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il Çirkin 
Yeni romanımız 

Yarından itibaren sUrUkleylcl 
bir hissi romanı (4) Uncu 

sayfada bulacaksınız 

Cmnku-riyetin Ve Oumhuriyet Eserinin Bekçisi, Saballıla'Yı Çıkar :,>tyacSi Ga2etedir Yeni Asır matbaasında basılmışhr. 

Boğazlar onf plandı 
lsviçre F e eral hükômeti a ın bir açılış söylevi veren 
dış bakanı Motta dürüstlüğ ·müzü takdirle andı 

Dış bakanımız Dr. T. R. ras konferansta haklı tezimizi izah etti 

Montrö şeluinden bir gön"iniiş 

KONFERANSTAN 
•• 
ONCE 

•• 
ONTRODE 

Delegasyonlar Kulis ara
sı konuşmaları yaptılar •• . ··-·-·· . 

ltalya pek yakında konferansa 
iştirak edebilecektir 

ı 

. 

le beraber bir müşahit gönde
receği zannediliyor. 

Dış bakanımız Tevfik Rüştü 
Aras dün sa
bah Montröye 
gelmiş ve dele
gasyon heyeti
miz tarafından 

karşı lanmıştır. 
Delegasyon he
yetimiz kırk ki-

. şiden mürek
keptir. Bu da 
hükumetimizin 
bu konferansa 
ne derecede 
ehemmiyet gös
terdiğini anlat
maktadır. 

Fransız de
Jegosyonu baş
kanı ve eski 
b a ş ha kan lar
dan Pol Bon
kur saat 18.30 
da trenden iner 
ken Fransanın 
eern sefiri, Lo
tan başkonso
losu ve dele- , Jtalya dış bakanı kont Ciya110 

Konferans 
açılışı saat on 
altıda Isviçre 
dış işleri baka
m Mottanın bir 
nutkuyle yapı
lacaktır. Buna 
dış bakanımız 

Dr. Aras cevap 

Rasyon erkanı tarafından selam· 
la11ın1ştır. Bu sabah, Fransanın 
Ankara sefiri Ponsot'nun mu
\tasalatiyle Fransız delegasyonu 
taınamlanmışhr. 
l' Ronıanya dış işleri bakanı 
RıtuJesko dün gt!ce, Sovyet 

llsya dış işleri Halk komiseri 

~it~inof bu sabah gelmişlerdir. 
ogazlar konferansını imza 

tden dokuz deletten biri 
olan ltalyanın, şimdilik konfe
tan mesaisine devam etmemek-

verecektir. 
Tahmin edıldiğine göre, kon

ferans bu nutuklardan sonra, 
mesai sahası inkişaf ederek 
bazı sevk ve idare edici fikir
Jeri ortaya çıkarmak üzere 
hususi bir celse akdına karar 
verecektir. Bundan sonra ko-
miteJer teşkil edilecektir. Bu 
komitelerde askeri mutahassıs-
Jarın büyük bir rol oynıyacak
ları zannediliyor. Zira Boğazlar 
mukavelenamesinin tadili mun-

- Sonu 5 111cı salıı/ede -
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lstanbul. 22 (Yeni Asır Mu- ğişmesi yüzünden tatbiki im- alan Romanya dış işleri baka- kiye yalnız emniyetin 

habirinden - Telefonla) - Mon- kansız bir hale giren 19~3 nı Titulesk~ şunları söylemiştir: tamamlanmasını lste-
tröden bildiriliyor: mukavelesi yerine Boğazlardaki Konferans TUrklyenin mektedlr. 

Boğazlar mukavelesinin tadili yeni rejimin beynelmilel iş bir- verdiği metni itina ile Esasen tamirat meselesi dai• 
maksadile toplanan konfrans Jigile hallini istemiş bulunuyo- tetkik edecektir. TUrkl- mi surette muahede hükümle-
saat 16,30 da lsviçre federal ruz. yenin emniyetine doku- rinin değiştirilmesine tarih oJ-

BUGÜNKO ŞARTLAR nan her mesele aynı su-

,~, .. Jitf.V/, 
JJN;. .,;, J 

Romanya dış bakanı Titülesko 
hükumeti namına Motto tara• 
fından söylenen bir nutukla 
çok kalabalık samiin huzurunda 
açılmıştır, Motto bu nutkunda 
lsviçre federal meclisi namma 
delegeleri selamlamış ve lsviç
renin bütün milletlerin devlet 
adamları tarafından en mühim 
arsıulusal meselelerin halli için 
intihap edilmekten duyduğu 

iftiharı kaydettikten sonra Türk 
hükumetinin mühim bir diplo
matik mukaveleyi sulh yoluyle 
tadil etmeği istiyerek en doğru 
usule müracaat etmiş olduğunu 
söylemiş ve demiştir ki: 

MOTT ANIN NUTKU 
-

0 Mevzzubahs olan mesele 
şudur: Bir devletin hükümra
niyet haklarını hepsinin men
faatleri ile ve müşterek riza 
ile telif etmek.,, 

Motta bu konferansın muvaf~ 
fakıyeti ve devletler arasında 
itimadı takviye etmesi için dilek
lerde bulunduktan sonra hiç 
bir muahedenin değişmez bir 
kanun olmadığını hatırlatmış 
ve muahedeleri milletlerin kar
şılıklı rızasına dayanarak tadil 
etmenin akilane bir yol oldu
ğunu söylemiştir. 

