeiumu
miliğe verilmem"ştir. Bugün 
verilecektir. 

Yangın 33 saat aürmüş Ye 
itfaiye bu müddet zarfında 
istirahat düşünmiyerek canla 
başla çabşmıştır. Mütemadiyen 
duman ve alev içinde çalışan 
itfaiye memurlarından altısının 
gözleri WtalaDIWfbr. 

itfaiye müdiirü lbrahim de 
basta olanlar meyanındadır. 
Yangınının çıktığı ileri soka
ğında 16 tane ahşa b ev vardı. 
Bu evlerde oturanlar yangın 
esnasında büyük bir tehlüke 
atlattılderı gibi er an yangını• 
tekrar çıkmasından korkmak
tadırlar. Üzüm kurlıllRllna aid 
depuda itfaiye memurlara el'an 
çalışmaktadırlar. 

Yaş üzüm 
Koaperatit ihracına 
hazırlanawor 
8a aene B.ıganstanda üzüm 

mahnlü olmamıfbr. Onun için 
her sene Anupa memleketleri
ne yapılan yaş Grim ihracab 
bu s~e Bu~aristandan yapda
miyacakbr. lstanbul Ye fzmir· 
den mühim bazı tlccarlann 
bilhassa Almanyaya yaş üriım 
ibracma hazırlandıklan haber 
ahnmtlhr. İzmir ve civan yaş 
meyve ve sebze satış koopera
tifi de zaten yaş üzüm ihracatı 
için hazırlanmakta idi. Önümüz
deki ay içinde ihracatın başlı· 
yacağı söylenmektedir. 

lktisad veklleti tDccarlar bu 
itde zarar görecek olurlarsa 
yardım vaadında bulunmuştur. ··-·····-Ağırcezada 
Efl'efp-.,ada kahveci Kadri ve 

Remziyi bir kız meselesinden 
taammüdea öldürmekle •HIMla 

ince mehmetle Rauf ve arka-

daşlarının muhakemelerine dün 
agırcezada devam edilmiıtir. 
Mamualann gWermit olduk• 
ları bazı müdafaa phitleri din
lenmiı ve muhakeme başka bir 
güne lmakılmftu. 

' 1 • a • a • I• 

Seyyahlar 
Bu hafta kalabahk bir 

grub beklenlyor 
Dün limanımıza gelen Ro· 

manya bandıralı Albajoıya va· 
puriyJe bir seyyah gelmiş ve 
şehri gezmiflerdir. 

• • • 
Bu hafta içinde gelecek olan 

diier Romen Karol vapuriyle 
Jimamwna blababk bir 11eyyab 
gnaba pleceti ljreniJmiflir. 
V apar Khteaceden hareket 
etmiştir. Blttm Akdeniz liman
lanna ağnyacakbr. 

• •• 
Ağutoıun l 4 üncü günü 

Avustaralya adındaki lngiliz 
bandıralı biiyük bir vapurun 
limanımıza gelerek muhtelif 
tabaalara mensub iki yüz sey
yah getireceği habe.r alınmıştır. 

• 1 •• 1 J .,.. 

Belediyede 
Vali Fazli Güleç dün Bele

diye reisi döktor Behçet Uzu 

Borsada -···· Yeni idare 
heyetinin ilk 
toplantısı 

Yeni seçilen borsa idare he
yeti dün saat onda borsada, 
komiserin daveti üzerine ilk 
toplantıyı yapmışlardır. 

intihap keyfiyeti kendilerine 
tebliğ edildikten sonra celse 
yine komiserin riyasetinde açıl· 
dı, reis ve reis vekilliği seçimi 
yapıldı. Neticede tüccardan 
Mazhar Nurullah lzmir oğlunun 
reisliğe ve Kazım Kırkağaçlı 

oğlunun da reis vekilliğine in
tihap ecliklikleri anlaşaldı. 

Bundan s .. nra riyaset vazi
fesi, komiser taıafındao yeni 
reise devredildi ve muhtelif 
mevad üzerinde görüımelerde 
bulunularak icap eden kararlar 
alandı. 

Ağaçtan düşmüş 
Karautinada Cimi avlusun

daki incir ağacına incir topla
mağa çıkan Hüseyin oğlu 14 
yaşlarında M11Stafa, bastığı ince 
dalın kınlma• yiizünden duyar 
üzerindeki sivri demir parmak· 
lıklar llzerine düşmüş ve iki 
ayağından yaralanmıştır. Yaralı 

çocuk hastaneye kaldırılmıştır. 

Göztepede 
Tramvayla bir otobüs ve 

bir araba çarpışb 
Düa sabah Göztepe tramvay 

caddesinde Ba'çuvadan gelen 
bir yük arabasiyle 459 numa· 
ralı otobns ve 11 numaralı 
tramvay arabası çarpışmışlar· 
dır. Nüfusca bir şey o!mamış
hr. Y alnı& otobüs ve tramvay 
arabaları bir az hasara uğra
mışlarıdır. Tramvay münakalab 
yarım saat kadar durmuştur. 

Zevallı ihtiyar 
Halada ölmüş 

Karşıyaka istasyon balas1n
da dün bir ihtiyar adam ~lü 
olarak bulunmu~tur. Yapılan 
tahkikatta bunun 65 yaşında 
Etem adında biri olduğu ve 
kalp sektesinden öldüğü anra
şılmışlır. Üzerinde 82 lira bu
lunmuıtur. 

•••••••••••• 

DUN 
Hararet 41 derecere 

kadar çıkb 
Dün hava, bu sene şimdiye 

kactar glrllmemiı derecede 
mcaktı. Hararet dereceleri 
göl gede kırk bire kadar atara
reti göstermişlCTdir. 

Bu kadar sıcak ha'ftDID 
üzüm ve incirlere faideai oldu
ğu söylenmektedir. 

Mahsul çabuk kemale geldiği 
gibi mahsuHere Ariz olan emraz 
ve haşarat de yok olmaktadır. 

~TAYYARE 

Bir çete ....... 

Otlardan 
zehirlendi 

Menemen kazasında hastala
nan Mebmed ad.ada biri dün 
otomobille ıebrimiz mem!eket 
hastane ine getirilmiş ve has· 
tanede ölmiittür. Mehmed öl
meden evvel inkıbazdan mus
tarib bulunduğuna ve müshil 
yerine içmek üzere bazı otlan 
kaynabb suyunu içtiğini, ondan 
sonra Mncılandığını yanında 

bulunan hasta baluaya söyle
miştir. Mebmedin kaynatarak 
suyunu içtiği otlann zehirli ol
duğu neticesine varılmıştır. 

Bugün otopsi yaptlacakhr. 

·········-
Ondülasyon 

Elektrlkslz olan ondWa~
yonlar rasak ediliyor 
Sıhhat ve içtimai Muavenet 

Vekaleti tarafından alakadar· 
lıua gönderilen bir tamim ile 
elektrikten başka bütün ondü
lasyon usullerinin menedilme
sini bildirmiıtir. 

Elektriksiz ODdiüasyonlarda 
kuUanılan ve yüzde iki niabe
tinde süblime ile Sani Klonzey
baki ihtiva eden zehirli mah
lülün de tıbbi müstahzerattan 
addedaldiği ve müaaadeaiz ola· 
rak pıyasaya çıkartılmaması 
için icab eden tedbirlerin alın
ması ayrıca bildirilmittir. 

aıeı 

Bu hafta iki film birden 

1 - zou zou 
Jozefln Bek8r, Jan Gabinin büyük filmleri 

2 - SON VALS 
ıwan Petrowlç, Kamllla Horne'nın pheser filmleri 

FiYATLAR 1a _ zo - 30 KURUŞTUR 
............................................................. 

SEANS SAATLARI 

16 - 19,30 ZOUZOU 17,30 - 21,15 SON VALS 

K iiçük haberler 
eo kişi imtihana girdi 

Devlet demiryoUarı istasyon 
ve ambar memurluklarana aJb 
memur alınacağında merkezler· 
de olduğu gibi şehrimizde de 
Alsancak istasyonunda bir İm· 
tihan açılmış ve imtihana 69 
kişi girmiştir. imtihan evrakı 

mühürlü zarflar içınde umum 
müdürlüğe gönderilecektir. 
Ocaldarın temsil kolları 

C. H. P. Asansör ocağında 
bir temsil kolu faaliyete geç· 
miştir. Temsil edilmek üzeı e 
bazı eserler Ü7.erinde çabşıl

mağa baş'anmıştır. 

Tayinler 
Şehrimiz posta ve telgraf 

ba müdür muavini Saffet 1 tan
bul po ta ve teJgraf başmüdür 
muav nliğine ve muamelat mü· 

1 fettişi Şevket de Bursa posta 
ve telgraf başmüdür muavin· 
liğine tayin edılmiJlerdir. 

§ Posta ve telgraf memurla
nmn terfiine dair iki listenin 
gelmiş olduğu diğer listelerin 
de bugünlerde geleceği haber 
ahnmışhr. 

lzmir paket pastahanesi mil· 
badele memurlanndaa Nawn 
Tarakçı oğlu Samsun posta me
murluğuna tayin edilmiştir. 

Basmahane posta ve telgraf 
müdürn SalAheddin ile UrJa 
müdürü Mehmedin maaştan 20 
liradan 22 liraya çıkarılmıştır. 

Ağustos a, hkları 
Resmi daireler memurlarının 

Ağustos aylakları bugün dağı
blacakhr. Belediye memurlan 
temmuz maqlann' dün alm17-
lardtr. 

Mezuniyet 
Müddeiumumi baş maı•inl 

Mazhar bir ay i~inle Akhisara 
gitmiıtir. 

-·-"'· ~· •9'41No•••-· 

DOGUM 
Gazetemiz Sermürettip mua

vini Ziya Karaoğuıun dilD aece 
bir kız çocuğu d6nyaya gel
miıtir. Arkadaşımıu tebrik 
eder, yavruya uzun ömlrler 
dileriz. 

- -M ' 

Bir talebe kayboldu 
Basmahanede Çayırhbahçede 

Değirmen sokağmda 12 numa 
v-da oturan 19 yaşlannda 

Hicriye adında genç bir kız 
dört gündür ortadan kaybol
muştur. Dün ablasına hitaben 
gelen bir mektubta "iş aradım 

bulamadım. Ebedt meskenim 
olan mavi denizlere baktıkca 
beni hatırlayınız,, demiştir. 

Mektub merkez postanesine 
verilmiştir. Keyfiyet zabıtaya 

bildirüaıit ve derhal tahkikat 
Ye takibata ba"anmışhr. 

Hicriyenin tisenin 9 uncu sı· 

nıfıoı ikmal ettiği de haber 
alınmıştır. ............. ·--······ ................. . 
Zabıta hahPrleri: 

Bıçalıı tatıranlar 
Çorakkapıda izzet oğlu Ce

malide bir bıçak ve Tepecikte 
Şevki ile Keçecilerde Meh· 
mıedde bir kama bulunmuş ve 
zabıtaca alınmıttar. 

Yang1n söndUrUldO 
Çayarhbabçede Değirmen so

kağında beı numaralı evde 
oturan terzi idris kansı Miini
renin çamaıır yıkamak için 
yaktığı atettea etrafa kıvılcım 
ııçramıı ve yanıın çıkmışsa da 
yetitilerek ıöndtlrülmtiştür. 

TE hdlUe parasını elmıt 
Namazgahta Alaybey cad· 

desinde Ahmet oğlu Ali ve 
arkadafl lsmail yolda gider
lerken lsmail, Aliyi tabanca 
ile tehdit etmiı, 22 lirasına 
almıı ve d6tmliftilr. Zabttaca 

L K()ŞE.t\fDEN 1 
~------..:.. 
Sıcağın şiddeti 
Gazetenin verdiğı havadisler 

arasına geçen gün bir resim 
sıkışmıştı, bilmem hatırınızdan 
çıktı mı! Avrupa devletlerinden 
birisine tabi, askeri bir heyet; 
yanlarındaki neferlerle atı~ ta· 
limine çıkmışlar, fakat her birisi 
de küçük bir çadır cesametinde 
şemşiyelerini omuzlamışlardı. 

Güya ki : Güneşten kendi 
ar.iz canlarinı hafzey.emel. 
için! ? ... Yapılan iş askeri bir 
talim imiş, sahraya çıkıp eğ

lenmek, güneş banyosu almak, 
zevklenmek değil.. 

D ha şimdiden a kerle.rini ve 
kendilerini güne ten muhafaza 
etmeğe alıştıran erkanı aske
riye acaba bu korku ile barba 
girerler de cehennemi alevler 
altında kalırlarsa :ne halt ede· 
cekler diye düfiloa"üm. Allahın 
güoe~inden korkan, d6şmaala
rının ö üm saçan hücumlarına: 

- Pardon! Bir dakika mü· 
saade ediniz mösyöler! Hele 
ben saklanayım mı diyecekler. 

Hey gidi arslan Mebmetcild 
Bağrı değil, yuzu yanık 

kahraman Türk cocuğu, işte 
senin azametli şehametin, 

büyük imanın, yüksek hayat 
enerjin bu küçük fotoğ· 

tan alınan duygu ile mukaye
se edilince ne kadar yükseliyor. 
ve ne kadar yüksek bir vere
nekle cihana misal oluyorsun .... 

Onları bırakıp, nane molla 
olanlarımı~la bile yapılacak; 

çalı~ma sahasıncfaki mukayeıen 

yine cihan değer. 
Her gün esen Mm yeli ile, 

cehennemden yalazlar savuran 
sıcağın, ortalıiJ kasıp kavur
ma.ıı, dairelerin bile tatil edile· 
ceği hadde varan şu korkunç 
sıcak ortasıuda üzümün& kuru· 
toyor, incirini hazırhyor, buğ

dayını harman edip, sam ye• 
linde savuruyorsun. Batrına 
saman tozlan dolrnuş, kir• 
piklerin toıdan ağarmış, ba· 
şın ve bağrın açık harman 
yerinde, tarlada mrkUler ça· 
ğıra çağıra ıipersiı ve pena· 
sız iş görllyorsun, sen aıtain, 
sıcak saua, ıen gUDefe, gine~ 
sana alışm f ve tabiatm bütOn 
kudretlerile baı bata doıt ol-
mufıunuz. 

Tabiat ve güneı aeni değil 
sen dostunu değil, kendinden 
korkanları nerede olursa ol.un 
yakalayıp femsiyelerine, •ani
latörlerine rağmen ala,ağı edi
yor. 

Nisbeten deniz seviyesinden 
mürtefi olan Avrupa bile, sıcak 
dalgasına karşı, ateş saçan 
bombalardan korunduklarından 
daha korkulu tedbirlere dal· 
dılar. Yarm da eyyam bohor 
giriyor, yani ehten petalar bo· 
horun korkusundan yedi gün 
suya giremiyecekler, sıcağuı 
yalaıa da her tarafı yalayacak 
bu sıcakta korkudan titreyen· 
lerin çokları belki cavlağı çe· 
kecektir.Fakat sen! Aziz Meh· 
metçik; sen ey aziz ve mukad· 
des köylü! bu sıcağı kendine, 
mahna fayda tanıyarak içindeki 
temiz irade ile soğuk proar· 
lardan su içerek, toz toprağa 
bulanarak hayat bulacak, ha 
yat bulduracaksın ! Sea ~ 
cibansm, sen ne mukaddeuıa 
ve sen ne kabramaaıın! 

TOKDIL 
•••••••••••••••••••••••• 

Tapuda 
Manisa tapa sicil mataaf.sb

ğına lstınbul baflllnmru bay 
Sadettin tayin edilmiftir. 

Balıkhanede 
Balıkhane müzayede saı.nu

nuo denize muYazi tahtaı..n 
~eçenki fırtınadan parçalaıun1. 
olmasından iittikçc tehlüke 1 

bir vaziy~t halini almaktadır. 
Alakadarların eherumiyedıt 

----- .1:1.1 ....... :...... .. •• - ... ...ı ... .:. 
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Jallardan sesler: 
&························································ ····· 

Saz geliyor 
Kahveciler, gazinocular insaflannı yine istedikleri gibi oynat

,, n ğa ba,şladılar. lzmirin semtleri sanki birbirinden uzak ve ayrı 

l.ı ı er şehir, kasaba imiş gibi bura 'ardaki gazinoların, kahvehane
ler .n fiat listeleri arasında o kadar fark var ki ... Meseli; yalı 
boyunda aralarında beş, on dakikalık mesafe bulunan, çakıl taş· 
larıoa, radyolarıoın markasına kadar birbirinin ayni bulunan iki 
gazinonun listelerini tetkik edin z, yüzde kırk, elli fark bulur
sunuz. 