DR. ARAS KONUŞUYOR 
Bundan sonra, Dr. Tevfik 

Rüştü Aras konferansa hitap 
ederek Türkiyenin ta!eplerioin 
ne k.adar hakla olduğunu gös
termış ve demiştir ki: 

"s· b - ıze u mukavele pro-
jesini verirken, hikmet vücU" 
dunu kaybeden ve ahval ve 
şerait hasebiJe esaslarının de· 

Boğazlar mıntakasının as- retle Romanyanın emnl· 
kerlik dışı bırakılmasından yetini de allkadar eder. 
bahsederken Tevfik Rüştü Karadenlze dokunan her 
Aras şunları söylemiştir; meselede Romanyanın 

- "Türkiyeye boğazlar için alAkası vardır. Zira bl· 
kabul ettirilen gayri askerilik zlm denize biricik ser· 
vaziyeti, bugünkü ahval ve besi yolumuz bu yoldur. 
şartlardan tamamile farklı Boöazlar TUrklyenin kal
ahval ve şartlar içinde ka- bi olduğu gibi Roman-
bul e~ilmişti. Bunun kar- yanın da clğerlerldlr • 
şılığı olarak bir kollektif Bu sebepledir ki akıl ve di-
teminat usulü ve Lozan mua-
hedesinin 18 nci maddesine rayet iki memlekete birleşmeyi 
göre mıntakavi bir teminat ve bir tek cephe tayin etmeyi 
esası vazedilmişti ve bu iki emretmiştir. Balkan pakb ile 
nokta, Boğazlara verilen reji- Türkiye ve Romanya böylece 
min esas temelleri idi. Halbu- birleşmişlerdir.,, 

I<.on/eranstn toplantf1ğı Montrô palas oteli 
ki bu teminatın, rollerini oyna- TÜRKiYE NE ISTiYOR? 
maktaki kifayetsizliği ve im
kansızlığı sabit olmuştur. 

Bu şerait dahilinde, esas 
şartlara uygun olmıyan bir 
gayri askeriliğin muhafazası 
mevzuu bahs olamaz. Böyle bir 
hal her milletin topraklarını 
müdafaa etmekten ibaret olan 
en iptidai hakkın inkarı olur. 
Beynelmilel sulh idealinin mu· 
hafazası için bütün devletlerin 
emniyetine riayete ve hususi va
ziyetlerin gözönünde bulundu
rulınası suretile kollektif emni· 
Yeti kuvvet esasına dayanarak 
ınuhafazaya ihtiyaç vardır. ,, 
TITULESKO KONUŞUYOR 
Dış bakanımızdan sonra söz 

Titulesko, Balkan davletleri
nin, taahhütlere riayet pren
sibi pek az tatbik edildiği 
için buna gösterilen riayetin 
bir kat daha kıymetli olduğu 
bugünlerde, tam manisiyle 
mütesanit olduklarını ilan etmiş 
ve demiştir ki: 

- Türkiye kanun ve 
karşıhkh rıza yolunu tut
mağı tercih etmiştir. Ro
manya muahedeler in 
rteğlştırllmel esasına mu 
halefette daima ısrar et
ınektedir. Fakat bu 
mesele, muahedelerin 
arazi hUkUmlerlnln de .. 
filştlrllmesi değildir. TUr-

Dış bahanımız Dr. Atas 
muştur. Türkiyenin takib et
tiği usul ise, umumi menfaate 
aykırı düşecek yerde, muka
velelere inanını muhafaza et• 
miştir. Bu Türk jesti bir min
nettarlığa layıktır. Eğer mua .. 
bedelere karşı gösterilen riayet 
bir anlayışla karşılanmazsa, 
karşılıklı taahhüdlerin kıymeti 
bundan ancak azalmış çıkabilir. 

Titulesko fikrini şu suretle 
hulasa etmiştir: 

Emniyet ve adaleti 
Romanya dışişleri bakanın· 

dan sonra lngiliz baş delegesi 
Lord Stanhope söz aJmışbr. 
Celse devam etmektedir. 

l&t!:itw:iJ>W'M 3DJl'PE?!1f'V~ 

MONTRÖ KONFERANSINA 
· 1 EVDi ETTIGIMIZ 
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PROJE 
••••es 

Ve konferans hakkında 
diğer lntlbaları e ıncı say, 

tamızda bulacaksınız 
•••••••••••••••••••••••• 

lngiliz ... __ 
Matbuatı hakkımızı· 

teslim ediyorlar 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ! 

Dünya 
•••••••••••••••••••••••• 

Matbuatının Türkiye 
nin kuvveti hakkın" 

daki mütaleaları 
- Son sahifemizdedir -



Sahlle a 

Valimiz 
Parti işlerini filen 

tedvire başladı 
Parti işlerini Vali Fazlı Gü

leçin devir aldığını pazar ~ün
kü sayımızda yazmıştık. 

Vali dün akşam üzeri parti
ye giderek geç vakta kadar 
parti işleriyle m~l olmuştur. 

Dün bir muharririmiz Vali 
Fazlı Güleçi ziyaret ederek 
parti nahiye ve kaza ocakları
nın halile kalıp kalmıyacağını 

sormuş ve vali Faılı Güleç ce
vaben; 

- Kaza ve nahiye ocakları
nın vaziyetinde tebeddülat yap
mağı veya onlan liğvetmeği 
İcab ettiren hiç bir sebeb yok
tur ve böyle bir şeyin müte
savvur olmadığını da yazabilir
siniz, demiştir. 
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Tüccarlar 
••••• 

Tahdidatın 
kaldır!İmasını 
istediler 

Italya ile zahire ışı yapan 
bazı tüccarlar dün Türkofise 
müracaat ederek zecri tedbir
lerden doğan tabdidabn kal
dırılmasını temenni eylemişler

dir. Tüccarların yaptıklan mü
racaalın esası şöyle bir müta
leaya istinad ettirildiği haber 
Yeriliyor: 

Ingiltere ve Fransa hükü
metleri esas itibariyle zecri 
tedbirlerin kaldırılması kara· 
rını almışlardır. Zahire mevsi
mine girmiş bulunduğumuz ci
hetle şimdiden iş bağlamak 
zarureti vardır. Birkaç ay 
içinde ilga edileceği anlaşılan 
zecri tedbirlerden doğan tah
didatın kaldırılacağı bugünden 
malüm olmazsa ihracat taah· 
hüdlerine girişemiyeceklerdir. 
Müracaat iktısad vekaletine 
bildirilmiştir. Vekaletin bu mü
racaatı nasıl karşılıyacağı ma• 
lüm değildir. . ·-·····-
Muhacirlerin 
Getireceği eşyalar 

Mahalli vali veya kaymakam 
tarafından memleketimize gelen 

muhacirlerin beraberlerinde ge• 
tirdikleri eşya için verilen güm-

rük muafiyet kağıdı üzerinde 
gümrükler.ce tahkikat ve tet
kikata girişildiği vaki şikayet
lerden anlaşılmıştır. 

Gümrükler umum müdürlüğü 
bu hususta gümrüklere bir ta
mim yaparak iskan kanunun 

muhacirlerin eşya muafiyetine 
aid olan 31 inci maddesinin 
açık hükmü karşısında göçmen 

eşya ve bayvanlarımn memle
ketimize serbestçe ithal edil
mesini, böyle açık hükümlere 

aykırı muameleler ile göçmen
lerin işlerinin geri bırakılma
ması ve bu hususta lizımgelen 
tahkik ve tetkikler mülkiye 
müfettişleri tarafından yapıla

ceğına göre gümrüğe ibraz 
olunan gümrük muafiyet kağıdı 
üzerine eşya ve hayvanların 

derhal memlekete ithal edil
mesini ve şüphe ve tahkiki 
mucib bir hareket görülnrse 
eşya memlekete sokulduktan 
sonra keyfiyetin vali ve kayma
kamlığa bildirilmesini istemiştir. 

1 ••••• ' ., 

ilk mekteplerde 
ikmal imtihanları 

ilk mektepler son sınıf tale• 
belerinden ikmale kalmış olan
larm imtihanlarına dünden iti
baren mekteplerde başlanmış
tır. Bu imtihanlar bir haftada 
biteceldir. 

~ENi ASIR 

B 

ihracatçılar dünkü toplantıda 
üzüm fiatlerini teshil ettiler 

lkhsat Vekil etine ka şı resmi taahhüd ·· kabul etti
ler, ·· züm ve incir k tuları da t min ed.len uc zl 

lzmir kuru meyva ihracatçı- tesbit edilmiştir. 7 numaralı ve mutabık kaldıklarım göste- dukları oferto üzerinden giriş-
lar birliginin dün sabah borsa- üı.üm 13 lira. 8 numaralı 14 ren tahriri birer teahhüt sene· mek üzere bulunduklan taahhüt-
da toplanan idare heyeti, Ikti- lira, 9 numaralı 15 lira, 10 nu- di vereceklerdir, bunu de ka- leri tesbit edilen fiatlara göre 
sat Vekaletinin emri dairesinde maralı 17.S lira, 11 numaralı bul etmişlerdir. talimat vermişlerdir. Fiat dü-
bu seneki üzüm fiatlerini tes- 20 lira. Bu sene üzüm fiyatlarının şürmek gibi bir harekete kal-
•t tm·~ı. d. B t J bd kışacak olan ihracatrı hakkında 

pı e ı~er ır. u op an a Geçen sene tesb"t edil düşürülmesi veya düşmesi teh- r 
vekalet müşavirlerinden Halil 

1 
en ı··k · b h 1 k men'i tağşiş kanunmıa ek ola-

kuru üzüm fiatlarına göre bu u esı mevzuu a s 0 amıyaca - rak Kamutayca kabul olunan 
Mithat, TürkofLi müdürü Ziya t ç- k- t b · · t hh"'td 
ile üıüm ı..~rumu müdürü Is- seneki fiat 50 santim daha ır. un u 8 rm ea u e kanuna göre takibat yapılacak-

-k kti bulunacak olan bir tüccarın 
mail Hakkı da iştirak elmiş- yu se r. tır. 
ferdir. Sif Tiryeste fi atlan da şu şeref ve namusu ticarisini ayak- • * • 

Toplanbda Kurum müdürü; suretle tesbit olunmuştur: lar altına alacak bir harekette Üzüm kurumunun Romanya· 
bu seneki dünya üzüm rekol- 1 numara 12,5 Jira, 8 numa- bulunmıyacağı tabiidir. Bunu dan getirttiği kutuluk kereste-
tesi vaziyetinden kısaca bahs- ra 13,S lira, 9 numara 14,5 üı.üm kurumu müdürü de top- ler, lzmirdeki kutu fabrikalarına 
ettikten sonra ihracatçılann lira, 10 numara 17 lira, 11 nu- lantıda söylemiştir. Zaten üzüm verilmeğe başlamış ve dünden 
esas itibariyle kuru üzüm fiat- mara 19,5 lira. kurumu ba sene lzmir piyasa- itibaren altı fabrika faaliyete 
)arını tesbite taraftar olub ol- ş· ı k f smda üzümü 10 kur\Jftan aşa- geçmiştir. ıma memle etleri için ai k d k Üzu"m kurumu, bu keresteferı' ..ı_ı_ı ·h lmak ğı atiyen üşürmiyece tir. 
maw&ıanm sormuş ve ı racat· o üzere fU fiatlar kabul "---- Kurumca muayyen fiatla fabrikatörlere 
_,ı.... f biti vuuu için icap 
~· iatlann tes · · esasını olunmuştur. 1 numara 43 şilin. ba k verd\gvi gibi yüksek fiatle sa-eden terti t ahnma ta imiş. 
muvafık gördüklerini bildirmiş- 8 numara 47 şilin, 9 numara Top!anbda kuru meyve ibra- tılmaması için kontrolüne de-
lerdir. Buna biç itiru eden SO şilin, 10 numara 58 filin Ye catçılar birliği idare heyeti, vem edecek ve Izmir piyasa-
olmamıştır. Esas bu su- 11 aamara 66 .ilin. sıoda daima muayyen ve ucuz 

r birliğe dahil olmıyan ihracatçı- 1 
retle kabul edildikten sonra Digv er memleketlere yapıla- fiatla kutu bulunduru m&sını te-

ların ihracat yapmaktan mene- · ı· k · Al 1· • 
fiat meselesi hakkındaki mu- cak ihracat içı"n de tesbı·t edı·- d mın ey ıyece tır. man ıpı ilmeleri için hükümet nezdin- k ı b. I ·ı· ti" • k 
taleaları sorulmuş , ihracat- len fiatlar kontinan memleket- utu ar on ır, ngı ız pı u-