Alsancağa gidelim. Karşı karşıya, yanyana sandalyalan dizilen, 
gramofonlar bağıran, toprakları sulanan iki kahvehaneden biriude 
kahveyi beş kuruşa di~erinde yedi buçuk kuruşa içersiniz. Bun
lardan biri pazardan maada günlerde kahveyi beş kuruşa pazar 
günleri on kuruşa satıyormuş. Bir gazeteci arkadaş sebebini sor
m14. Kahveci : 

- Efendim, bugün pazar. Kalabalık var. Demiş. 
Bizim bildiğimiz fiatlarda tenzilat müşteriyi celb ıçın yapılır. 

Alsancak kahvecisi bayağı günlerde beş kuruşa avladığı müş
terileri pazar günlerinde on kuruşa kaçırmak istiyor. 

Bir gazinoda sazlı ve sazsız saatlerin fiatl arındaki farkı anla
rım. Fakat pazar pazartesi farkına akıl ermedi. Bir meslektaş 
bu hikayelerin daha garibini an lattı. 

Karısiyle beraber Karşıyakada iskele yanındaki gazinoya git
mişler. Burada bir fincan kahve sazsız saatlerde beş kuruşmuş. 
Arkadaş kahvesini İçmiş. Bir müddet oturduktan sonra çalgıcı
ların birer birer sökün ettiklerini görünce kalkmış, garson kah
velerin bedelini yirmi beşer kuruştan istemiş. Tarifen;n hilafına 
bir taleb karşısında kalan arkadaş sebebini sormuş. Garson ce
vab vermiş: 

- Efendim, saz gelıneğe başladı. 
Cevab güzel değil mi ? 

* • • Bu gibi yerlerin sıhhat ve temiı:lik bakımından teftişleri için 
doktor:arını seferber hale getiren beledi ye bu arada zabıta me
murlarını da tahrik ederek şu alış veriş iflerini kontrol ettirse 
hiç de fena olmıyacak •.. 

1.Vl:u.ra 1' Çın.ar 

Londra - Moskova anlaşması 

Ticaret anlaşması dün 
Londrada imza edildi 
lngiltere Sovyetlere on milyon 

kabul etti v• istikraz vermegı 
- Baştarafı / inci sahifede -

bir kredi açacaktır. 
Moııkova, 31 (A.A) - 18 

Temmuzda Londrada T ovyetler 
birliği ticaret mümessili Ozers
ki ile lngiliz kredi ve ihra
cat dairesi direktörü Mixson 
arasında da mektuplar teati 
edilmek suretiyle lngilterenin 
Sovyetler birliğine beş yıl müd
detle ve yüzde beş buçuk 
faizle on milyon lngiliz liralık 
bir kredi açması hakkında bir 
anlaşma vücuda getirilmiştir. 

Bu kredi ile Sovyetler birli
gının 1 Ağustos 1936 dan 30 
Eylül 1937 ye kadar Sovyet
lerin İngiltereye verecekleı i 
sip:uişlerin bedeli peşin olarak 
ödenecekfr. 

Moskova 31 (A.A) - Harici 
ticaret halk komiseri Rozen
golz Pravda gazetesine verdiği 
beyanatta ezcümle demiştir ki: 
Yakında imza edilmiş olan 

İngiliz Sovyet kredi anlaşması-

nın iki büyük memleket ara
sinda ekonomik, siyasal ve 
kültürel münasebetlerin tak· 
viyesi yolunda bir merhale teş• 
kil edeceğini ümid etmek is
terim. Yeni kredi anlaşması 

Sovyet hükümetinin sulh siya
setinin umumi mahiyetine ta
mamen uygun olan bir Sov
yetler birliği - lngiltere eko
nomik anlaşma•ına doğru atil
mış bir adımdır. 

Londra 31 (A.A) - lngiliz
Sovyet deniz müzakereleri tam 
surette neticelenmiştir. 

Londranın meseleden Vaşing
ton mukave!esi akitlerini, Al
manyayı ve Polonyayı haberdar 
etmesi üzerine lngiliz-Sovyet 

" anlaşması parafe edilecektir. 
Londra, 30 (A.A) - Yeni 

lngiltere - Sovyet ticaret itilif
namesi projesi dün Avam ka
marasına tevdi edilmiştir. 

Runciman bu mesele hak
kında beyanatta bulunacaktır 
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mu? Kapıya dokunuyorum .• Ses yok •• 
Sessizlik beni öldürüyor. 

ı 
Apandisit haklunda 

1 
.... 5;·_ .. i(~;;r·saracoğlu diyor ki: 

Apandisit eQ çok sürpriz 

yaratan bir hastalıktır 
Fakat ondan, daha doğrusu onun arkasında 
~izlenen facialardan korunmak mümkün 

Apandisit anketinin hedefini 
iki noktada görüyorum: 

1 - Halkın bu mühim has
talık hakkında tenviri. 

2 - Umumi bir merak ve 
endişe ile karışık olan tecessüs 
hi3lerini tatmin 

Birincisini başa alıyorum.Çün
ki matbuatın vazifesi sadece 
havadis ve roman tefrikası 
neşretmekten ibaret olmadığına 
de!alet ediyor. Her gazetenin 
birçok okuyucusu vardır. Ve 
onlar adeti gazete tarafından 

talim edilen talebeler mahiye· 
tindedir. Halk sevdiği ve be
nimsediği gazetesi vasıtasiyle 

çok defa farkında olmıyarak 

birçok şeyler öğrenir. Binaen
aleyb öğretici şeyler yazmak 
vatan borcudur. İkincisi de 
mesleki bir vazifenizdir. Onu 
yapmı~ oluyorsunuz. 

* •• 
Gelelim apandisit meselesine: 

Bulaşık olmıy;:n hasta'ıkların 

çoğaldığını iddia etmek kolay 
birşey değildir. Fılhakika yir
minci asırda insan zekasının 

menfi sahalardaki muzır bu
luşları ve düşürıüşleri yüzünden 
~inir hasta 1 ı k ' arı çoğaldığı iddia 
edilebilir. F~kat apandisit için 
böyle bir iddia doğru değildir. 
Doğru olan şey fennin terak
kisi ile hastalığın bütün dün
yada daha iyi tanınmaya baş

laması ve elimizdeki otopsi 
neticeleridir. Filhakika kan ve 
rontken muayeneleri ile hasta
lığı şimdi daha çok kolay ta
nıyabiliyoruz. Eskiden Mac Bur
ney noktasında klasik araz 
verenler müstesna olmak üzere 
apandisiti ufak tefek araza 
istinııden teşhis edemiyorduk. 
Fakat §İmdi muayyen noktada 
olmasa bile lrarnımızın şura

sında, burasındaki istırapların 
kan ve rontken muayeneleri 
ile de tetkiki suretile apaudisit 
olduğunu anlamaya muvaffak 
oluyoruz. Binaenaley apandisit 
teşhisi daha çok işidiliyor. Ve 
halk da çoğaldığını zannediyor. 

ikinci nokta da otopsi mese
lesidir. Başka hastalıklardan 
ölenlerde yapılan otopsiler de 
bile apandisitin müzmin iltihabı
na pek çok rastlanıyor. Bu da 
gayet tabii olarak mühim bazı 

karın ağrılarıoın, ufak tefek 
kırıklık ve ateşin bu apandisit
lerden mütevellit olduğu fikrini 
kabul ettiriyor. Şimdi İzah edi-

lemeyen bazı ufak ateşlerin, 
bel ağrılarının, romatizmaların 

sebepleri aranırken diş çürük
leri, müzmin bademcik iltihap· 
farı, veya müzmin apandisitin 
parmağı olduğu meydana çıkı
yor. Bütün bu izahattan anlı
yoruz ki apandisit insanlarda 
zannedildiğinden daha çok gö
rülmektedir. Gürültülü seyret
miyenler, dakik muayeneler 
yapılmadıkça meçhul kalmak · 
tadır. 

Apandisitin tedavisi tıbbi ve 
cerrahi olmak üzere ikidir. Ilk 
36 saatta ameliyat yapıla"Da
mışsa hastalığı soğutmak için 
tıbbi tedavi yapılır. [Yatakta 
istirahat, buz koymak gibi) ve 
hastalık tamamiyle soğuyup 

ameliyata hazır Lir hale 
gelinceye kadar daima he
kim nezareti lazımdır . Zira 
apandisit öyle sürprizler 
yapar ki aman zaman deyin
ceye kadar vakıt geçmiş olur. 

Ya ilk 36 saatta ve yahut 
soğuduktan sonra (yani rıöbet
ten 1 - 2 ay sonra) ameliyat 
ile tedavi edilir. Ameliyattan 
~onra yine tıbbi tedavi laz m
dır. (Zira ameliyat olmuş olan
lar müahher bazı ıztıraplardan 
daima müştekidir.) 

Apandisitten korunmak müm
kündür. Daha doğrusu apan
disitin arkasında gizlenen faci
alardan korunmak mümkündür. 
Bu da henüz memleketimizde 
yer etmiyen bir fikrin yerleş
mesile mümkündür. Bizde halk 
hekime hastalanınca müracaat 
eder. Müterekki memleketlerde 
ise sağlamken daima müracaat 
eder. Hastalanmayı beklemez. 
Çünkü hekimin vazifesi sade 
hastayı tedavi etmek değil, 

hastalanmamayı da temine ça
lışmaktır. Müterekki memle
ketlerde hemen herkesin iti
mat ettiği bir aile hekimi 
vardır. Onlara icap ederse 
mütahassıslara baş vurarak 
[ doktor bir rahatsızlık hisset
miyorum amma umumi sıhha
tımın tetkikini rica ediyorum. 
Acaba hissetmediğim bir has
talık veya hastalanma istidadı 

ile tehdit ediliyor muyum ? ] 
der. Hekim onu inceden ince
ye tetkik eder. lcab eden vi
sayada bulunur. asıl matlüb olan 
budur. Biz de buna alışırsak 
o zaman bizi pek iz'aç etmi· 
yen soğ~k algınlığına veya ha-

meye gizli elle ufak bir hediye tanımak kafi.. Gözlerinde da-
vermesini düşün~ır. Karım be- imi bir şikayetin sönmiyen iz-
nim Metr dötelliğimi bir se- leri var.. Bu izler sanki benim 
lamla bile ödememiştir. arkamdan katil, katil diye 

Onu kurtarmak için ne yap- bağrışıyorlar. 
mak lazımsa yapınız, doktor... Katilim ... Ucu ebediyete ka· 
Ben, onun kurtulması bahasına dar giden bir aşkın kahrama-
herşeyimi, sarvetimi ve korku- mnı zamanında anlıyamadığım 
suzca hayatımı bile fena ederim. için gözü kanlı, eli biçaklı bir 

Yaz, defterim ..• Şimdi iste- katilim. Hem de, aç kaldığı 
diğin kadar karanlık cümleler için adam öldüren dağlık eşkı-
yaz .. Kalbimin bütün acılarını yadan daha bariz bir katilim. 
sayfa~arına geçirmekten çek·n- Ben mes'ud bir yok olduğum 
me.. Onun kumral adını kö- için muhteşem ve hislik bir 
mür siyahı renginle sayfalarına cinayet işledim .• Şimdi bu ci· 

Hayır, doktor... Ben, yani çok seviyorum, doktorum ... Sa- sindir .• Senin en müessir mer- nayetin kefaretini ödüyorum 
arkadaşımla sevişen eşimin ko- bihanın iyi olmaması ihtimali siyen kalbimin içini anlatacak ve çile dolduruyorum. 
cası, sırf Sabihayı himaye için beni pek çabuk öldürebilir. mı .. Hiç zannetmem defterim.. Geçenler çok müthiş geçi-
onun sevişmesini temin için Onu hala, ilk evlendiğimiz Onu anlatmak için ebediyete yor. Onun sesini duymak, acı-
orada, o hazin levhaları seyr- geceki kadar ceviyorum. BüHn giden yoldan küçücük bir ner- sını ih:ıta etmek için uykum-
ediyordıım. ihane ine, evimi bir otel oda- giz dalı getirmen lazım.. Bunu dan tasarruf ediyorum. Onun 

Karımın o çirkin adama kar- sına çevirmesine mukabil aş- isıı bu !amıyacağından eminim. içten gelen bir enini bile beni 
şı uzattığı arzulu bakışlar, be- kım, alakam zerre kadar ek- Çünkü bu dal yalnız orada var. yaşatmıya kafi geliyor. Oda 
ni o saniyede orada öldürme- silm;ş değildir... Evet karım, Hastalığı durmadı.. Hergün kapısında, ğölgelerden ve şüp-
diğine göre, ölümüm çok uzak- evımı bir otel odasına çe- biraz başka bir hızla yürüyor. helerden uzak, onun nefes 
tır, doktor... Ben hiç mi hiç virmiştir • . . Şu farkla ki Çehresine düşen otalak rengi alışlarını gözetliyorum, 
ölmiyeceğim gibi geliyor... otele gelen misafir, arada anlatmak için kolorist olmak- Uluyan köpekler, nasıl man-

Konf eransa;ı"Hergün __ iM 

Sovyetler de davet Bir fıkra 
d·ı ı· il• • e 1 me ı ~azan: Eızncı /(emal A.ktas 

Perag, 31 (Ö.R) - Çek ga· 
zeteleri, Beşler konferansına 

yapılan davetlerle meşgul olu
yorlar. Bu konferansın yalnız 

Lokarno meselesinin görüşül
mesile iktifa edilmiyerek Garbı, 
şarkı ve merkezi Avrupanın 

yeniden organize edilmesi gö
rüşüleceğini, binaenaleyh diğer 
merkezi Avrupa hükümetlerile 
Rusyanın da konferansa davet 
edilmeleri İcab ettiğini yazı

yorlar. 

Spor kongre si 
Berlin, 31 (Ö.R) - Beynel

milel spor gazeteleri kongresi 
bu sabah açıldı. Kongreye 
riyaset eden Belçikalı murah
has mühim bir nutuk söy:edi. 

Yunan - ltalyan 
ticareti 

Atina 31 ( Ö. R ) - Gaze
teler, ltalya ile ticari münase· 
betlerin iadesine büyük ehem
miyet veriyorlar. Hükümetin 
ltalyaya bir heyet göndererek 
bu müzakereleri tacil etmesini 
istiyorlar. 

Diplomatik 
faaliyet 
Poma, 31 (Ô.R) - Bugün

lerde Viyana, Bükreş ve Buda
peşte arasında diploması bir 
faaliyet başlamıştır. Bu hafta 
içtnde bu diplomatik faaliyetin 
diğer Avrupa payıtahtlarına da 
sirayet edeceği tahmin ediliyor 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
:zımsızlığa atfettiğimiz ufak te
fek karın ağrısı ve ehemmi
yetsiz kırıklık veya ateşin giz
lediği apandisit bombı.sıoı pat
lamadan yakalamış oluruz. işti' 
apandisitten böyle korunmak 
mümkün olur. Böylelikle yalnız 
apandisitten değil, bir çok has
talıklardan da korunmuş olu
ruz. Bunun bazılarınca mühim 
bir mali külfet addedilmesi ihti
malini düşünerek şunu dailive 
edeyim: Bunu külfet zanneden 
Bay ve Bayanların, içki, kumar, 
keyf, tuvalet gibi şeyler için 
sarfettikleri paralar, sağlamken 
hekime para vererek kendisini 
baktıranlarınkinden daha az 
değildir. Hatta bütçeleri muka
yese edilirse daha da fazla~ır. 
Fakat medeniyetin icaplarını 

yalnız yukarıda saydığım husu
satta zannedenler maalesef pek 
çok olduğu için, (sıhhatınızı 

kontrol etmek üzere hekime 
baş vurunuz) demek, belki ga
rib görünür. Fakat medeniyet 
bir küldür, tecezzi kabul etmez. 
Onu bütün icaplariyle beraber 
almalıyız. 