1 
de teşebbüste bulunmağı karar- tular da on kuruş otuz paraya 

Çılardan bazıları bu husustaki erine a·t f. tJ d 1 ıa arın aynı ır ve laştırmıştır ve dün akşam iz- satılacakbr. Geçen seneye na-
mutalealarını bildirmişlerdir. o fiatlar nazarı dikkate alına· mirdeki ihracatçılar Avrupanın zaran iki buçuk kuruş bir ucuz-
Bundan sonra da fiatin tesbi· rak tesbit olunmuştur. muhtelif memleketlerinde bulu- luk temin olunmuştur. incir ku-
tine geçilmiş ve sif Hamburg Bütün ihracatcılar, bu fiyat- nan ajanlarına çektikleri tel- tuları da geçen seneye göre 
olmak üzere fiatler şu suretle larla satış yapmakta müttefik graflarda evvelce yapmış ol- yüzde 18-20 ucuz olac::ktır. 

u sebei 
• s sıye -. -

Kazalar kadrosu 
I bildirildi 

Muhasebei hususiyenin ka
zalar kadrosu da muhasebei 
hususiye müdürlüğünce tesbit 
edilerek kkazalara tebliğ olun
muştur. 

Knzalar kadrolarını aşağıya 

aynen yazıyoruz: 
Urla kazası: Memurluğuna 

Tahsin Ra 'd, katibliğine Hü
seyin, tahsifdarhğa Şükrü e 
lsmail Hakkı (Mubasebi husu-
siyeden}, varidat katibliğine 
lsmail, piyade tahsildarlığına 

Behçet, suvari tahsildarlığına 
Hüsnü. 

f oça memurluğuna: Şevket. 
katip Hüseyin, varidat katibi 
Nahit, piyade tahsildan CeY
det Oğuz ve Mehmet, cibayet 
tahsildarı lbrahim. 

Kuşadası : Memur Hamit, ka
tip Mitat, tahsildar Niyaz.i, ci· 
bayet memuru Kemal, varidat 
kit;bi Mehmed, süvari tahsil
darı Ali Engin ve Şükrü Ok. 
Kemalpaşa kazası : Memur 

Hilmi, katip Yusuf, tahsildar 
Destan, Kemal ve lbrahim, 
varidat katibi Halil Zühtü, 
süvari tahsildarı Hakkı Eriş, 
Refik Kandemir ve Ali Ören, 
Menemen kazası; memur Ali, 
varidat katibi Isa ve Naci, 
katib izzet, piyade tah8ildarı 
Şevket, süvari tahsildarı Abidin, 
Cemal Yıldırım, Ömer, Ragıb, 
tahsildar Şevki ve Ali Riza, 
cibayet memuru Hüseyin. 
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Bayındır kazası: Memur Galib 
varidat katibi Şükrü, süvarı 
tahsildarı Refık ve Süleyman 
Doğan, piyade tahsildan Nuri 
Erten, katip Hüseyin, tahsil
dar Hilmi, Fehmi, Refet. 

Halil Mithat 
Bölgemizde iktisadi 

tetkikler yapmaktadır 

Spor hareketi 1 Yamanlar kampı 
Bir temuzda açllıyor 
Yamanlar kampının bir tem· 

muzda açılacağı haber alanmış
tır. Kampın busene hersene· 
kinden daha mükemmel ve 
istirhatı temin edebilecek halde 
olması için Verem Mücadele 
Cemiyeti şimdiden Yamanlarda 
hummalı faaliyet sarfetmek
tedir. 

iktisat Vekileti baş müşaviri 
Halil Mithat Karagülle, refa
katında Londra ticaret ateşe-

Atletizm hareketleri 
Göztepe - K.S.K. 

canlı geçti 
maç1 .•. 

miz Nizameddın bulunduğu 
halde evvelki gün Ankaradan 
şehrimize gelerek Ege mınta
kasının jktisadt vaziyeti hak-
kında tetkiklere başlamışlardır. 

Dün öğleden sonra Halil 
Mithat Türkofis müdürlüğünde 
ihracat tüecarları ile Türkiye 
lngiltere ticaret işleri etrafın
da görüşmeler yapmıştır. Bu 
toplanbda palamut, üzüm za
hire, .Aün, yapağı tüctarlan 
hazır bulunmuşlardır. 

Bugün de zahire tüccarları 
Yine Türkofiste toplanarak gö
riişeceklerdir. Bu toplantıda gül 
yağı ve diğer mahsüllerimizin 
ihracatı ile iştiğal eden tüccar
larımız da bulunacaktır. 

lktısat Vekaleti baş müşavi
ri Halil Mitbat buradaki muhte
lif ticaret müesseselerini ziya· 
ret ve tetkik ettikten sonra 
Aydına ve Manisaya gidecek 
oralarda da tetkiklerde bulun
duktan sonra Ankaraya döne
cektir. T etkikatına ait raporu· 
nu iktisat Vekaletine vere
cektir. 

Yeni atletizm heyetinin ter
tip ettiği atletizm teşvik mü
sabakaları pazar ğünü stad
yumda yapıldı. Havanın çok 
sıcak olmasından dolayı bu 
hafta sahaya rağbet edenler 
azdı. Atletizm müsabakalarına, 
bazı tanınmış atletler de işti
rak etmemişlerdi. Yapılan mü
sabakalar şunbrdır: 

Yüz metre koşuda Hasan 
birinci, Klaton ikinci, Ali Rıza 
üçüncü, 12 saniye. 

110 metre manialıda Hasan 
Şükrü birinci, Suha ikinci, ze-
hir Ali üçüncü, 17,25 saniyede. 

200 metrede Hasan birinci, 
Cemil ikinci, Ilyas üçüncü, 
25,2,S saniyede. 

800 metrede lbrahim K.S.K 
birinci 2,15, lbrahim A. O. 
ikinci, Yusuf üçüncü. 

5000 metre koşuda K.S.K lı 
lbrahim 17,30 birinci, Hasan 
ikinci geldiler. 