Dr. Kemal Saracoğlu 
Memleket fıasta11esi dalıilive nıııtalıassısı 

mik için sızlayıp durursa, ben ı 

de Sabihanın sesi için oda 
kapısında öyle uluyorum.Fakat 
o hiç bir cevap vermiyor. Şi
kayet etmiyor, istemiyor ve 
arzulannı açığa vurmıyor. Ne 
olur, beni kalben affederek 
istese, arzularını benim kula· 
ğıma fısıldasa .• Ve acıyan kal
bindeki her şeyi bana çekin
meden söyleyiverse •• Of, çıldı
racağım.. Artık tahammülüm 
kalmadı. Gururumu kırı.rak 
ona her şeyi, her şeyi anlata
cağım. 

Gece yarısından sonra •. Ka· 
pısındayım.. O belki de uyu
yor.. Uyandırsam mı ? Offff. 
Rahatsız olacak..Ne çıkar, ben 
de hasta değil miyim .. Kızımın 
karımın ve sevgilimin hastası 

değil miyim. Kapıya yavaşça 
dokunuyorum. 

Ses yok •• 
Ses yok .. 
Ses vermiyor. 
Acaba daldı mı? 

••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Çanakkale 
Bir zamanlar her İşe mutlaka 

semavi bir renk kanştırmak 

moda idi. ihtiyar ninelerimiz ' rı 

ağzında dolaşırdı : Çanakkale
de gazi toplar varmış.. Kandil 
geceleri bu topların ağzından 
damla damla kan gelirmiş .. Pek 

ufakken bu damla damla kan 
kelimesine aklım ermezdi. Top 

ya taştan veya madenden bir 
şeydi, kan nereden nasıl gelir• 
di ? Bu cahilane nn ve tah

minlerle dolu kafaların henüz 
yaşadıkları bir devirde umumi 

harp patladı. Çanakkaleye gi
denler içinde kandil gecesi kan 

damlaması efsanesini bilenler 
vardı. Asır sahifesini çevirdi. 
şimdi kan damlayan toptan 
değil, otomatik tayyare avlıyan 
toptan bahsediliyor. Çanakkale 
Tiirk milletinin rubunda binbir 
sevgi ve saygı ile yer tutmuş
tur. Türkün al bayrağına o 
her zaman alışıktır. Artık ora• 
da kandil gecelerini bekliyen, 
sarıklı, tesbihli toplar değil, 

Türkün medeniyet dünyasının 
hesap ve fen aleminin çelikten 
ağızlan vardır. 

••••• 
VanSittar 
llitlerle görüşecek 

Londra, 31 (Ö.R) - lngiliz 
ricalinden Van Sittarın Hitler 
ve Fon Nöratla görüşmelerde 
bulunacağı teyid ediliyor. 

ltalyanın beşler konferansına 

iştirak hakkındaki davete ver
diği cevabı tefsir eden siyasi 
mabfeller, Roma ne istiyor? 
demektedirler. 

Akdeniz itilaflarının kaldırıl
masını mı? Bıı istek yerini 
bulmuştur. Almanyanın konfe
ransa davetini mi? Almanya 
davet edilmiştir. Şu hald!l ltal
yanın müsbet bir kabul ceva
bından başka birşey beklene
mez. 

A1manlar müteessir 
Berlin, 31 (Ö.R) - Nasyo

nal sosyalist mahafili, Viyana 
hadiselerinden çok müteessif
tirler. 

• Ol - -ı 

" Borsa Haberleri 
DUn Borsada 

Yapılan Satı,ıar 
-c::x=>+<=X>-

Zahlre 
Çu. Cinsi Fiat 
273 Buğday 5 50 6 50 
280 Bakla 4 1875 4 1875 
485 Kumdarı 4 50 4 54 

41 balye pamuk42 44 

mu? 
Ses yok •• 
Kapıya dokunuyorum .. 
içeride bit hareket ve kor-

ku ifade eden bir doğruluş .. 
Henüz ses yok .• 
Kapıya dokunuyorum.. Bir 

ses: 
- Kimdir? 
Benim sesim: 
- Ben, Sabiha .. 
- Giriniz .. 
Giriyorum içeri .. Odanın de

rinliğinden ince bir ses, onun 
sesi: 

- Sezai .• 
- Sabiha .. 
- Ne var? 
Çok samimi soruyor.. Çok 

samimi.. Cevabım: 
- Hiç, Sabiha .. Seni merak 

ettim. 
Hayret içinde kalıyor .. Hak· 

lıdır, benden böyle bir şey bek· 
!emiyordu. Ve soruyor: 

- Sezai çehren sapsarı .. 
' '{ 

Yoksa hastamısın,uyumadnı ıııı 

- Soıııı l'ar -Onu ben, çok hem de pek J sırada odaıını temizliyen bade- tan ziyade ıstırabın lisanını dra kapılarında bir _parça ke-
ca_k_o!~a~"bu r~::\,a;;_- t';ıbii "";; ~arfetın~k i~in ~lJb~u~m!!!!:e:!!m~I!e~"~· ~ıe~r~o~~u~·:·:'"~''~":'":"...JI~"::·-::·~· :.::__~__:~~-_:_~__.:. _ _ _ _:::::::== 
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Dr.Ara • 
ı: 

• • 
ıçın için iyi gördüğümüzü dostlarımr 

de iyi görmek şiarımızdır. 
Bunu dost Yunanistan için temmenni 

Ankara, 31 (A.A) - Kamu
tayın bugünkü toplantısında 
Yeni boğazlar mukavelesinin 
lnüzakere ve tasvibi münase
betiyle dış işleri bakanımız 
Dr. Tevfik Rüştü Aras aşağı
daki nutku söylemiştir: 
Arkadaşlarım, 
Boğazlar işi hakkmda Ka

ınutaya evvelce takdim edilmiş 
~lan beyaz kitab alakadar dev
etıerle aramızda teati edilen 
notaları ihtiva ediyordu. Bu 
Sabah takdim edilen 2 numa
ralı beyaz kitab Montrö kon
feransı aleni eeJ0 elerinin zabıt· 
llaoıelerinin tercümeleridir. Bu 
İki vesika boğazlar davamızda 
~Ütün yurddaşların istisnasız 
0tedenberi gösterdikleri alaka 
\'e heyecanın muvazi olarak 
Yüksek heyetinizin çok yakın
dan takip ettiği bu işin saf· 
haıitu üzerinde tafsilat arzet
lnekJiğime lüzum bırakmıyor. 

Gerek konferansta ilk mü
lakere esası kabul edilmiş 
0lan teklif ettiğimiz proje su· 
r~tleri ve gerek konferans ne
lıcesinde imza edilen ve bugün 

~ii~sek tasvibinize arzolunan 
Ggazlar mukavelenamesinden 

birer nüsha dündeoberi yüksek 
ltıeclisimizin çok sayğı değer 
aıasının ellerinde bulunmak· 
tadır. 

Cumuriyet hükfımetin şaşmaz 
~!r azim ve kararla takib etti
~· siyasetin ve bu meselede 
tbraz ettiği faaliyetin varılan 
bu neticesi hakkında sarih fikir 
edinmiş ve mukaveleyi ayrı ayrı 
görnıüş ve tetkik etmiş bulu
nuyorsunuz. 
Ayrıca mutad usulümüz dai

resinde tetkik için teşkil bu
}'ıırduğun uz muhtelif büyük 
t ncümenin raporu da şimdi 
ti' -<unacak tır. 
• Esbabı mucibe layihası bo
Raztar mukavelesini iyi hulasa 
etmiştir. Bu itibarla mukavele
~anıenin tafsilatına girişmekten 
'~tiraz ederek belli başlı busu-
81Yetleri üzerinde durmakla ik
tifa edeceğim. Ancak daha 
k"vel boğazlar meselesi bak-
ında M<Jntrö konferansına va
~ son teşebbüsümüzün menşei 

~ azaın : Tok Dil 

- Hain! dedi. Millet haini! 
~niu velinimetin deli padişah 
dqildi. Zulüm ve işkenceyi reva 
t6rdüğün milletti •. 

Dilaver paşa acı acı gülü
Yordu .. 

k .._ Beni, dedi sen böyle 

ahbece mi yakalıyacaktın! 
to Vardar, Dilavere dehşetli bir 

kat attı: 
i\·.._ Kime kahbe diyorsun sen! 
~ın~ bu sözü sarfediyor~un. 
d .. ngı salahiyetle... A! mıUet 
uşınanı rezil!. 

böndü. Katırcıoğlunun bur-

hakkında kısa malumat arzet· 
mek isterim. 

AT ATÜRKÜN IHT ARI 
BUyUk şefimiz Atatürk 

Lo4!an boğazlar muka
vel 2namesinin tadilinin 
ergeç bir zaruret ol ·'uM 
ğunu her vakıt ihtar 
ederdi. Memleketlmlzln 
müdafaası için hUkOmet
le yaplian askeri muz -
kerelerr1& Genel luır
may başkanımız Mare
şal Çakmak hoğazlarda 
gayri as9'erl halin mah
zurlarını dalma ileri sür
n~UştUr. 

lngilterenin sabık başvekili 
B. Makdonald tarafından tah
didi teslihat komisyonunda tek-
lif edilen malum proje hakkın
da hükiımetimi:tin mütalealarını 
ifade için Cenevredeki murab
hasımız tarafından irad edile
cek nutkun esaslarını burada 
arkadaşım Numan Menemenci
oğlu ile birlikte ihzar •ederek 
şefim ismet foönünün tasvibine 
arzettiğim esnada idi ki büyük 
Başvekilim; Artık bokazlar 
meselesinin ortaya konması 

zamanı geldiğini bana emret
miştir. Bu direktif üzerinedir 
ki hariciyemiz bu işe de koyuldu. 

Kıymetli Başvekilimizin tali
matını tam yerine getirmek jçin 
biç bir fırsatı fevtem~di. On
dan sonraki safahat biraz ev· 

vel arzettiğim giLi tamamiyle 
malumunuz olmuştur. 

Şimdi yüksek tetkikinize ar· 
zolunan bu mukavelenamenin 
t:sash bir hususiyeti memleke
timizin yalnız ayrılmaz bir par
çası değiJ fakat a~ rılmaz par
çalarını birb\rine bağlıyan bu 
kıtası üzerinde tam hakimiye
timizin sade muslihane değil 
çok dostane olarak teyid edil
miş olması ve memleketimizin 
müdafaasının istilzam ettiğı 
tahkim hakkının mukavelena
menin imzasiyle beraber tanın
mış bulunmasıdır. 

1924 Lozım mukavelesiyle 
gayri askeri bale ifrağ edilmiş 
olan komşumuz ve dostumuz 
Yunanistana aid Limni ve Sa· 
motre adalarıoa dair olan hü
kiim de Montrö mukavelesiyle 
kalkmış oluyor, demektir ki 
bundan da ayrıca memnunuz. 
B~ münasebet:e yeni Türkiye 
siyasetinin bir vasfını da tekrar 
kaydetmek isterim. 

Kendimiz için iyi gördüğü
müzü dostlarımız için de iyi 
görmek ve hakkımızda nereye 
telakki ettiğimiz her şeyi yal
nız dostlanmız iç.in değil fakat 
hiç bir devlet hakkında te
menni etmemek Montrö muka
velenamesinio dünya matbua
tında birçok mürekk~p dökül
mesine vesile veren bir hükmü 
de mukavelenamenin 19 uncu 

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

Sovyet hükUmeti muka
velenameyi tasdik etti 

Ankara. 31 (A.A) - Boğazlar mukavelenamesi Büyük Millet 
meclisinde reye konduktan sonra mecliste bulunan Sovyet mas
lahatgüzan hükumeti namına hariciye vekili Tevfik Rüştü Arası 
tebrik etmiş ve St)vyet hükumetinin de Boğazlar mukavelename
sini tasdik etmiş olduğunu resmen tebliğ etmiıtir. 

Viyanada tevkif edilen Naziler 
serbest bırakılmadı 

Viyana 31 ( Ö. R ) - Polis dün Nazilerin tahrik ettikleri 
kargaşalıklar tabkikatile meşguldür. 155 Mevkuf hakkındaki 
muvakkat tevkif müzekkereleri kat'i şekle sokulmuştur. 

Polis mevkufların sabıkaları olmadığını ve ebiren affı umumi
den istifade eden nazilerden hiç birinin mevkuflar arasında 

bulunmadıklanm da müşahede etmiştir. Tevkif edilenlerden bir 
kaçı tecrit karargahlarına sevkedildikJeri halde diğerleri polis 
mahkemelerine verilmiştir. 

Tefrika No: 44 

.nuna sokuldu: 
- Bunu bu sözü bana söy

letmek için mi getirdiniz siz? 
Katırcı hiddetle bir gerildi: 

- Paşa! dedi. Beni sen tah· 
kir edemezsin, seni arayıb, 
sana yardıma gelirken bu kir
haneci aşağılık yolumuza şikar 
düştü. Bunu biz, bir kazanın 

ağası evirıde, ağanın kızlarını, 

karılarını kendi şehvetine alet 
ederken yaka!adık.. Konduğu 

evm ağası o rezaleti görme- ı 
mek için samanlıkta kendini 
öldürmfü\tü.Bonu oracıkta do2'ra· 

rnadıgımız; senin yanına getir
mek içindi.. Anladın mı paşa! 

Can kulağınla dinliyor musun? 

Vardar hayretle bunu dinledi 
ve Dilaverin yanına bir daha 
sokulub, iki dehşetli -şamar da
ha attı: 

- Ben bugün seni diri ve 
ölü tutturacaktım. Ne eyi oldu. 

Bu kahramanlar seni cürmü 
meşhud halinde yakalayıb bana 
getirdiler:. Canın cehenneme 
hain .. 

ederiz •. 
maddesinin 2 inci fıkrasıdır. 
Huzurunuzda bunun da anla
dığımız şumul ve mahiyetini 
olduğu gibi arzetmek isterim. 
Bu fıkrada deniliyor ki : 

Madde 19, Fıkra 2 - Bu
nunla beraber muharib her 
hangi bir devletin harb sefi
nelerinin boğazlardan geçmesi 
m~mnu olacaktır. Şu kadar ki 
işbu mukavelenamenin 25 inci 
maddes!nm tatbiki şümulüne 

· giren haller ve keza Akvam 
cemiyeti misakı çerçevesi da
hilinde aktedilip mezkur misa
kın 18 inci maddesi ahkamı 
mucibince tescil ve neşredilen 
ve Türkiyeyi bir mütekabil müza
heret muahedenamesi muci
bince tecavüze düçar olan bir 
devlete yapılacak müzah~ret 

halleri bundan müstesnadır. 
Bu hükmün sarih manası 

Montrö mukavelenamesi akid
forinin Türkiyenin sulh siya
se' ine ve Türkiyenin dürüst 
hareketine emniyetleri demek
tir. 

Filhakika Montrö mukavele
namesinin istisnasız olarak her 
maddesini yalnız akidler için 
değil bütün devletler hakkında 
asla fark gözetmeksizin dürüs
tane tatbik edeceğimize dün· 
yada kimsenin şüphesi olmasa 
gerektir. 

Yeni Türkiyenin bütün ma
zisi en adil şahidimdir Bu 
işin başından itibaren bizi 
eyı anladıklarını gösteren 
akid dev)etlere ve çoğrafi va
ziyetlerden ve yahut bize ve 
boğazlar mevzuuoa taalluk et
miyen esbaptan dolayı konfe
ransa iştirak etmedikleri halde 
matbuatlar>yle ve her hallerile 
davamızı tutan ve neticesinden 
memnuniyet dost ve haynhah 

bütün memleketlere bu kür-
süden teşekkürü en memnuni· 
yet verici bir vazife o1arak 
bu suretle şimdi lıuzuruduzda 
ifa ettikten sonra memleketi
miz için çok hayırlı yeni bir 
ıkbal mukaddimesi olarak te
lakki ettiğim bu mukavelena
menin lütfen ve müstaceliyetle 
tasvip edilmesini yüksek heye
tinizden rica ederim. 

Köprülü Mebmed paşa, ba
şına geçtiği askerlerle, " To
kad ,, m yakınlarında Vardara 
ulaşmışb. 