Gülie atmada 10,50 ile Sa
lih birinci, 10,39 Suha ikinci, 
10 Hasan i!çüocü. 
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ELHAMRA 
TELEFON 3573 

BU AKŞAM 

PROFESöR 
• 

ZATI SUNGUR 
Proğramını tamamile değiştirmiştir. Manyatizma, ipnotizma 

fakirizma, illüzyonizma üstüne yepyeni tecrübeler yapacak 
ve bilhassa herkesin gözü önünde bir kadının başının etle· 
rini ve saçlarını dökerek iskelet haline koyacakbr. 

izdihama meydan vermemek için numarah 
biletlerinizi evvelden aldırınız. 
Akşamları 9 da başlar. Cumartesi ve pazar gündüz 5 te 

matine •• 

Fiyatlar: Hususi 100 Birinci 7 5 Salon ve 

50 
.-, ;'' . : -· . ·"" . . 

Te k adım: Hüseyin Şükrü 
birinci 6,33, Süreyya 5, 77, Ve
dat üçüncü 4,45. 

Yüksek atlama: Süreyya bi
rinci 1,64, ikinci 
Ali üçüncü 1,50 

Suha 1,57 

Disk atma: Hakkı birinci 30,1, 
Suha ikinci 28,37, Cahid üçün
cü 25,98. 

Atletizm müsabakalarından 

sonra Göztepe ve K.S.K. ta
kımları arasında hususi mahi
yette bir de futbol mbsabakası 
yapıldı. iki takım kadroları 
noksandı. Göztepeden Hakkı 
ile Fuad'ın lstanbulda bulun· 
maları iki takımın da ölü mev
sime gırerken hakiki kuvvet-
leriyle sabaya çıkmalarına mani 
oldu. Maç bazen çok alakalı 
safhalarla geçti. Neticede, ko
lay bir oyundan sonra iki ta-
kım üçer sayı yaparak bera· 
bere kaldılar. 

Yahya Kemal gitti 
Bir müddettenberi şehrimiz

de bulunmakta olan büyük 
edib saylavlarımızdan Yahya 
Kemal dün lstanbula gitmiştir. 

" •• 1 ••••• 

Posta 
Nakliyatl tanzım ediliyor 

Posta telgraf ve telefon 
umum müdürlüğünden İzmir 
posta telgraf ve telefon baş 
müdürlüğüne gelen bir emirde 
936 kadrosuna 2 motorbot, 
40 bısiklet, bir posta deniz 
motörü ilave edildiği bildiril
miştir. Deniz postalarında şim
diye kadar kayık kullanılmakta 
idi ve bu çok iptidai bir usuldü. 

Motör derhal satın alınacak
tır. Posta seyyar memurları ile 
müvezzilerine ve nakliye me· 
murlarma yeni elbiseler de 
yaptırılacaktır. 

• • ••••••••••• 
Ziyaret 

Şehrimizde bulunmakta olan 
lzmir meb'usu Benal Nevzad 
dün vilayette vali Fazlı Güleç'i 
ve belediyede reisi doktor 
Behcet Uz'u ziyaret ederek 
görüşmüştür. 

TAYYARE Sineması 3151 

Bu hafta iki enfes filim bir arada 

1- P ARiS KRALI 
İvan Petrovitch ve Marie Glorie'nin beraber çevirdikleri 

çok güzel bir aşk macerası 

2-SPOR ve GENÇLiK 
Her sporcunun, her mekteplinin, genç, ihtiyar, kadın 
erkek herkesin görmesi icap eden büyük Rus filmi 

FiYATLAR us - 20 - ao KURUŞTUR 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Her .. SEANS SAATLARI 
gun 16 - 17,10 - 19,15 - 21,30 Cumartesi ve 

Pazar gilnleri 14 te ilave seansı vardır. 
' . . ·:. ···.: . . ' .:1 .. ,,. 

Ödemiş kazası; Muhaaebei 
hususiye memu:u Nuri, Ta-
hakkuk memuru Ahmed, 
varidat katibi Ah Rıza, 
katip Faik ve Receb, süva
ri tahsildarı Yusuf, Fahri 
Nuri, Hilmi, Şerif, Ahmet; pi· 
yade tahsildarı: Tevfik, Hamdi 
ve Ali: Tahsildar.: Baha,Süley
man, Şükrü Yusuf, Atıf: tahsil 
memur: Şuayp, varidat katibi 
Abdurrahman, Suvari tahsildarı 
Ali Rıza, İbrahim, muakkib 
Şevket Vardar \le Hakkı Can. 

Tire kazası: Memur Hasan 
Basri, varidat katibi Ali ve 
Hulusi, Rahmi, Tahsil memuru 
Sami, Tahsildar Şerif, Yusuf, 
piyade tahsildarı Mehmet, Emin, 
süvari tahsildarı Ahmed Murad 
ve Ahmed. 

Dikili kazası: Memur: Mah
mud, varidat katibi Zihni Özçi
lek, süvari tshsildarı Hamid 
Ulamış, tahsildar Şevket süvari 
tahsildarı Ali Riza ve Ismail 
Hakkı. 
Çeşme kazası: Memur: Hicri, 

varidat katibi Muharrem Özer, 
katip Cemal, sivari tahsildarı 

Niyazi, Şerif Tosun, tahsildar 
Abdulkadir. 

Karaburun kazası: Memur: 
Muharrem, varidat katibi Ce-
mal, katib Ömer Lütfi, süvari 
tahsildarı lbrahim, Adil, tah
silar Ahmed, müfettiş Receb. 

Torbalı kazası: Memur Fahri, 
varidat katibi Liitfü, suvari 
tahsildarı Hayda, kitrib Ab
dülmuttalib, tahsildar Medmed 
ve Mustafa. 

Bergama kazası: Memur Va· 
sıf, varidat katibi Fuad, tahsil 
memuru Talha, katibliğe Nec
det. suvari tahsildarlıklama 

Celal, Mehmed, Haydar, Ali 
Riza, Hasan, Hilmi, Hüseyin. 
piyade tahsildarhklarına Halil 
Balaban, Sadullah, Emin, Sü
leyman, Kamil, Mustafa, Talı· 
sin ve irfan. 