Vardarın etraf beylere, Vali 
ve Mutasarrıflara yazdığı mek
tupları götürenlerden bir kaçı 
Köprülünün askerlerini görüb 
geri dönmüş ve haber vermiş· 
Jerdi. lbşirin kardeşliğine? gü
venen Vardar, Sıvasa: 

- Çabuk yetiş, askerlerim 
çoğalıiı, bana iltihak zamana 
gelmiştir, kılıkh mektub yaz
mıştı. 

Mektubun , evabı gelmeden 
Köprülünün askerleri, çayın 
karşı kenarmda saf kurdular. 
Köprülü çayın d~rin sulanna 
bıraktığı ince bir sal ile gön
derdiği adamla, Vardara şu 
haberi yo!Jadı: 

- Paşa! Teslim ol! Senin 
canına kıyılmıyacak! aı.ad edi· 
leceksin, Köprülü vadediyor, 
seni b>rakacak, kendi başına 
ayrılışına göz yumacak .. 

Gelen habercinin kim eden 

!i 

-
ında k erans verdi 

Belgrad, 31 (A.A) - Yugoslav gezetecilerinden Cura Bukilitza 
Valjevada Kamalist Türkiye hakkında muvaffakiyetli bir kon· 
ferens vermiş ve yüksek ve kalabalık dinleyici kütlesi karşısmda 
Türkiyede son on yıl için yapılmış olan büyük devrimleri anlat
mıştır. 

Türkiyenin dış siyasasmdaıı behseden konferansçı, bu siyasa
nın sulhperverliğini tebarüz ettirmiş ve bilhassa Kamal Atatürk 
ile büyük Yugoslavya kralı birinci Aleksandrın lstanbulda vuku 
bulan tarihi görüşmeleri esnasında temeli atılan sıkı Türk - Yu
goslav dostluğunu bilhassa kaydetmiştir. 

Konferansçı dinleyiciler tarafından çok alkışlanmıştır. 

Portekiz dıs bakanı 

ny yam 
verilmesine 
ı e leke 

m arız ol
bildirdi u n 

Londra, 31 (A.A) - Porte kız dış bakanı Monteiro bugün dış 
bakanlıkta Eden ile görümüştür.Mülnkat ispanya hadiseleri,müs
lekefer meselesi ve Danzig davası üzerinde vukubulmuştur. Çün
kü Monteiro aym zmanda üçler komitesi azasmdandır. 

Londra, 30 (A.A) - Portekiz hariciye nazırı Arninao Monte
iro bügün Baldvin ve kabine erkanından bir çok zevatla birlikte 
öğle yameğinde bulunmuştur. 

iyi malumat almakta olan mehafil yemekte bulunan devlet 
adamları arasındaki görüşmelerin ispanyanın vaziyetine müteallik 
olduğu beyan edilmektedir. 

Ayni mehafil Monteironun Almanyanın müstemlekat meselesini 
de ortaya atmış ve Portekizin elinde bulunan müstemlekeleri 
Almanyaya terketmeye mütemayil olmadığını sarih surette söy
lemiş olduğunu ilave etmektedirler. 

Monteironun :Portekize avdet etmesi için mumaileyhe bir lngiliz 
harp gemisi tahsis edilecektir. 

lngiliz kabinesinde tebeddül 

Kabine müsteşarları 
arasında değişiklikler 

Londra 31 ( A.A ) - Kabinede esaslı nezaretlere dokunu1ma
mak ve kabinenin milli siyaset istil<ametinde bir guna değişiklik 
yapılmamak üzere bazı tadilat icra edildiği resmen bildirilmiştir. 

Bu tadilat kabine erkanmdan bazıları için normal bir terfi ma
hiyetindedir. 

Ziraat nezareti parlamento müsteşarı Robertsham tekaüt nazın 
müstemlekat nezareti müsteşarı Lord Plymouth geçenlerc\e nafia 
nazırı tayi.o edilmiş olan Lord Stanhope'un yerine hariciye müs• 
teşarı olmuşlardır. 

Halihazırda terbiye nezareti parlamento müsteşarı olan Lord 
Della Marr müstemlekat nezareti müsteşan, Lord E\•ersham 
ziraat nezareti parlamento müsteşarı, sıhhiye nezareti müsteşarı 
Cooffery Shakespeare terbiye nezareti müsteşarıı T ekaut nazırı 
Hudson sıhhiye nezareti parlamento müsteşarı tayin olunmuşlar
dır. Bu tadilat 1 eyliida katiyet kesbedecektir. 

ltalyan veliahdı Berlinde siya:;i 
görüşmelerde bulunacak 

Berlin. 31 (Ö.R) - ltalyan veliahdi Prens Umberto, öğleden 
sonra hava tarikıyle ve Monako üzerinden Berline gelmiştir. 
Burada bulunan ltalyan propaganda nazırı Dino Alpiyeri ile 
ltalyan sefareti erkanı ve Alman hükumetinin mümessilleri tara
fından karşılanmıştır. 

Alman hariciye nazırı baron Fon Neurat'ınh prens Umberto 
ile bazı görüşmelerde~bulunacağı şüphesizdir. 

a 

habersiz dilini kesen V ardar: 
- Git! dedi şimdi meramını 

ve meramımı anlat, Köprülüye .. 
Köprufü kendisine dönen bu 

zavallının acınacai< halini: 
- Hücum! 
Diye haykırarak l<arşıladı. 

Aradaki çaya sallar atılıb, köp
rüler kurulurken bir taraftan 
da Vardann müdafaacı asker-
forine çakmaklı tüfenklerinden 
kurşunlar yağdırdılar. 

Ve ortalık bercü merc oldu. 
lki taraf; şiddet ve dehşetle 
harba giriştiler. 

Köprülünün emrindeki Yeni· 
çerilerden çokları; Köprülünün 
ateşin emriyle sal ve köprü 
di11lemeden Vardarın ordusu 
ortasına atılmışlardı. Palalar, 
sallanıyor, koJlar sallanıyor, bo-
ğuşmalar yerlerden tozlar kal
dırıyor1 kopan kafalar toprak
lara ve çal'a yuvarlanıyordu. 

Köprülü askerlerin arkasın
dan çayı atladığı sıra dehşetli 
bir naranın kulaklarında çınla
masını duydu: 

- Heyyy! Köprülü, şimdi 
öte dünyaya köprü kur baka
lım! 

Köprülü Mebmed paşa pa
lasım sıymb atıhnca karşısında 

pos bıyıklı otuzluk, otuz beşlik 
bir Efe ile karşılamıştı. Efe 
gülüyordu: 

- Salla bakalım palanı! 
Oiyen Efeye bu ellilik ihti

yar saldmnca ummadığı birşey 
oldu. Köprülünün palası arka
sındaki çaya ve kendisi de bu 
deli Efenin kollarına düşmü tü. 

Su; ne olduğu belirsiz bir 
kahramanca oyun olmuştu. 

1 
Köprülü Mehmed paşa Var• 

1 

darın çadırına salla sırt getiri· 
lince Vardar bağırdı: 

- Bırakın yere, çözün el· 
terini .• 

. . . . . 

Va;da;ın .çadırı~ıd~. Vard
0

arl~ 
Katırcıoğlu, Haydaıoğlu basbi
hal ediyorlardı. Vardar olanı 
biteni anlattı. Yanlarında Köp
rülü Mebmed paşa da bulunu
yor, onları serbestçe dinliyor. 
söze karışıyordu. Bir aralık 
Vardar Köpriilüye döndü: 

- OllU ı·aı -
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Kamutayda tarihi celse incir müstahsillerinin endişesi 

Millet hatipleri, mukavelenin tasdiki Fiatların düşük olmaması 
sırasında hitabelerde bulundular için turfandaya dikkat ... 
Saat 16,45 de Boğazlar mukavelesi tasdik, 

tahsisat kanunları da ittifakla kabul edildi 
Ankara, 31 ( Yeni Asır mu

habirinden ) - Kamutay, bo
ğazlar mukavelesinin heyeti 
umumiyeye arzı münasebetiyle 
bütün memlekette sabırsızlıkla 
ve büyük heyecanla beklenen 
fevkalade celsesini bugün ak
detmiştir. Bu tarihi celsenin 
müzakerelerini dinlemek için 
şehrin muhtelif yerlerine konu
lan hoparlörler önünde büyük 
bir kalabalık toplanmıştı. 

Kamutay binası fevkalade 
günlerin manzarasını taşıyordu. 
Samiin yerleri hıncahınç dolu 
olduğu gibi Kor diplomatik 
locasında da hemen Ankara
daki bütün elçilerin yer aldık
ları görülüyordu. 

Hariciye vekili Tevfik Rüştü 
Arasın Montrö konferansı mü
oasehetiyle Kamulaya verdiği 
izahat büyük alaka ve derin 
bir itimadın uyandırdığı neşe 

ve heyecan içinde dinleniyordu. 
Millet kürsüsünde Hariciye ve
kilini takib eden hatipler bu-

• gün kazanılan zaferin ehemmi
yetini tebarüz ettirmekle bera· 
ber boğazların, Çanakkalenin 
Türk milletinin hayatında ne ka
dar mühim bir mevki işgal etti
ğini anlatblar. Mecliste heyecan 
dalgasınının mütemadiyen ka
barmakta olduğu hissediliyordu. 
Öyle ki birbirini takiben hatip
ler, bu heyecanı artırmakta 
adeta rekabet etmekte idiler. 

Memedciğin ismi her geçtikçe 
Kamutay alkış tufanı içinde 
çınlıyordu. Bir hatıb duygusunu 
ıöyle anlatmakta idi: 

- "Dumlupınar zaferininin 
yıldönümüne gidiyoruz. Orada 
Ordu müfettişi general F ahred· 
din nutuk söylüyor. Önümüzde 
6ç kadın var.. Hafifce konu
ıuyorlar. Oradakı Meçhul as· 
ker abidesinin manasını birbir
lerine anlatıyorlar. 

Muhtelif yerlerde yatan şe· 
hitleri toplıyarak bir mezar 
yapmışlar .. lıte meçhul asker 
budur. 

Kadınlardan biri kendi ken· 
dine dedi ki: 

- Benimki olmasın .. 
Karşısındaki cevap verdi: 
- Belki beni:nkidir. 
Döndüm, kadınlardan birine 

ıordum: 

- Seninkinin adı ne idi ? 
- Mehmed .. 
Ötekine sordum : 
- Ya seninkinin adı ne idi? 
- Mehmed .. 
Üçüncüsüne sordum: 
- Seninkinin adı ne idi? 
- Mehmed .. 
Demek ki vatanın biUün 

topraklarını saran bir Mehmed 
Tardır. Sakaryada bir Meh
med vardır. lnönünde bir 
Mchmed vardır. Anafarta
Jarda bir Mehmed vardır. 
Bu Memleketin havasında 
bir Mehmed vardır. işte bu 
.. Mehmed"i bütün memleketin 
tahsiyetinde görebilirsiniz. Her 
yerde bize bugünleri, bu za· 
ferleri, bu muahedeyi getiren 
.. Mebmed,,in ruhu vardır. 

Bir takrir veriyorum .. Lütfen 
kabul buyurulmasını isterim. 
Sakaryada, Dumlupınarda,Ana· 
fartalarda, lnönlerinde yatan 
Mehmedciklere hürmetlerimizi 
getirmek üzere 
bir hey'et seçelim,,. 

aramazdan 

Bir diğer hatib de şöyle bay
kınyordu: 

- Şimdi Mehmetçik Çanak-
kalededir. Bütün Türkiyeye 
haykırıyor ve diyor ki: 

Kamutay, bir f opla11tı esnasmda 

.. Buradayım, ebediyete vekaletince istenilen fevkalade 
kadar burada kalacağım.,, tahsisat layihaları, rüsum sıh-

Hatiplerin nutukları bitince biye kanununa eklenen madde" 
boğazlar mukavelesinin tasvibi lere aid kanun kabul edilmiş· 
hakkındaki kanun reye kon· tir. 
muştur. Bu kanun şöyledir: Ruznamede mevcud kanun· 

" 24 Temmu.1.: 1923 tari- ların kabulünden sonra muhtelif 
hinde Lozanda imza edilen takrirler kabul edilmiştir. Ka-
boğazlar mukavelenamesinin bul edilen bir takrire göre, 
yerine kaim olmak üzere 20 Ti!rk ulusunu temsil eden bir 
Temmuz 1936 tarihinde Mon· heyet Ankara, Sakarya, lnönü 

tröde imzalanan boğazlar mu
kavelenamesile buna ait pro· 
tokol tasdik edilmiştir. 

Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren muteberdir. 

Bu kanunun tatbikine icra 
vekilleri heyeti memurdur.,, 

Maddeler ayrı ayrı kabul 
edildikten sonra heyeti umu· 
miyesile de reye konmuştur. 

Ve saat tam on altıyı 45 geçe 
boğazlar mukavelesi reye işti
rak eden meb'uslar tarafından 
ittifakla ve sürekli alkışlarla 

kabul edilmiştir. 
Bundan sonra Milli müdafaa 

ve Dumlupınar anıdlariyle ls
tanbul şehitliğine, Çanakkale· 
deki Mehmed Çavuş abidesine 
ve ŞehiUiğe merasimle çelenk
ler koyacaklardır. 

Bir takrire göre Boğazlar 
mukavelenamesi münasebetile 
Kamutayın fevkalade celsesin· 
de cereyan eden müzakereler 
ayrıca bastırılarak köylere ka· 
dar dağıdılacaktir. 

Atatürkün yaratıcı dehasile 
kazanılan zaferden dolayı mil
letin şükranını Atatürke arz için 
Kamutay reisinin başkanlığın
da bir heyetin büyük şefi zi
yaret etmesi kabul edilmiştir. 

incir Egenin en bereketli ve 
mubarek bir mahsulüdür. Bu 
mubarek mahsulü ağacını iyi 
bakarak, meyve haline geldi
ğinde iyi, temiz ve mümkün 
olduğu kadar fenni bilgilere 
istinaden itina ile kurutarak 
iyi para etmesi için lzmire gön· 
dermemize rağmen orada ma· 
al~sef lazım olan ehemmiyet 
verilmiyerek biz müstahsillerin 
bin bir emeği mukabilinde mey· 
dana gelen mahsulümüz çok 
ucuza satılmaktadır. Buna karş.a 
alınması İcab eden bazı ted· 
birler şimdiden nazarı itibara 
alınarak tatbik edilirse hem 
mahsulümüzün para etmesini 
hem de hariçteki sürümünü bir 
kat daha arttırmak imkanı el
de edilmiş olur. 

incir ilk yetiıtiğinde lzmire 
Turfanda namile gelir ve ilk 
olarak bu mahsul işlenerek 
Avrupaya ihraç edilir.Aşağıda 
görülecek sebeplerden dolayı· 
dır ki bu turfandanın satış ve 
sevki şekli hem mahsulümüzün 
ilk pazarda daha faıla para 
etmemesini ve hem de bu ilk 
mahsulün Avrupaya ihracında 
mahsul aleyhine bir fikir hu-
sule gelmesini mucip olmak· 
tadır. Çünkü Turfanda namile 
hazırlanan ilk incirler her is
tasyonda toplanarak lzmire bir 
günde sevkedifeceği için in· 
cırın tamamiyle kurumasını 
beklemeden yaşını, kuş do· 
kunmuşunu, yarığını, kav· 
ruğunu hepsini toplayarak 
çuvallara doldurup lzmire 
sevkedilmektedir. Müstabsilde· 
ki kanaat -ki doğrudur· lzmire 
inen ilk mahsul yani turfanda 
iyi de olsa kötü de olse ayni 
fiata satılacaktır. Kötü ile iyi 
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Sovyetler de mukavelemizi tasdik ettiler 

ismet Inönünün nutku 
' 

" Bizim sulh siyasetinden ayrılacağı
mızı umanlar inkisara uğrıyacaklar ,, 

~.-.--------------------------------------............ - Baş taralı bıfiım sa!ti/fde -
Atatürk devrinin Türk mil

letine bu kadar az zamanda 
temin ettiği kudret ve itibar 
beynelmilel bir sahada tatbik 
edilmiş oluyor. Bu dahili siya
set itibariyle bütün milleti 
ıftihara sevkedecek, mühim bir 
vesikadır. 