Seferihsar kazası - Memur: 
Refik, varidat katibi Pertev, 
suvari tahsildarı Yusuf, tahsil
dar Süreyya ve Hılmi. 
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Bir kamp açılı 1 

lzmir, stanbul ve Ankara Türkkuşu 1 

talebeleri temmuzda kampa gidi- 1 

yorlar. Kamp üç aydır i 

Ankara, 20 (Hususi muhabiri 
mizden) - Ankara Türkkuşu 

kulübünde son ay içinde şayanı 
dikkat bir ça!ışma ve ilarleme 
olmuştur. Türkkuşu kulübüni.ln 
yetiştirdiği talebelerden bazıları 

muallimliğe tayin edimişlerdir. 

Meşhur paraşutçu Yıldız Uçman 
Ankara Türkkuşu merkezinde 
muallim olmuştur. 

lzmir, Istanbul ve Ankarada
ki Türkuşu kulüblerine mensub 
muallimler1e talebeleriçin büyük 
bir kamp kurulmuştur. Bütün 
faal azalar temmuzun ilk günü 
lnönü kampında bulunacaklar-
dır. ilk parrışutru 7iirk kızı Ytldız uçma!l 

Ankara 1 ürkkuşu talebelerintlen bir gı lif' 
Ttirkkuşu kampı teşrinievvele Para~ut kulesi ancak 937 yılın-
kadar devam edecek ve mü- da tamamlanacak ve lzmirlilerin 
tehaısıa öğretmenler tarafından istifadesine arzoluPacakttr. Bu 
göstarilecek dersleri takib ede· kuleyi Türk hava kurumu, lz-
eklerdir.Büyük Inönü kampında mirlilerin Türkkuşu kulübüne 
hertürJü hazırlıklar tamamlan- gösterdikleri alakaya bir şük-
nıııbr. Bu kamp talebeler için ran mukabili olarak inşa ettire· 
ayni zamanda bir sağlık hazinesi cektir. 
olacaktır. lnönü kampında büyük mes-

Yapılan tetkiklere gör~ yeni leki istifadeler teminedece k olan 
açılan Türkkuşu kulüpleri için- yüz elJiye yakın talebe bilahara 
de en fazla muvaffakıyet gös- mötürlü uçuşlara başlıyacaktır. 
teren lzmirdeki kulüptür. İzmir Mötürlü uçuşlar, ciddi bir disip-
nıuhitinin ve gençlerin lzmirde )in içinde yapılacak ve çocukla-
Türkkuşu kulübüne gfü'lterdiği rın ilerlemeleri için her türlü 
alaka burada çok şayanı dik- fedakarlık yapılacaktır. 
kat görülmüştür. lzmirde yapı- Bütün Türkkuşu kulüplerine, 
lacak paraşut kulesi için de lnönü kampına hazırlanmalan 
burada tetkikler yapılmaktadır. için tebligat yapılmıştır. 

ltalya - .A.Jmanya 
anlaşması 

Roma, 22 ( A.A ) - Resmi 
nıahafil Italya ile Almanya ara
sında kısa ve fakat dostane 
birkaç toplantıdan sonra bir 
ticaret muahedenamesi akde
dilmiş olduğunu beyan etmek
tedir. Bu muahedename önü
müzdeki çarşamba günü imza 
edilecektir. 

Alman hariciye 
müsteşarı öldü 
Berlin 22 ( Ô. R ) - Hari

ciye nezareti müsteşarı, bu sa· 
hah zatürreeden ölmüştür. Ce
naze merasimi yarm yapılacak. 

Amerikada 
Vaşington, 22 (A.A) - De· 

nizcilik tecimine muavenet ka
nunu dün Senato'da kab•Jul 
edilmiştir. , ............. .-................. _. .... ,. 

SAFI AŞK 
- 36 - Türkçeye çeviren : R. B 

Odada bir masa ve tahta 
~sıralar; boyalı mutfak takım
larını taşıyan eski bir büfe, 
bir köşede kırlara mahsus dar, 
Uzun ve cilalı duvar saatı. 
Ateşin ahengile bütün bakır 
tencereler, kalaylı çanaklar, 
köylü usulü kapaklar üzerinde 
kızıltılar. koşuşuyor. 

Evin ıuhu olan kocaman şö
~.1 ~ c yanında Lorans, etekli
ği tahta boşları üzerinden 
ka 'ırmış kolları çıplak, yoruJ
nıak bilmeden gidib geliyor, 
bir dakika işinden ayrılmıyor. 
Enırnanüel onun böylece her 
günkü hayahnı yaşadığını gör· 
mekten son derece mütehayyir, 
hlüteheyyiç ve mesrurdur.Çün· 
kü bu tamamiyle bir it ve ıa· 
dakat hayabdır. 

Bazan, yığın halinde çama· 
şırları yıkar veya ütüler ve öte 
taraftan hariçteki tencereye de 
nezaret eder. Başka defalar da 
sırlı toprak ·çanakların içi~de 
südüiı durulduğu · karanlık ve 
serin odalarda tere yağı, pey· 
nir yapmakla, südün kayma
ğını çıkarruakla meşguldur.Her 

dakika çiftlikten bir kız veya 
bir çocuk tahtaboşlarını taşlar 
üzerinde sürterek içeri girer. 

- Madam Föyant, şunu yap
malı mı? Madam Föyant bunu 
yapmalı mı? 

Ve onun enerjik sesi emirler 
verirken, yeşil gözlerin ışıldat
tığı güzel esmer yüzünden, bir 
köşeden sessiz sessiz kendisini 

, seyreden Aşıkına tebessümler 
be1irtir. 

elgra:f Haber -r 

eti •• r Ruzve ti 
••••• 

satın alınması için Ankarada • 
1 

azledeceklermiş 
Nevyork 22 ( Ö. R ) - De

mokrat partisinin muhafazakar 
grubu Fladelfiyada yapılacak 

demokrat konvansiyonunda 
Rozveltin parti başkanlığından 
azlini istiyecektir. Bu grubun 
müdafaa ettiği siyaset esasları 
şunlardır: 

er 
Ankara 22 (A.A) - Ereğli kömür şirketinin 

devletçe miibayaası için lktisat vekaletinde bu

gün ikinci umu·mi. toplantı yapılmıştır. Devam 

edecek müzakerata esas olmak üzere iki tarafça 

seçilecek ikişer mühendisin halen ınevcud tesi
satı bu2ünkü kıymetlerine nazaran rnahalinde 

ve müşterek bir komisyon halinde tcsbit etme-

evam ediyor 
Jeri kararlaştırılmıştır. Bu mesaıye takriben 1 S 
Temmuzda başlanacaktır. 