Yeni boöazlar muka
velesinden memnun olu
l)Umuzun bir sebebi de 
TUrklye siyasetine mil
letler arasında gösteri
len yUksek bir ltlmaddır. 

TÜRK HAKiMiYETi 
150 senedenberi Osmanlı 

devleti tarafından türlü türlü 
şekillerde idare edilen boğazlar 
meselesi, yeni boğazlar muka
velesiyle 1936 41a boğazları 

Türk milletinin hakimiyetine 
kaydsız ve şartsız teslim et
miştir. 

Bu konferanstan memnuni· 
yetle çıktığımızın bir sebebi de, 
alakadarların hepsinin memnun 
çıkmalarıdır. Lozanda Boğaz· 
lar mukavelesini imza etmemiş 
olan Sovyetler, Montröde bunu 
bizimle beraber imza ettiler. 

Size memnuniyetle haber 
veriyorum ki, bu anda Sovyet 
Rusyada da boğazlar muka
velesi tasdik ediJmiş bulunu
yor. (Sürekli alkışlar) 

ULUSUN HEYECANI 
Bu mem,eket, bir buçuk ay· 

dan beri büyük bir helecan 
içinde konfel'ansı takib etti. Bu 
miJletin yurt severliğini yakın· 

dan tanıyorlar. Onun tarihini 
bilenler bunu gayet tabii bu
lurlar. Boğazlarda yatan ölü
lerden, her Türk evinde bir 
batıra vardır. Ve Türk milleti 
kahramanlarm hatırasına karşı 
boğazlar üzerinde eksik kalmış 
bir vazifesi olduğuna kanidi. 

Millet günlerce bayram yaptı. 
Büyük millet kürsüsünden bu
gün söz alan hatipler Türk 
milletinin anlayışına, heyecan· 
farına sadık tercüman oldular. 
Bütün millet, du~ gularının Bü
yük Mil!et Meclisi kürsüsünden 
söylenmesinden memnundur. 

BEYNELMiLEL BERBERLİK 
Biz beynelmilel beraberliğe 

ve sulha çalışırken Türk mille· 
tinin siyesetine beynelmilel 
alemde emniyet edilmesi, üze
rinde durulacak bir noktadır. 
Bize vazifelerimizin ağırlığını 
ve mesuliyetle.rimizi hatırlatıyor • 

- Şurada şunu katiyetle 
tekrar edebilirim! 

- Asla korku duymuyoruz. 
(Sürekli alkışlar) 

Biz zannediyoruz ki haysi
yetli ve kuvvetli adamlar bir· 
birlerile iyi geçinmenin yolunu 
bilirler. Bunnn gibi haysiyetli 
ve kuvvetli milletlerin sulh 
davasına hizmet yolunu insani 
yoıiardan bulabilirler. 

YiNE SULHÇUYUZ 
Boğazlara hukukan bili kay· 

dü şart hakim olduğumuz bu 
zamanda da, beynf'!milel siya· 
sette de sulhçu, müstakim ve 
samimi bir siyaset takibinden 

ayrılmıyacağn:. Bizim bu siya
!'etimize emniyet gösterenler, 
ondan istifade edebilirler. 

Bizim bu siyasetimizden ayrı 
bir siyaset takib edeceğimizi 
umanlar, elbette inkisara uğra· 
yacaklardır. Boğazların huku
kan açık bulunduğu şu on üç 
sene zarfında hu şerait içinde 
yapılabilecek birçok şeylerin 
ıbmal ediJdiğini farzedemezsi
niz. Bu şerait dahilinde de 
Türk vatanı tecavüze uğrar11a 
onu korumak için birçok hazır· 
lıklar yapılmış; tertipler alın
mıştır. 

Yeni boğazlar mukavelesinin 
bize verdiği vazifeler, orada 
bir çok masrafları icab edece
ğine şüphe yoktur. 

Türk miHeti emniyet ve mü· 
dafaa işlerinde çok hassastır. 
Daha mukavelenin imzası mev
zuu bahsolduğu zaman bunun 
mauafa lüzum göstereceği 
idrak edilmiş ve bunun bir çok 
vergilere sebebiyet vereceği 
tabii görülmüştü. 

MALI SiY ASETIMIZ 
Fakat bizim tatbik ettiğimiz 

mali siyaset dahilinde memıe .. 
Jetin müdafaası için muhtaç 
o!duğu vesaiti de bulabilece· 
ğine kaniiz. 

Bugün tasvibinize arzettiği
miz tahsisat layihaları gibi 
boğazların yeniden tahkimi için 
vergi koyacak, millete ayrıca 
külfetler tahmil edecek değiliz. 

Biz bu memleketin iyi bir 
mal ve iktisadi aiyasetle, her 

Oermeneik lzmir nuntakası 
arasında farkı fiat olsa bile 
pek azdır. Bu itibarla itina ile 
açıp hazırladığı iyi malın de
ğeri verilmediğinden ilk mah· 
ıulü bu şekilde gönderir. 

Halbuki turfanda olarak iz. 
mire inen bu ilk mahsulün de 
iyisine iyi fiat, kötüsüne daha 
aşağı fiat verilse hiç şüphesiz 
ki turfanda mahsulü de iyi 
seçilerek ve temiz olarak iz. 
mire gönderilir ki bundan hem 
müstahsil istifade eder hem de 
ilk ihracında mahsul de iyi bir 
reklama mazhar olur. 

Bundan iki sene evvel 
turfandanın fiatını tesbit et-
mek için lzmir borsasında 
toplanan tüccarlar arasında bir 
Türk ihracatcısı "bu malına 
göre fiat,. meselesini müdafaa 
ederken "Turfanda namile ge· 
len malların içinde on beş ku
ruşluk mallar da vardır. Bina· 
enaleyh mahsulü görerek ve 
değerini vererek alalım. Çilnkn 
kötü malların fiatına bu iyi 
malların da ucuza gitmesi doğru 
değildir,, demişti. Halbuki 
toplantıda bulunan bir kaç 
büyük komisyoncu tüccarımız 

• ki bu zevat her zaman müs· 
tahsilin hukukunu müdafaa 
ettiklerini söyle111ektedirler • 
kendilerine gelen düşük mın
takalara aid incirlerin fiatları· 

sulünün temiz olması, iyi seçi• 
lerek ayrılması ve güzel kuru· 
tulması ve piyasaya gelecek 
turfandanın mahn nev'ine göre 
fiat bulacağını ve kötü mal 
geldiği takdirde aşağı fiata 
satılacağım şimdiden müstah· 
sile alakadarlar ilan ederlerse 
turfanda mahsulü çok temiı, 
kuru ve nefis olarak gelir ve 
ümit ederim hakiki kıymeti 
olan fiatı da bulur ve Avru· 
paya ihracında da malımızın 
nefaseti ve temiıliği yüzünden 
daha ilk anda iyi ve müsait 
taleplerle karşılaşırız. 

Turfanda mahsulü lzmire bir 
günde indığinden her istasyonda 
toplanan mallar tesbit edilen bir 
günde lzmire sevkedilir. Hal· 
buki tesbit edilen güne kadar 
toplanan ve sevkedilen mikta· 
rın azlığı veya çokluğu fiyat 
üzerinde büyük amil olmakta· 
dır hatta fazla mahsul geldiği 
takdirde ilk günkü satışa dahil 
olmıyan mallar ekseriyetle bir 
veya iki gün sonra iki kuruş 
kadar aşağı satılmaktadır. Bu 
fiyat düşkünlüğüne mani olmak 
ve gelen malın da nazsız sa· 
tılması için İzmire indirilecek 
turfanda miktarının pek fazla 
olmaması lizımdir. Bu da pi· 
yasaya ihtiyaçtan fazla turfan· 
da getirmemekle kabil olur. 

Turfandanın gelmesine on 
beş, on sekiz gün ka'dığından 

nın diğer iyi mallara nazaran alakadar makamların şim· 
aşağı olacağını düşünerek bu diden harekete geçmesini 
şekle yanaşmamışlar ve~ maal- ve biz müstahsillerin hukuku· 
eset fiat da her zamanki gibi nu koruyacak tedbirlerin abn· 
düşük tespit edilmişti. Geçen masını sonsuz saygılanmızla 
sene de ayni vaziyet devam yalvanrız. 
etmiştir. Germencik müstahsilleri na-

Hinaenaleyh Turfanda mah· mına H. Mustafa, Ali, Mahmut. 
•........•.•.....•...•.•.....•.....................•.•.....................•.•..•••••• , 
ihtiyacı gibi ordumuzun ibti- enerji ve taze hayat vermenizi 
yacını temin edeceğine kaniiz. isterim .. " 

Arkadaşlar, ismet lnönünün dakikklarca 
Türk milleti huzurunda ko- alkışlanan nutkundan sonra 

reye müracaat edilmiştir. Ka• 
mutay, Türkiyenin en büyük 
bir davasını büyük bir 
muvaff ekıyetle kazanarak bey
nelmilel kuvvet ve prestijini 
artıran hükumete 352 reyle, 
müttefikan itimad beyan et· 
miştir. 

nuşurken, ona hakikatları ol· 
duğu gibi söylemeliyiz. Bu gibi 
neticeler alındığı andan itibaren 
ilanihaye teminat altına almmıı 
değildir. Milletin fasılasız ha· 
yatiyet kudretini göstermesidir 
ki asıl teminatı teşkil eder. 
Bugünkil vaziyetimiz budur. 

Beynelmilel fevkalide hadi-
sat İcab ettirmedikçe, bu takib 
ettiğimiz mali siyasette devam 
edeceğiz. Bundan on beş sene 
sonra Türk ili bugünkü gibi 
değil: bundan on beş kat da· 
ha yüksek, daha kuvvetli ve 
daha mes'ut olacaktır. 

ATATÜRKE SADAKAT 
Ona, Atatürk rejiminin, onun 

siyasetini takib için gösterdiği 
dikkatle, elde ettiği bu netı-
ceden daha büyük neticeler al
mak için daima çalışacağımıza 
söz veriyoruz. ( Alkışlar ) 

Bu memleket bir gün bir 
tehlükeye uğrarsa hepimiz 
bu memleket sımrlarında si· 
liha sayılacağımıza söz veri· 
yoruz. 

Bu uğurlu toplanışımızı biti-

ismet İnönü bu neticeden 
sonra tekrar kürsüye_ gelere~: 

- Arkadaşlar gösterdiğioıı 
teveccüh ve teşvike teşekkür 
ederim, demiştir. 

Kamutay başkanı, ruzname• 
de görüşülec~k başka birşe)' 
olmadığından meclisi kapatıyo· 
rum diyerek bu tarihi celseye 
nihayet vermiştir. 

F il 
Memur aranıyor 

Türkçe, Fransızcayı ve 

usulü muhasebeyi bilir tic;t· 

ret usullerine vakıf yazı ma· 
kinesi kullanabilir bir bay 
lazımdır. Bunlarla beraber 
Almancayı bilenler tercih 
edilecektir. 

istekliler ikinci kordon 

rirken hükumete gösterdiğiniz 
teveccühü reylerinizle bitirme
nizi, hükumeti ağır vazifesinde 
yeniden tetvik ve kendisine w 

Şahi zade sokağında No. 18 
de Ahmet Rağıp üzümcü ti· 
carethanesine müracaatları 
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- Veda etmek için sizi arı-

yorum 1 
Dedi. 
Derhal benzi solan Lüiz : 
- Veda etmek için mi ? 
Diye bağırdı. 

- Evet oğlumla beraber gi
diyoruz. 

Diyerek oğlunun bir aşk 
hastası olduğunu anlatmak iıııti
yor, tiİki Şövalyenin odasına 
doğru yürümeğe başlıyordu. 

Lüiz de beklenilmiyen bu 
gidiş haberinden çok müteessir 
olmuştu. Kalbi bu sözden 
incinmişti. Gayri ihtiyarı Par
dayanı takib etti. 

Pardayan yavaşça kapıyı aç
tı. işte o vakıt ibtiyar asker 
köpeği çağırarak gitti. Fakat 
kapıyı açık bıraktığı için ka
pının önünde Lüiz bir hey-
kel gibi durmuştu. Nihayet 
odaya girerek masum gözlerini 
şaşkın şaşkın bakan şövalyeye 
dikti: 

- Gidiyormuşsunuz? Acaba 
sebebi nedir? 

Şimdi genç kizdan ziyade 
afallayan şövalye: 

- Madmazel, gitmek iste
diğimi size kim söyledi? 

- Babanız!. Demin de "Asla 
dönmemek üzere gitmeliyim,, 
diye söylendiniz. Gitmeniz de 
burada sıkılmış olduğunuzdan 
ileri geliyor. Acaba asJa dön
ınemek üzere gitmeğe nıyet 

ettiğiniz yer neresidir? 
- Madmazel.. 
- Niçin sıkılıyorsunuz? 
Zavallı kız, bu cür'etine 

kendi de şaşıyordu. Gözlerin
den iki damla göz yaşı belir
diği halde söylüyordu ve: 

- Oh! Burada babamın, 
apamın (yavaşça) ve benim ya
nımda bulunduğunuz için mi 
sıkılıyorsunuz? 

Sözlerini kekeledi. 

Şövalye gözlerini kapadı, 
ellerini bitiştirdi ve hararetle: 

- Burası.. Ohl Burası ... 
Cennettir! • 

Dedi. 
Lüizin rengi uçmuş ve bir 

zambak gibi bembeyaz kesil
miş olduğu halde: 

- Siz gitmek değiJ, ölmek 
istiyorsunuz. 

Diyebildi. 
- Doğru söylüyorsunuz. 
- Sebebi nedir? 
- Sizi seviyorum ... 
- Beni seviyor mısınız? 
- Eveti .. 
- Ölmek istiyorsunuz değil 

nıı? 

Demek ki benim de öl
ınekliğimi istiyorsunuz öyle mi? 

Bu hararetli muhavere yavaş 
sesle olmuştu. Her ıkisi de ken· 
dilerinden geçmişlerdi. Onların 
her hareketleri aşk içindi. Ha
reketsiz durmalarından, durgun 
hallerinden, solmuş benizlerin
den bir aşk havasının sevgi 
İçinde çalkandığı anlaşıyordu. 
Eğer Şövalye ölecek olursa 

o da ölecekdi. Bu · pek sade 

bir itirafı aşktan başka birşey 
değildi. 

Lüiz aşk ve muhabbeti bil
miyordu. Bildiği bir şey varsa; 
o da hayabnın ŞövaJyenin ha
hayatile alakadar olması 

t 

ruhunun bu adamın ruhuna uy-
gun bulunmasıdır. Delikanlıda 
öyJe bir gençlik öyle parJak 
bir şans ve kuvvetli bir aşk 
görüyordu ki; bu yüksek mef
hum karşısında göz'eri kama· 
şıyordu. Monmoransinin kona
ğında birleşmeleri düşüncenin 
fevkinde bir hadise addedile
bilirdi. Yoksa olmıyacak bir 
işdi. 

Artık şimdi şövalye gittiği 
takdirde Lüiz de beraber gi· 
decek, öldüğü takdirde bera
ber ölecekti ve dünyada hiç 
birşey bunları birbirlerinden 
ayırmıyacaktı. 

Şövalye, Mareşalın kızının 
kont dö Marjansiye namzedli
ğini unutmuştu. Knın karşı
sında elJeri bitişik olarak prc-s
tiş eder vaziyette duruyordu: 

Lüiz yavaş yavaş gözlerini 
indirdi. Yüzü zanbak gibi 
bembeyaz kesilerek: 

- S z ölürseniz ben de öle
ceğim, çünki sizi seviyorum. 

Dedi. 
Her ikisi de birbirlerine ya

kın bulunuyorlardı. Delikanlı 
yalnız elini tutmakla sevgisini 
açıga vurmak istedi. Heyecanla: 

- Lüiz, madamki beni se
viyorsunuz, o halde ben de ya-
şayacağım. Hayatın lezzetini 
siz bana öğrettiniz. Sizin tara .. 
fınızdan sevi!mek bana bir ruya 
idi. Bu ruya artık hakikat ol-
du. Şimdi mesudum diyebilirim. 

Sözlerini söyJiyebilmişti. 
- Bitmedi -

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
lzmlr Belediyesinden: 
1 - Temizlik işleri için be

heri kırk kuruştan ikiyüz lira 
bedeli muhammenle alınacak 
beş yüz aded merkep köfünü
nün başkatiplikteki şartname 
veçhiJe açık eksiltme ila iha
lesi 7-8-936 cuma gününe tem• 
did edilmiştir. iştirak için on 
beş lira muvakkat teminat mak· 
buzu ile söylenen gün ve 
saat on altıda enclimene ge· 
linir. 

2 - Cinsi mikdarı bedeli 
kilo lira 

Turan pişmiş 
bezir yagı 

200 80 

Hafif çinko boya 200 
Fuma siyah toz 100 
boya 
Gres araba vagı 200 
Balık yağı 18 
Trabzon 

80 
50 

64 
3,24 

277,24 
Yukarıda cins ve miktarı ve 

muhammen bedeli yazılı beş 
kalem malzemenin başkatip
likteki şartname veçhile açık 
eksiltme ile ihaJesi 7 ·8-936 cu· 
ma gününe temdit edilmiştir. 
iştirak için yirmi bir liralık mu
vakkat teminat makbuzu ile 
söylenen günde ve saat on al
tıda encümene gelinir. 
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RESSAM· DEKORATÖR 

Kadri Atamal ve şr. 
İSTANBUL VE MÜNİH GÜZEL SANATLAR 

AKADEMİSİNDEN MEZUN 

1 ŞAAT. DEKORASYON. B YA VE ÜTUN 
TESISATI KAEUL EDER. 

ŞERITClLER - 5. 7 - TELEFON 3492 
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YENi ASİR 

Alma yanın 
iki 

bulunnıasıdı 
Bir tarafta Almanya-Macaristan -Avusturya-ltalya • Bul(J'aristan· 
• Polonya, diğer tarafta lugiltere - Fransa - Rusya - Ç~koslo

vakya ·Romanya - Yugoslavya - Belçika· ispanya - Yuna
nistan ve Portekiz vardır 

Hitier Alman askeıicrini teftiş ederken 
L:z 7ıibune des Nation gazdesinrU 

Pirne Do11umq11e yazıroı: 

Vukua gelen hadise büyük 
neticeler doğurabilir. Bu hadi
seyi, önce başhbaşına, sonrada 
A vrupada kendimizin ve müt
tefiklerimizin menfaatlarının 

muhafazası bakımından gözden 
geçirelim. 

Avusturya hükümetinin ilk 
hedefi memleketin istiklalini 
korumaktır. Fakat başka he
defi yok mudur? Habsburglar
la mutabık kalarak bir Avus
turya - Macaristanıo inşasını ve 
hatta N Çekoslovakyanın mağ

lup edilmesi şartiyle - bir Avus
turya • Macaristan - Çekoslo
vakya lmparator:uğu kurmayı 

tasarlamıvor mu? 20,25 milyon 
nufusluk böyle bir imparator
luk bugünkü Avul'turya'dan 
daha büyük emelJer besleye
bilecektir. 

BB. Mussolini ve Şuşnig'in 

bundan bahsetmiş olmaları 
muhtemeldir. Bu inşanın bir 
kavgasız vücuda gelmiyeceği 

de muhakkaktır; fakat Maca
ristanın menfaati Çekoslovak
yanın yıkılmasında değil midir 

ltalkanın menfaati de Yugos
lavyanın dağılmasınde ve Hır· 
vatistanın Avusturyaya ilhakın
da değil midir? 

Herhalde, hedeflerine yak
laşabilmek için, ltalyaya sıkı 
bir surette bağlı lrnlmak ve 
Almanyanın hasmı olmamak 
Avusluryanın menfaati iktiıa
sıdır. Ne de olsa, Almanya, 
Anşlus'u yapacak yerde, Tuna 
üzerinde, 1914 de o!duğu 
gibi kendisine parlak bir mua· 
vin vazifesi görecek bir Avus· 
turya - Macaristanın vücuda 
getirilmesini tasarlamak hak
kına malıktir. 

Avusturya gibi, ltalyanın da 
bugüne ve yarına aid hedefleri 
vardır. Bugünkü hedef Bren
ner'de kendini daha az tehdid
de hissetmek, imparatorluğun
dan istifade etmeye vakit bul-

Uzak hedefler ise her za
mankilerdir: YugosJavyayı za
yıflatmak ve kabilse yok et· 
mek için Macaristan, Arnavut
luk v~ Bulgaristanda sistemli 
surette faaliyette bulunmak. 

Yugoslavyanın imhası kazi
yesin'.ie Dalmaçya Italyaya, 
Hırvatistan ve Karniyol muh
tar bir eyalet halinde Avustur
yaya dönecek ve Sırbistan eskisi 
gibi küçük bir memleket ola
caktır. 

Daha umumi bir şekilde, ltal
ya, Tuna havzasile balkanJara 
kendi faaliyet sabası addedi
yor. A vusturyaoın istiklalini 
temin etmekle burada Alman· 
yanın bir orta Avrupa impara
torluğu vücuda getirmesine 
mani oluyor. Esasen her zaman 
buna mani olamıyacağını takdir 
ediyor, fakat şimdilik zaman 
kazanıyor. 

ALMANY ANIN HEDEFLERi 
Almanyanın hedefi tekrar 

Avrupanın en büyük askeri ve 
politik devleti haline gelmektir. 
Bünun için topraklarını geniş
letmesi lazımdır. Bu maksatla 
garba, cenuba veya şarka sal
dırabilir. Garpta, stratejik ba
kımdan, politik bakımdan aşıl
maz güçlükler karşısındadır. 
Çünkü, lngiltere Fransanm ya
nında bulunabilir. 

Cenupta yolunu Itaiya kesmek· 
tedir.Şarkta ise gayesini gerçek 
)eştirmek daha kolaydır,hususiie 
Baltıkta hakimiyeti elinde tu
tarken, ilk önce, ilhaka intiza
ren Danzig'de vaziyetini ıslah 
etmek için Polonya ile uzlaşa-
bilir. Sonra sıra Memel'e ge)e· 
cektir. Ve nihayet Rusyaya 
karşı harb başlıyabilir. Polonya 
bitaraf kalırsa. bu harb, yalnız 
deniı.de ve bavada yapılacak-: 
tır. Kronştada bir taarru~ ya
~ılması buranın zaptiy)e neli
tıcelenemez mi? 

Şarkta herşey mümkündür. 
Almanya, günün birinde Eston
ya' da, Letonyada, Finlandiya-
..ı _ , __ ,. • .. I' 

olmayı ümid edebilir. Harbtan 
önce Baltık devletlerinde kül
türel nufuzu pek büyüktü; bu
nu yeniden tesis edebilir. Po
lonya, Danıig'i, şarkta verile
cek topraklarla ödeyebilir; Ok
ranyaya istiklalini vereôilir, bu 
suretle kendisine geniş bir 
pazar temin etmiş ve Balkan 
petrolJarına biraz daha yaklaş
mış olacak, aynı zamanda Rus
yada bu suretle 7.ayıflıyacakbr. 

Bu itibarladır ki Almanya 
garb ve cenub cephelerini 
sistematik surette ihmal ede
rek - şimdiJik - yalnız şark 
cephesiyle meşgul olmaktadır. 

Renin yeniden askerleşmesi 
sayesinde garpta bir sed tesis 
etmektedir; Avusturya ile an
laşması sayesinde, ltalya ile 
kendi arasında bir sed yük
seltmiştir. Böylece kendini em· 
niyete aldıktan sonra ş<ukta 
elleri serbest kalacaktır. Onun 
içindir ki Avusturya ile uzlaş
ması Renin yeniden askerJeş
tirilmesi hadisesiyle aynı sıraya 
konulmalı ve Sovyetler birliğine 
karşı yeni bir tehdid telakki 
olunmalıdır. 

ltafya iyi bilir ki Almanya 
cenuba inmekten vaz geçmiş 
değildir. Yine iyi bilir ki, şim
di ccnubtan yüzünü çeviriyorsa 
bu, sırf iki rakible birden bo
ğuşmamak içindir. Fakat yu
karda da söylediğim gibi, ltal
ya ancak zaman kazanmak 
istiyor. 

Bundan başka, Almanya, 
Avusturyayı, dahilde kendini 
istediği gibi taşkilatlamakta 

serbest bırakmayı teahhüd et
tiği için, Habsburglara yol 
açılmıştır. Italya , onların saye
sinde, gelecek birkaç ay içinde 
muvakkat sedi, kat'i bir !ied 
haline koyma} a teşebbüs ede
bilir. 

iKi CEPHEYE AYRILAN 
AVRUPA 

Demek oluyor ki, bütün ha-

Sahife 7 

Vahşi hayvan avi 
seferleri 

Bu yıl Moskova hayvana~ 

babcesi, vahşi hayvan ve kuş
ların diri dıri avlanması için 

müteaddit sefer heyetleri ter
tibetmiştir. 

Bu sefer heyetlerinden birisi 
nadir kuşlar yakalamak üzere 

Hazer denizi sahillerine, ikin
cısı, o mıntakada bulunan 

büyük hayvanlar jçin Kaza
kistana, üçüncüsü de Taci-

kistanın dağlık arazisine şim
diden .hareket etmiştir. Bu 

üçüncü heyet, Tacikistandun 
qüyük parslar, nadir kuşlar, 

zehirli yılanlar ve Orta Asya 
vahşi hayvanları getirecektir. 

Yakında Uzak Şarkta hare
ket edecek ofan heyet ise, 

deniz ayıları, ora'arda bulu
nan kaplaular ve saire hay-

vanlar avlıyacaktır. Sovyet 
kulüp arazisinde kışlamkta 

olan avcılar ise, Moskova hey
vanat bahçesine beyaz ayıJar 

ve saiy kutüp hayvanları gön
derecektir. 

Elde edilecek olan bv h3y-
vaular, Moskova hayvanat 

brhçesi koleksiyonunu ta-
mamhyacağı ve ,zengin)eştire· 

ceği gibi ayni bamanda yabancı 
memleketler hayvanat bahçe

leri ile yapılacak hayvan mü
badelesine de yardım edecek-

tir. Bilhassa Paris, Prağ ve 
Londra hayvanat bahçeleri ile 

yapılacak olan bu mübadele
lerJe, Moskovanın Sovyetler 

birliğinde bulznmıyan hayvan
lar kolleksiyonu da tamamlana
caktır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
cepheye ayrıldı ,. demeye sevk 
etmemelidir. ltalya Almanyayı 
gözetlemekte devam ediyorı 
Polonya da, Alman nüfuzu al
tında bulunmasına rağmen, on
dan ayrılabilir. 

Bundan böyle oyunu, Alman
yanın idare ettiği, ve eo önce 
Rusyaya karşı idare ettiği söy
lenebir. Polonya Alman politi
kasına çok bağl1 görünüyor, 
bununJa beraber Fransanın 

Varşovada gene de oymyacak 
bir rolü olduğu düşünülebilir. 

Bunun gibi, ltalya da Berline 
yaklaşmıştır, fakat Romada her 
şey kaybedilmiş değildir, Unut
mıyalım ki, her şeye rağmen, 

fransa ve IngiJtere Jtalyaya karşı 
- Habeşistan ve zecri tedbirler 
dolayısile - oldukça şiddetli bir 
mücadelede bulunmuşlar ve 
Almanya çok akıllı davranarak 
kenarda kalmıştır. 

HAKiKİ TEHLiKE 
Hakiki teblike, gerçekten, 

Avrupanın iki cepheye ayrıl

masıdır. Almanya, ltalya, Avus
turya, Macaristan, Bulgaristan 
ve Po?onyanın bir tarafta, ve 

bunun karşısında lngiltere, 
Fransa, Sovyet Rusya, Çekos
lovakya, Romanya, Yugoslavya, 

Türkiye ve belki deBelçika,ikin
ei planda da Yunanistan,lspanya 
ve Portekiz bulunduğunu göz 

önüne getirelim. Bir taraftan 
diktatörlükle idare edilen faşist 
devletler, öte yanda demokrat 
devıetler ve dünyanın te\t sos-

yalist devleti. Kavga ideolojik 
bir mahiyet alır. Birbirine karşı 
ayaklanan iki felsefe demektir 
bu. Böyle, din harblerini andı
racak bir kavgaya mahvolabile
cek Avrupa için bundan daha 
teblükeli birşey tasarlanamaz. 

Henüz bu raddeye gelmiş 
değiliz: Bununla beraber, hadi
seleri dikkatle takib eden mü
şahid, yukarıda tarif ettiğim 
hem fizik ve hem de ideolojik 
muvazenf! haline tehlükeli bir 
surette yaklaşmakta olduğu· 
muzu muhakkak görecektir. 
Bu, muhafaza edilmesi güç bir 

1. 
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Bütün Dünyanın 
tanımış olduğu 

VİTLER 
Marka her boy Lüks ve ucuz 

bisikletleri ZÜNDAP marka 
motosiklet petromaks lüks fe
ner lambaları sıhhi Apostel 
ağızlığı her çeşit gramofon 

plakları hediyelik zarif saat 
ve kristal likor, komposto, çay, pasta takımları. Kıymetli vazo, 
fenni çocuk oyuncakları, elektrikli ütü çaydanlık ve ocakları 
yemek ısıtmak çay vesaire mağazamızda her vakıt bulunur. 

No. 156 Balcılar 

• li------DOKTOR 

Hulüsi Erel 
Sinir hastalıkları 

Mütehassısı 
Pazardan mada her gün 

üçten sonra İkinci Beyler 
sokağında 81 numaralı mua· 
yenehanesinde hastalarını 
kabul eder. ( 3436 ) - Doktor 

Kemal Şakir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane: ikinci Bey· 
ler sokaR-ı 65. Tel. 3956 

Evi: Köprü ~apur iskelesi 
Berat apartımanı No. 6 

Ev, Telefon No. 2545 

İzmir sulh hukuk mahkeme
sinden: 

lzmirde Memleket hastanesi 
civarında Aliağa mahallesinde 
Cami sokavından 7 ve Alia~a 
mahallesi Yağcılar sokağından 
10 No. alan ve ikiye bölünen 
bunlardan beş odalı ve 7 sayı
lıya 1000 ve altı oda ve ayrıca 
bahçeyi müştemil 10 sayılı eve 
2500 lira kıymet takdir edil
miş ve mahkemece verilen ka
rara binaen satılığa çıkarılmış
tır. işbu iki evin 6/8/936 tari
hine müsadif Perşembe günü 
saat 15 te satışa çıkarılacak 
arttırmada tehmin edilen kıy
metin % 75 i nisbetinde bedel 
verildiği surette müşterilerine 

ihale edilecek aksi taktirde 
satış 15 gün daha uzatılarak 
ikinci arttırma 2118/836 Cuma 

NECİP SADIK 
DAMLAPINAR 

1-26 

r

.. • 
Doktor - ()peratör · 

Yusuf Ziya 
ÜSTÜN 
Merkez hastanesi doğum 

ve kadın hastalıkları 

cerrahi mütehassısı 
Hastalarını pazardan başka 

her gün ikinci Beyler sokağı 
Beyler hamamı karşısında 41 
numaralı muayenehanasinde 
kabul eder.Ameliyatlarını Al
sancakSIHtlAT evinde yapar 

llVluayenehane 3686 
ELEFON Evi 3909 

Sıhhat Evi 2974 
H.3 (978) , _____ _ 

lzmir Birinci 
luğıından : 

lzmirde ikamet etmekte iken 
halen Rodosta ikametgahı meç
hul Civani Korsini tarafına: 

Mustafa Faik'e olan borcun· 
dan dolayı tahtı haue alınıp 

7-7-936 tarihınde 150 lira kıy
met takdir edilen 30 metre 
terbiindeki arsanız için teklif 
edilen kıymete müteallik zabıt 
varakasını görmek üzere işbu 
ilanın tarihi neşrinden itibaren 
3 gün zarfında takdiri kıymet 
zabıt varakasını tedkik ve bir 
diyeceğiniz var ise lzmir birinci 
icra dairesinin 35/6847 No. lu 
dosyasına müracaat etmeniz 
icra kanununun 103 üncü mad· 
desine tevfikan ilanen tarafı· 
nıza tebliğ olunur. 