Salahiyetli mahafilden öğrenildiğine göre bu 
şirketin anlaşma neticesinde devlete intikalinden 
sonra kadrosunda çalışanlar işlerinde alıkrmula
caktır. iki tarafın mutabakatı takdirinde müba
yaa işi kat'i olarak önümüzdeki T eşrinievvelde 
bitirilecektir 

Ana kanuna riayet, iş hür
riyeti, bütçe müvazenesi, hu· 
dutsuz işsizlik tazminatının il· 
gası, harp borçlarının Avrupa 
devletlerine ödettirilmesi. 

"""i'Ç'" iŞlerr"'~ b8'k8Dl'''"'"'"""''""j~'ğffi; ""b~Ş'~;kfü"" B;'id;f~''.'""""'' 
----.--- . ,Harpten kaçınmak için 

Hafta sonunda lzmıre gelerek valıler • v •• • 

toplanhsında bulunacak herşeyı yaptıgınısoylıyor 
Londra 21 (A.A) - Baldvin 

1 • d k • t ı t ya 18 lskoçyada Lanark kontluğunda ZIDJf e 1 op an J Coltnessde binlerce muhafaza· 

ı d k 
karın bulunduğu bir toplantıda 

dır. Bu çare de barba girmek
tir. Ben Avrupada barba gir
meğe, döğüşmeğe, hazır tek 
bir millet bile görmiyorum. Bu 
sebepten dolayı zecri tedbirler 
siyasetini terketmemiz lazım
gelmekte olduğu kanaatına 
vasıl olduk. Çünkü bu tedbir
lerin tatbikine devam edilm~si 
takdirinde hatta bütün millet
ler arzu etseler bile faideli bir 
netice elde edilemiyeceğine 

kaniiz. 

va i iş tir ak e ece tir bir nutuk söyliyerek demiştir ki: 

-·-·-·-Ankara 22 (Yeni Asır 111uha
birinden) - Falih Rıfkı Atay, 
bugün Ulus gazetesinde çıkan 
başmakal<:sinde partide yapılan 
son isabetli teşkilat hakkında 
şunları yazıyor: 

- " On küsur yıldanberi 
devlet ve parti hakkındaki 

düşünceler tekamül etti. Artık 
vazifeler ve mesuliyetler daha 
sarih olarak birleşiyor. Zihin
lere gelen tereddütler büsbü
tün ortadan kalk.yor,, 

lstanbul, · 22 { Yeni Aır ) -
lç işleri bakanı Şükrü Kaya 
hafta sonunda lzmire gelerek 
garbi Anadolu valiler kongre· 
sine iştirak edeceklerı zannedi
liyor. 

Ankara, 21 ( A.A ) - An
karada yapılacak olan valiler 
toplantısı salı günü saat 15 te 
parti binasında yapılacaktır. 

Davet üzerine gelmekte olan 
valiler ilk iş olarak vekalette 
müsteşarla temas edeceklerdir. 

Ar.kara toplantısı bittikten 
sonra içi şleri bakam ve C. H. 
P. genel sekreteri Şükrü Kaya 
lzmirdeki toplantıyı yapmak 
üzere Izmire gidecek ve ora
dan da Trakyaya geçerek 
Edirne toplantısını yapacaktır. 
Bu seyahatleri esnasında gen· 
yönkurul azalarından bazıları· 
nın kendisine refakat edecek
leri haber alınmıştır. 

Şair Mehmed Akif 
-----------------------------Mısırdan Istanhula geldi. Kendisi 

bir az rahatsızdır 
lstanbul, 22 (Yeni Asır) - Uzun yıllardan beri memleket 

dışarısında kalan tanınmış Türk şairi Mehmed Akif Mısırdan 
dönmüştür. Hasta olduğu için Teşvikiyedeki sağlık evinde tedavi 
altına alınmıştır. Gazete'erin bir sualine, iyileşince yeni eserler 
yazarak neşredeceğini söylemiştir. 

Kraliçe Mari vapuru bu defa da 
mavi kurdelayı kazanamadı 

Londra 22 (Ö.R.)- "Kuin Mary,, transatlantik kumandanından 
Reuter ajansına gelen bir telgrafa göre vapur bu sabah 4 te 
Nevvorka varacaktır. Şu halde mavi kurdeliyı bu defa da ka· 
zanmış olamayacaktır. Düne kadar vapurun vasati sürati 29,80 
mildi ve bir sürat rekoru tesis edilmesi mümkün görülmekte 
idi. Fakat bugün vasati sürat 27,4 mile müşmüştür. 

Kumandan mavi kurdalayı kazanmak maksaaiy:e hareket et
mediğini ve dün süratini artırmasının, muhtemel bir sise tesadüf 
etmeden sis mıntakasını geçmek için olduR-unu bildirmiştir. 

işini bırakmadan, kapıları ve 
camları gözetliyen bir bakışla 
etrafını seyrederken bir nefes 
içinde: 

- Görüyorsun ya sevgilim! 
diyor, görüyorsun ya, iş nasıl 
yürüyor!.. 

Ve hazan, yalnız kaldıkları 
bir saniyeden istifade ederek, 
geçerken ona ağzını, öpmesini 
ve öpülmesini o kadar eyi bi
len nefis ağzını uzatıyor 

Emmanüel hazan süthanede 
yemeğe bile kahyor. Yemeği 

Lorans hazırlamıştır. ikram 
eden de o. Bunun için her da
kika yerinden kalkıyor. Çiftli
ğin çocuklan da aynı masada
dırlar. Mösyönün orada ola>ası 
sebebiyle ürkek, stssiz durur
lar. Emmanüel müstakbel kay
nanasiyle konuşuyor. Onun hi· 
kayeleri ise hep başına gelen 
dertlerden, vaktiyle Jurada bü
yük bir çiftlik sahibi ik~n şimdi 
yersiz yurtsuz kalmış ohnak 
acısından ibaret ... 