2410 (1576) 

• • Doktor - Operatör 

Arif N. Yuı cu 
günü saat 15 te mahkeme ka- Merkez Hastanesi Operatörü 
leminde yapılacaktır. Gayri- Hasta~arını pazardan başka 
menkuller üz erlerinde hak tale- her gün ikinci Beyler sokağı 
binde hulunanlar ellerinde res- Müzayede salonu karşısında 
mi vesikalariyle 20 gün içinde 78 numaralı muayenehane-
mahkemeye müracaat etmeleri sinde kabul eder. 
lazımdır. Aksi halde hakların- TELEFON: Muayenehane 3393 
da tapu sicilli malüm olmadık- Evi 4042 
{a paylaşmadan hariç kalacak- H.3 ( 979) 
!ardır. Şartname 1517 /936 tari- JJ " 
hinden itibaren herkesin göre- an 
bilmesi İçin açıkta ve gayri- 1470 numaralı zirai kredi 
menkullerin evsafları da şart- kooperatifleri kanununa göre 
namelerinde yazılıdır. müzava- kurulmuş olan 336 numaralı 
deye iştirak etmek istiyenler çambel zirai kredi kooperatifi 
kıymeti muhammenenin yüzde muamelatını 2836 sayılı kanuna 
7,5 nisbetinde pey akçası veya uydurmamağa karar vermiş 
milli bir banka teminatı ibraz olduğundan tasfiyesine başlan-
etmeleri lazımdır. yüzde 2,5 

mıştır. dellaliye ve ferağ harçları alı-
cıya vergi ve sair kanuni mü- Kooperatiften alacaklı olan-

ların bu tarihten itibaren en kellafiytleri satıcıya ait olup 
ihale bedeli df'faten ve peşinen çok bir sene içinde alacak ve-
ödenecektir. ihaleyi müteakip sikalarını ve başka suretle 

YENl ASIR 

gg~~ggg Neşesiz ve kırgın •••••••••••• 

Başı, dişleri 
..., 

agrıyor 
Halbuki bir tek 

GRiPiN 
alsa bütün ağrılar ge

çer, rahat ederdi 
Ağrılar 

Romatizma 
Nezle 

Grip 

•••••••••••• •••••••••••• •••••••••••• •••••••••••• •••••••••••• 
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Karşısında derhal ricate mecbur olur 

DAIMON 
Masa vantilatörleri 

~~ 
~ ~-.......___ 

~~~ 
~·· llH'R~ ~ıı 

1936 senesinde en son icat edilen bu vantilatörler üç 
adet pille işler. Bir saatta bir kuruştan daha az sarfiyat 
yapar. Bankalara ve yazıhanelere, evlere, hastanelere ve 
her yerde lazım olan bir ihtiyaçtır.Bilhassa saatta bir kuruş 
gibi az sarfiyat yapması tasarruf için bir harikadır. Tavsiy~ 
ederiz. 

Satış yeri ve deposu : lzmirde Suluhan civarında 
Ödemişli Hüseyin Hüsnü • 

KREM BALSAMİN 

Kumral, sarışın, yegane 
kremlerdir. Cildi besler, çil, leke ve sivilceleri kamilen izale 
eder. Yarım asırdanberi kibar mahfellerin takdir ile kullandıkları 
sıbhi güzellik kremleridir. 

Krem Balsamin dört şekilde takdim edilir: 
1 Krem Balsamin yağlı gece için penbe renkli 

2 - Krem Balsamin 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 Beyoii'lu lstanbul 

müşteri ihale beôelini tamamen iddia edebilecekleri haklarını lzmir Vilayetinden: 
vermediği veya veremediği tak- heyetimize müracaatla kaydet-

1 Aglf1Jt09 teaa 

RADYOLIN 

Bayan Radyolinden o kadar memnundur ki başka hiç bir diş 

macunu kullanmaz. Dişlerinizin inci gibi beyaz, parlak, güzel ve 
sağlam olduğunu isterseniz, siz de yalnız ve daima RADYOLIN 
kullanınız, fakat sabah akşam günde iki defa dişlerinizi fırça
lamak lazımgeldiğini unutmayınız. 

RADYOLIN RADYOLIN RADYOLIN 

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

TAZE TEMiZ UCUZ 
1IAC 

HAMDİ NÜZllET 
Sıhhat Eczanesi 

BAŞ DURAK 
Büyük Salebçi oğlu hanı karşısında 

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

Salihli Kurşunlu Banyoları 
Şifa hassaları muhitimizde tecrübe ile sabit olan 

Salihlinin 
MEŞHUR 

KURŞUNLU Ilıcaları 
Faaliyettedir 

Her türlü istirahat mevcuttur. Mükemmel otel, Lokanta 
gazino hulasa her türlü ihtiyaç ve konfor vardır. Banyolarda 
bol bahçecik suyu bulunur. Banyo idaresinin hususi otomo
bili Salihli istasyonunda emre amadedir. Her aileye müsta
kil oda verilir. 

Fiyatlar : Banyo dahil olmak üzere insan başına 

karyola 100 • 75 diğer kısımlarda gene i ... an başına 'atak
sız 1 inci 50, ikinci 40, üçüncü 30 kuruştur. 

Müstecirleri : 
Kemahlı Ahmed Hamdi ve Ali 

Dl 

Jzmir inhisarlar başmüdürlüğün· 
den: dirde gayri menkul terar lSgün tirmeleri, kooperatif merkezin- lzmir vilayetinin Seydi köy nahiyesine tabi Bulgurca çiftliğinin 

daha müzayedeye konulup ta- de bulundukları takdirde ta· kadastrosu lzmir Kadastro Müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Dairemizce bir sene zarfında satın alınacak tahminen üç mil-
libine ihale edilecek ve arada yon kilo sıkletinde üzüm incir ve sair çuvallı malların arabadan ahhütlü birer mektupla heye- Bu çiftlik dahilinde veya sınırında ar:?zisi bulunan kimselerin 
tahakkuk edecek ihale farkı l 1 indirip vezin ve istif etme ve çuvaldan boşaltıp paçal yapma; 
h k h k l d . timize bildirme eri üzumu ıilan tapu senedi, harı.ta, mahkeme kararı, katibi adil senedi, nu··fus 

ü me acet ·a ma an vecı- olunur. çuvallara doldurup dikme kurşunlama ve baskiilde çekilerek 
besini ifa etmeyen müşteriden kağıdı gibi belgeleri hazırlamaları ve iki ay sonra mahallinde 

k D 1 f l 336 numaralı Çam bel koope- arabalara yükleme işleri açık eksiltmeye konulmuştur. Bedeli tahsil olunaca tır. a 13 az 3 bulunacak kadastro posta memuruna bunları ibraz ile ne gibi ) 
malumat almak istiyeııler mah·· ratifinin tasfiyesine muhammeni (iki bin yüz) muvakkat teminatı (yüz elli yedi buçuk 
kememizin 936/1697 sayılı Jos· memur heyet aynı hakları varsa bildirmeleri kerkesin malümu olmak üzere liradır. isteklilerin şartnamesini görmek ve eksiltmeye girmek 
yasma müracaatları ilıin olunur. üç imza okunamamıştır 2613 sayılı kanunun Rekiıfoci mac\desi mucibince ilan olunur. için 7 ağustos, 936 günü saat 00 beşte başmüdürlüği:.müzdeki 

..... ~~~~~ı=:.1.-~......ı.~~.1"1.,;l~~;....~~~~....:.tııU.:..~ı..ı.:ıı-'Xl--...ı._~~~~~~~~~~~~~~~~~24~1~1.....ı.ou.Lıı.ı...~....;...ımmıscJUl.tı.a.....ırelımelieı:i....._~~~~~-...:28..-L-'1.~L.11,r.1 
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Faı\etti Sperco V. Oliver Ve Şü. ı• D kt 
VapurAcentasl 'W. F. Van Der UMiTET o or 

Vapur Acentası F h • 1 k 
• 

ROYALE NEERLANDAIS DEU~~L:A~~i: LINIE CENDEU HAN BiRİNCi a rı şı 
VULKCAUMNUPANS y ASI 13 t <;. m. b. H. KORDON TEL. '2443 

vapuru em· ı ANGORA vapuru 20 tem- THE ELLERMAN LINES LTD. 
muıthn !'8 temmuıa kadar muzda bek)eni,yor. 25 temmuza 'GRODNO vapuru 25 lıazi-
Jimanımızda olup Anvers, Rot- kadar Aavers. Rotterdam,Ham randa bekJe1a111ekte Gıup Londıa 
terdam, Amsterdam, Hamburc b.r.r ve Bremea limanlarına ve ff• ipn yük alaukbr. 
limanları için yük alacaktır. yftk alacaktır. MARDINIAN vapuru 27 ha-

CERES vapuru 27 temmuzda ACHAIA vapmıı 31 tem- '%inııda bek1enme1<se o1up Li· 
gelip bir ağustosta An- muzda bekleniyor. Hamburg ve verpooJ ve Gl•ov için ya 

Aaftnte11 JGk t.o.aJtacaktJI'.. alHaltw. 
vers, Rotterdam, Amsterdam cmos wpmw 10 ağustosla DRAGO ._.,_,. tem••z or-
ve Hamburg limaDlan için yak belrleaiyor. IS ağadıo4Ja kadar taw_.. L•dr-. Hult Ye Aa-
alacaktır. Anvers, RoltenLua_ HambuTg 
SVENSKA ORIENT Linieo ve .Bremen için yiik a'acaktır. versten gelip yük çıkaracak ve 
GOTLAND Motörii 20 Tem- ~ ayni zamanda Londra, ve Hull 

Ameri"an Export Un" içi• 1&k aiacakhr. 

lzmir Memleket Hastanesi 
Roetkea mütebaUBIU 

Her Nevi RONTKEN 
Muayeneleri 

Ve Elektrik Tedeavileri 
Ywijyuıiyen ve biUıttsM 

RAŞiTİK çocuklara Ultra • 
Viole t.tbak •e Rontkea 
ile kEL teda9ileri yapılır. 
ikinci BeJler aokak fına 

brşısı N o. 25 
Telefon: 2542 

H S. (182) 
muzda Rottcrdam, Hamburg, EXMISTER vaptıru 31 tem- LESBIAN vapuru 15 tem-
Copenhag. Daamg, Gdynia, muıda bekhm;yor.Nevyork için muzda Liverp<>ol ve Svansea· geHp yük çıkaracaktır. 
Goteburg, Oslo ve 1s'kandi- yük alacaktır. dan ae/ip yük çıkaracaktır. NOT V 

_ 1 ® , • 6 : ürut tarihleri, va-
na vya Jimanları için yük ala- Service Muitim Roumain Deutscbe Levanle - Linic purla11n isimleri Ye navlun üc-
caktır. B"""'rest TOFJA vapura 25 bazı"ran- l · · d .. ~.. ret erının eğişikJiklerinden mo 

VASLAND motörü 30 tf'm• DUROSTOR vapuru 1 ağus- da .ffambar~, Ye Bremenden •uliyet kabul edilmez. 
mm~a be~~m~ko~py~ to~a b~l~i~~ ~~~~~~~~~~~~~~~==~===~~=~' 
künü tahliyeden sonra Rotter- Köstence, Sulina, Galas J B k f 

----Sevincin bir ifadesidir. 
GOzel ve sıhhl di,ıer her insanı ziyade
sile memnun eder. dam, Hamburg, Copenbage, ve Galatz aktarması Belgrad, Ş an asına memur alınaCaKllr 

Dantzig, Gdynia, Goteburx Novisad, Budapest, Bratislava, T k ı 
Viyana ve Linı için yilk kabul •• • ı B k 

Oslo ve lskandinavya limanları edecektir. Uf ıye Ş an aSlfi• J 
için yük afacakbr. ~ 

GOze1tik ve sıhhatınızı muhafaza etmek 
isterseniz siz de emsalsız olan 

"PERLODENT" 
SERVICEMARiTiMEROUMAIN S. A. Royal Hongroise de Na- dan: 

vigation DanuLienne- Maritime 
ALBA )ULIYA vapuru 30 Budapest 

temmuzda gelip 1 Ağustosta BUDA PEST motörü 28 tem• 
Pire. Malta, Marsily ve Bar- muzda bekleniyor. lskenderiye 
se!ona areket edecektir. için vük alacaktır. 

DUNA motörl\ Danub liman-
Yolcu ve yük kabul eder. Jarı için yük almak fizere 7 
ilandaki hareket tariblerile a~ustosa doğru bekJeniJmek· 

navlunlardaki değişikliklerden tedir. 
acenta mes'uliyet kabul etmez. VapurJann isimleri, gelme 

tarihleri ve navlun tarifeleri Fazla tafsilat için ikinci 
kordonda Tahmil ve Tabliye hakkında biç bir taabbGde gi· 

rişilmez. 
binası arkasında FRATELLI N. V. V/. F. Hanri Van Der 
SPERCO acentesine milracaat Zee & Co. 
edilmesi rica olunur. Birinci Kordon Telefon No. 

Telefon: 2004-2005-2663 ::.?..07 _-~ 

Paris fa ültesinden diplomalı 
oı, tablplarl 

l\1uzaUer Eroğul 

Kemal Çetindağ 
Hastalannı her gfin sabah 

cıaat dokuzdan bqhyarak 
l eyler - Numan zade S. 21 
numrab muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
Cuma ve sah 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 

lzmir inhisarlar Bqm6d6r
lüğünden: 

BaşmüdOrlOğümOı .ittisalin
deki depoda mevcud elli bal
yada iki bin dört yüz k1rk yedi 
kilo tütlln paurlakla sehlacak-
tır. Tamamının bedeli nıubam· 
meni 251,47 m~vakkat temi-
natı 37 ,87 liradır. isteklilerin 
pazarlık gOnlnden evvel t6· 
tünleri görmeleri ve teminat• 
larile 12 Ağustos 93& Çar
şamba günii saat 15 d"e Baş 
Müdürlüğündeki Komisyona 
gelmeleri . . 

1-6 

lznıirliler lstanhuldanerede buluşurlar 

~eyo&::Bristol otelinde 

Sirkecid.i Osmaniye otelinde 
Her iki otelin müsteciri Türklerden en eski otelci 

olan ve herkese kendisini sevdiren bay Omer LUl
fldlr. Bay Ömer Liitfi lzmir Askeri otelinin mües
sisidir. Kırk bir senelik tecrübeli idaresini berke• 
bilir. latanbulda her iki otelde konakhyacaklar kendi 
evlerindeki rahab bulacaklardll'. 

Bütiln bu fevkaladelikJere illveten fiatJar 
müthiş ucuzdur 

Akciğeri olmayan her hay
vanı &ldOren keskin FlitJerin 
pek çok çe~itleri, ufak bü· 
yiik kutularda, şişelerde ve 
dökmesi ehven fiatla sahbr. 

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

KuUanıflı ve dayanıkla Flit 
tulumbaları, sivrisinek müca
delesi için her evde bulun

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

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

Kolonya, diş macunlan, krem, kokulu !'&bunlar ve daha 
Pek çok çeşitlerimizi görmek istiyenler bir defa depomuu 
~frrasınlar, her halde memnun olacaklard1r. Te'efon: 3882 

Bankam1ı1n merke% ve şubelerinde çalışbrı1mak üzere lise 
veya ticaret liseleri mezun1arındaD müsabaka imtihanile memur 
ahnacakbr. Bu imtihanda kazananlar arasmda aynca yüksek 
tahsil görmüı olanlar ve yabancı lisanları iyi bilenler tercih 
olunacaktır. 

Alınacak memurlara, imtihandaki muvaffakıyet Ye tahsil dere• 
celerine göre 70 ile 100 lira araS1nda aylık verilecektir. 

Yazı ile imtihan 15 Ağustos 1936 Cumarteai aünü saat onda 
Ankara, lslanbul Ye lzmir şubelerimizde yapılacakbr. En .aon 
yazılma tarihi 10 Ağustos 1936 dadır. 

istekli olanlar, girme ve imtıban ıartlarına ait iıahnameyi 
bankamızın Ankara, lstanbul ve lımirdeki şubelerinden alabilirler. 
Baıka yarlerde bu1unan:ar bu iıabnameyi bankamızdan tahriren 
de ta'ep edebilirler. Ancak biHün taliplerin çok vazib adres 
vermeleri lizımdı. 20-23 -25-28-30-1-4 6-8 (1502) 

lzrnir sıhhat ve içtimai muavenet 
müdürlüğünden: 

En aı En çok Tutan Teminat 
Cinsi kilosu kilosu T. L T. L 
Ko,_ eti 2000 2500 1000 75 
Dana eti 1600 1700 425 32 
Kok kömürll 10000 14000 455 3S 
Pamuk 1250 kilo 567 43 

Sağır, dilsi%, k6rler müassese-sin:n b~ sene!ik ihtiyacı olan ve 
yukarıda isimleri v~ miktarlara ve m~ımmen bedelleri ve temi
nat muvakkate akçaları yaıalı dört ka~m erzak ve saire kanuna 
tevfikan 15 gün miiddetle açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 7/8/936 
Cuma günü saat 14 te sıhhat ve içtimai muavenet mtidürlüğiin
deki saba alma komisyonunda ihalesi yapılacağından isteklilerin 
maJ sandıkları teminat akçası makbuıJariy!e birlikte müracattlan 
ve fBrloamelerini görmek için her gün sıhhat müdürlüğüne bq 
vura:aJan bildirilir. 25-29-1-4 2305 (1539) 

lzmir Tramvay ve Elektrik Sosye
tesinden: 
Şebeke a:neliyah dolayısile cerenın 2 - 8 - 1936 da saat 7 den 

17 ye kadar Vali Kazım Paşa, ikinci Kordon ve Birinci Kor· 
donda Cumhuriyet meydanından konağa kadar, sağır, şaphane 
ve Halimağa sokaklarile mücavir sokaklarda kesileceği sayın 
abonelerimizce bilinmek &zere ilin olqnur. 

Çil, leke, buruşuk ve güneş 
yan1klar.na karşı fevkaladedir 

TOPTAN PERAKENDE 

dl• macununu kullanınız Bundan eldo 
edeceölniz mOkemmel neticeden çok mem· 
nan olac:ak .. INZ 
~-~O~• "'64 __ M .... llA, ol-~ 
~~cıt..f&w~ ~ ... ~ Jt...c{M -..;.~..wı.. 

TURAN Fabrikalan mamulatıdır. Aynı zamanda Taran 
tuvalet sabunlaranı, traş sabunu ve kremi ile güzellik krem-
lerini kull•nınız. Her yerde satılmaktadır. Yalnız toptau aa
hslar için lzmirde Salihağa banmda umum acentelik Nef'i 
Naci Ye J. C. Hemsi'ye müracaat ediniz. 

Posla Kut. 22• Telefon aces 

Dev;c:t Jemiryollarından: 
8 inci iıletme Alsancak ye Halkapınar depolarına gelecek 

22000 ton kömilrün vagonlardan yere tahliye ve istif yapılmam 
ve lokomotiflere verilmesi 10-8-936 pazartesi günü aaat 16 da 
lzmir Alsancakta 8 inci iıletme binaaında kapah zarf uaaJile 
eksiltmeye konulmuıtur. 

Muhammen bedel k6mllrlln tabliye ve istifi için ton başına 
15 ve lokomotiftere verilmesi için ton başına 25 kuruştur. 
isteklilerin (660) lira muvakkat teminat vermeleri ve aranılan 
veaikalarla ip girmeye kanuni manileri bu'unmadıfına dair 
beyannameleri ve teklif mektupfanru ayni gftnde saat 15 e kadar 
komisyon reisliğine vermeleri Hz.ımd11. Şartnameler AJsancakta 
8 inci işletme müdürlüğünden parasut ahnır. 

28-1 2307 (1550) 

Fenni Gözlükcüiük 

ECZANESi 

HİLiL ECZANESİ 

HER NEVİ FENNi eftzLOK 
Altın, nikel, ya), elektroviı, seJJoloit has baga hu türlü çer· 

çevelerle pantoskopik, silindirlik, siferik, iki mihrakb, uzaktan 
veya 1akından her türlü g6zJükJer, tayyare ve ıofar g&zlftklerile 
gfineı ve toz g6zl0kleri, ile bütün opkitmin büt&n icabab. Göı 
hekimleri için muayene kutulan, alAt ve edevat de.PC!•u 

TOPTAN ve PERAKENDE 

Aleksandr Margaritis 
Yuvan Haleplioğlu Damadı 
MERKEZ HAL No. 34 IST ANBUL 

Büyük Meyva Ve Sebze Ticaret Evi 
ITHALi\T- iHRACAT 

Türkirenin her tarafında, Suriye, Filiatia, Mısır ve 
Avrupada mlbnessiUeri vardır. 

ooıruluk 
MUkemmel te,ldlAt 

SUratll muamele 
Telgraf adresi: DAMAT ISTANBUL 

H.3 1 - 8 (1541) 
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1 
ispanya hadiselerinin neticesi tahmin edilemiyor 

Otuz yed· lngiliz harp.·gem·si 
ispanya sularında emir bekliyor 

Bir habere göre ispanya hükômeti yardım isteyince 
lngiliz gemileri &silerin karşısında vazife alacaktır 

Roma 31 (Ö. R) - 20 Tem
muzdan beri lspanyada vuku
bulan hadise;eri şu suretle hü
lasa etmek mümkündür : 

20 Temmuzda Fasta bir as
keri isyan baş gösterdiği bil
dirildi. Hakikatta bu harba, da
ha çok zaman evvel hazırlan
mış olub asiler isyanın patla
masmdan evvel bile vaziyete 
hakimdiler. 

Vapurlarla Kadikse ve El· 
cezireye mütemadiyen asker 
gönderdller. Oradan isyan dal
gası şimale doğru yükseldi. 
Asiler ilk günde ciddi muka
vemet görmediler. Genub vila
yetlerinde halk tarafmdan eyi 
karşıJandılar. 

SEVİL ASİLERİ 
Sevil bugünde asi!er elinde

dir. Şimalde isyanın patlaması 
aynı günde ölmüştür. General 
Molla hareketin başına geçmiş 

ve iki Kostil eya)etif e Arogon, 
Katalonya asHere iltihak et
mişti. 

Fakat şarki ispanyada hü
kumet kuvvetleri isyanı ba111tır
dılar. Toledoda, Madridde va
ziyete hakim oldular. Barse
londaki kuvvetler hükumete 
sadıktırlar. 

lstoride kıyamlar vardır. Ba
lear adalarında garnizonlar bü
kümetçidirler. Malaga hükumet 
kuvvetlerinin kontrolu altmda
dır. Harb gemilerinin de hü
kumete sadık oldukları ma
lumdur. 

Hava kuvvetleri iki kısma 

ayrılmışlarsa da daha mühim 
kısmı hükumet tarafında kal
mıştır. 

KAZAN AN KiM? 
Paris 31 (Ö.R) - ispanya

dan gelen haberler birbirine 
zıddır. Romadan gelen bazı ha
berlere inanmak lazımgelirse 
hükumet ordusuna mensub üç 
BarseJondan hareket ederek 
Saragussa üzerine yürümüşler 
ve burada asileri mevkilerinden 
çıkarmak için yaptıkları kanh 
bir muharebede büyük zayiat 
,fi~ see+' 

Alındığı tarihten bir ay 
sonra ödenmeğe baş-

lanılmak üzere 

6 AYDA 

Haraççı 
Kard€şler 

vermek suretiyle ağır bir boz
guna uğramışlardır. 

Asiler elinde olan kasabalar 
dün de hükümet tayyareleri 

tarafından bombardıman edil
miştir. Bazı mehafüde tahmin 

edildiğine göre mücadele daha 
çok zaman devam edecektir. 
Avrupa bugüne kadar Ispanya

da, eşi daha görülmemiş geniş-

lundurdukları yolJarı terket-
mişlerdir. 

HARB GEMİLERi 
Londra, 31 (A.A) - Hali 

hazırda ispanya sularında 37 
lngiliz harb gemisi bulunmak
tadır. 

lngiJiz tebasından 130 kişi 
ile 100 Alman, 80 Fransız ve 
35 Amerikan Repulse adın
daki lngiliz harb kruvazörü 

ğazdan geçmiş olup Atlas Ok· 
yanosuna gitmektedir. 

Paris, 31 (A.A) - Seville 
radyosu dün Valansianın asiler 
tarafından alınmış olduğu ha
berini verdikten sonra gecele• 
yin yapılan harekata dair bir 
güna malümat vermemiştir. 

Madrid, 31 (A.A) - Valans 
garnizonunun isyan ettiği hak· 
kındaki haberler hükumet ta-

bitaraflık muhafaza etmeğe ka
rar vermiş olduğunu fakat ec
nebi devletler asilere silah ver
dikleri takdirde vaziyeti yeni
den gözden geçireceğini söyle· 
miştir. 

Barselon, 30 (A.A) - Balear 
adaları askeri kumandanı Bar- ~· 

selon hükumeti reisi Companyse 
bir mektub yazarak kendisine 
sadık bulunduğunu bildirmiştir. 

Asi kumandanlardıın kolonel Arevala ve /akim Sima Madlid kaptlan1ta kadar gelen /isi kuvvetler 
Hkte, çok mühim bir isyan ile ispanyadan ayrılmışlardır. rafından yalanl~nmaktadır. J Barselon, 30 (A.A) - Bütün 
hareketiyle karşı karşıyadır. Kruvazör Marsilyaya gitmek- Londra 31 (Ö.R) - lspan ·a Katalonyada şimdiye kadar her 
Gün geçtıkçe daha vahim ihti- tedir. sularmcla teksif edilen Ingiliz türlü sosyal yardım için 1800 
)atlardan endişe etmek için Volseley torpido muhribi Va- harb gemilerinin sayısı otuz ev işgal altına alınmışbr. 
sebebler çoktur. lensiaya gitmek üzere hareket yedidir. The Peaple gazetesi- Londra, 30 (A.A) - Alınan 
SEN SEBASTIYEN ASiLERi etmiştir. Bir çok ecnebiler nin verdifi bir habere na~aran bazı haberler hilafma olarak 

Bayonne, 31 (A.A) - Hu- Madridi terketmemişlerdir. Va- bu gemiler, ispanya hükumeti- iyi bir menbadan verilen ma-
cluttan hükumet için müsait ziyetin inkişafını beklemekte- nin her hangi bir müracaatına li'imata göre, lspanyol asileri-
haberler gelmektedir. Novara dirler. icabet ederek asilere karşı va- nin elinde bulunan dato gam-
asiferi Sen Sebastieni çevir- Londra, 31 (A.A) - Barse· botu batmamıştır. zife alacak ve isyan hareketi-
mek ve Guipzcoa viJay'!tİne Jonda bulunan lngiliz bankaları lngiltere hükumeti son 300 

nin tenkiline yardım edecektir. k f 
giden yolları kesmelc için San şubelerinin lspanyol hükumeti işilik mülteciler ka ilesinin 

Bu haber hakkında siyasi mah- h 
s. e.bastien asiler.ine güvenmek_ te tarafından müsadere edilmiş ispanya da ilinde sahillere 
d l H ıb k S S b fillerde fazlaca malumat yoktur. k d k h" · Jt d ı ı er. a u ı an e astıen olduğu haberini tekzib etmek- a ar as er ımayesı a ın a 
asileri teslim olmuşlardır. tedirler. FRANSANIN BiT ARAFLIGI nakli için müzakerelerde bu-

Asiler için büyük bir mu- Cebelüttarık, 31 (A.A) _ Paris 31 (A.A) - B. lvan lunmaktadır. 
vaffakıyetsizlik teşkil eden bu Tarifadaki bataryalar bir lspan- Delbos dün mebusan meclisi Oran, 31 (A.A) - Sardun-
hadiseden sonra asiler Ayar- yol kruvazönü bombardıman hariciye enciimeninde beyanatta yadan Fasa gitmekte olan üç 
zun arkalarına çekilmişler ve etm:ştir. bulunarak; Fransa hükumetinin motörlü altı ltalyan tayyare-
iki gündenberi ellerinde bu· Ild ltalyan harb gemisi bo· ispanya meselesinde tam bir sinden biri Nemours civarında 

Bat srlon A1 Uli m ulıaJızlarmdan 
bir kadm 

düşmüştür. Iki ölü ve üç yaralı 
vardır. Tayyarede beş mitral
yöz bulunmuştur. Tayyareler
den biri de Oran civarında 

yere inmeğe mecbur olmuş, 

diğeri de Moulouya nehri mun
sabmda yere inmiştir. 

Roma, 31 (A.A) - Salahi
yettar mahafilde öğrenJdiğine 

göre, Italyanın beşler konfe
ransına iştiraki hakkında daha 
hiçbir karar alınmış değildir. 

Ve bu karar biraz daha geci· 
kecektir. 

Berlin, 30 (A.A) - Vailland 
Bouturier Havas Ajansına aşa
ğıdaki telgrafı göndermiştir: 

ispanyadaki mucadele yalnız 
bir lspanyol çarpısması değil-

'[. kJ b• h"' d• dir. Faşist kuvvitlerle cumhu· ne enmiyen ır a 1se riyetçi kuvvetler arasında ya-

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

pılmakta olan beynelmilel bir 

ltaıya aA ~ı·ıere altı harp mücadeledir. Helkçılar cephe~i 
:: mensupları hayranhğa şayan 

bir cesaret gösteriyorlar. 

t • • d d• Madrid, 30 (A.A)-- Guipuz-ayyareSJ. gon er l coa eyaletinin cenub mıntaka-
sında kain Tolosa mevkii hü-

B ı d k • Q d kumet kuvvetlerinin eline geç-
U tayyare er en İ İSi ran a miştir. Renteria .vakınında şid-
k • d } d detli müsademeler olmuş ve 

aza neticesın e parça an. ı birçok kimseler ölmüştür. 
Paris, 31 (Ö.R) - Bugün J heyecan uyandırmışlar. Roma 31 (Ô.R) - Burgosta 

bütün Fransız matbuatının he- Roma 31 (Ö.R) - lspanyol teşekkül eden muvakkat isyan 
yecanla mevzuubahs ettikleri asilerine iltihak etmek üzere hükumetinin reisi CanabeJlas 
bir hadise olmuştur. Fastaki giden ltalyan tayyareleri hak- bu hükumetin teşekkülünden 
lspanyol asilerine iltihak etmek kanda burada ma'.umat yoktur. Forayn ofisi haberdar etmiş .. S~vil isyamndall bir intıba 1 
üzere ltalyadan hareket eden ltalya son zamanlarda İspanya• Roma, 31 (O.R)- Asi kuv- lim oldular. isede kendisine cevab veri .. 
alta büyük ltalyan tayyarcsin- ya birçok tayyareler satmıştı. vetler Madrid yakininde hüku- P. N. B. Ajansına göre ev- memiştir. Muvakkat hükumet, 
den ıki tanesi Oranda (E!ce- Düştügv ü söylenen tayyarelerin. aynı suretle Japonyayı da te· 

met mevzilerine bugün şiddetle velce hükumete sadık olan bir 
zirede) yere düserek rak·p~eri asiler eline geçen tayyareler şekkülünden haberdar etmiştir. 

• saldırdılar. Fakat püskürtüldü- lspanyol kruvazö.rü dün isyan ·ı 
ölmüştür. o ~ması muhtemeldir. Japonya seyirci kalacağmı bı • 

·· Jer. Sensebastiyen, asilerin bü- ederek Akdenizde hükumetin 
Fransız matbuatı, ltalyanm Rahat 31 (0.R) - Oran'da dirmiştir. 

tün taarruzlarını reddederek en mühim essülharekesi olan R 31 (o·· R) A ·ı Va Mobilye evinden, en son lspanyol asilerine hava kuv· düşen lta?yan tayyarelerinin oma . - . sı er • 
model mobilye temin vetferi göndermek suretle bi- içinde zabit ve zabit vekiUeri hükumet kuvvetleri elinde kal- Malagayı bombardıman etmiştir. lansiyayı aldıklarım bildiriyor• 

edebilirsiniz. tarafhğım ihlal etmiş bulur.- vardı. Tayyareler mitralyözlerle mışhr. Burada bir k~ç ecnebi yara- lar. Hükumet kuvvetleri bU 
Fırsall kaçırmayınız masmdan heyecandadular. Bu mücehhezdi. Mühim miktarda Bir çok şehirlerde garnizon· laum1ştır. Yaralılar arasında iki haberi tekzib ediyor. Saragossa 
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