Lörans nisanlısına cok ikram 

ediyor. Birinci olara~ ona ye
mek veriyor ve en eyi parça· 
Jarı ayırıyor. Memleketinin şa
raplarını, onun için yaptığı 

komposto1arı tattırıyor. Deli· 
kanlı rahatlık duyuyor, mesu't
tur. Hiç tanımadığı bu itinalar 
ona dikkat veriyor. 

Loransın böyle P.yi ev kadını 
olmasmdan Emmanüel çok 
memnundur. Bir erkek, ne de 
olsa, hayat arkadaşının kendi
sine eyi bakabileceğini, etra· 
fında intizam ve konfor yara
tacağını bissetmeği sever. Ev
lerini eyi idare etmek kudreti, 
kadınlara faaliyetlerinin diğer 
şubelerinde k~zanamıyacakları 
bir otorite verir, zira erkeklerin 
işi olmıyan bu gündelik vazi· 
feyi ancak onlar eyi başara

bilirler. 
Löransı çalışırken görmekle 

Emmanüel on yeni bir cazibe 
buluyor. Düşünüyor ki bütün 
bu çalışmak kudreti ona_, ken
disine hizmete tahsis edılecek· 
tir ve bu da mülkiyetin diğer 

Almanyanın ve Amerikanın 
hattı hareketlerini telmih eden 
Baldvin şöyle demiştir: 

Bütün milletlerin yeniden 
Milletler cemiyetine gidecek
leri ümidini kaybetmemeliyiz. 
Silahların tahdidi için de bir 
şekil bnlunub tatbik edilmesi 
meselelerinde de ümitsizliğe /11qiliz başvekili Baldvin 

- Zecri tedbirler barba ni- kapılmamıza mahal yoktur. 
bayct vermek içın her hangi Hatib bundan sonra kollek-
bir millete karşı tatbik olunan tif emniyet sisteminin işJemcsi 
bir takım tedbirlerdir. Bunlar için bu siste!De iştirak eden 
ceza mahiyetinde telakki olu- bütün milletleri mütecavizi hep 
namaz. birlikte süel zecri tedbirlerile 

Hatib sözüne devamla: tehdit etmeğe ve hatta ica-
. Şimdiye kadar vukua gelmiş hında döğüşmeğe hazır bulun-

olan hadiselerin mecrasını de· maları İcab eder. Yoksa bu 
ğiştir~ek için tek bir çare var- sistem asla işliyemez. .......... 
Şimendif erciler Habeşistanda çete 
konferansı muharebelerinin de· 
Varşova, 22 ( A.A ) - Po

lonya, Fransa, Belçika, Alman
ya ve Sovyet şimendifercileri 
akdettikleri konferansta F ord 
ekspres adındaki Lüks trenin 
güzergahını 1·7 -936 dan itiba
ren Moskovaya kadar uzatma· 
ğa karar vermişlerdir. Şimdi
lik bu tren haftada üç defa 
işliyecektir. Varşova üzerinden 
Paris - Moskova yolculuğu 45 
saat ve moskovadan Parise 
dönüş 43 saat bir çeyrek sü
recı?ktir. 

bir şeklidir. Zaten kıskanç de
ğildir artık. Çünkü müstakbel 
bir zevçtir. Başkalarında olmı
yan bir hakka maliktir. Ve şim· 
diden mes'ud kır ocağı tahay
yül ediyor. Belki güzel bir ço
cukları da olur.. Kendini sıh-

' hatlı, tabii, sade buluyor. 
Yemek masasl kaldınlıb iş

çiler yattıktan ve iş bittikten 
sonra güzel kız nihayet otur
mağa fırsat buldu mu, ocak 
başında sonbahar başının tatlı 
akşamları başlıyor. ihtiyar anne 
burnu dikişi üzerinde uykuya 
dalıyor. A~ıklar elleri birleşmiş, 
gözleri arzudan ölmüş bir halde 
kısık sesle konuşuyorlar. 

içinde su kaynıyan tas, sön
mek üzere olan ateşin yanında 
renkli ve karışık ısıltısmı te
rennüm ediyor. Kuru Elma dalı, 
ocakta yanarken, başka bir no-
tadan ıslık çalıyor. Ve köy ge
cesinin mutlak sükutu içinde, 
kendi dilleriyle konuşan iki 
or:nan perisi gibi, bu iki ses 
birbirine aşağı perdeden mu
kabele ediyorlar. 

- Dt:janı edecek -

vaın ettiği haberi 
yalanmış 

Roma, 22 (A.A) - Salahi
yettar mahafil Habeşic;tanda 
çete muharebelerinin devam 
etmekte olduğuna da!r olan ha
berleri tekzib etmektedir. işgal 
edilmiş olan mıntakalarda sü· 
kUn hüküm sürmektedir. 

Bununla beraber ayni maha-
fil resmi tebliğlerin ltalyan 
tayyarelerinin bütün memleketi 
kontrol etmiş olmalarına rağ
men Habeşistanın tamamiyle 
fethedilmiş olduğunu iddia et
memiş bulunduğunu hatırlat• 

makta ve işgalin yavaş yavaş 

ikmal edileceğini ilave eyle
mektedir. 

Fransız 
Parlamentosu 
toplanıyor 

Paris. 22 ( Ô.R ) - Yarın 
dış işleri hakkında meb'usan 
meclisinde yapılacak müzake-
rede 12 istizah iakriri vardır. 
Hükumet bu müzakerenin bir 
itimad reyiyle neticelenmesini 
istediğinden bu 12 hatipten 
herbirinln kaç dakika söz söy
leyebileceği grup başkanları 

arasında tayin edilecektir Aynı 
zamanda Ayan meclisinde de 
zecri tedbirler hakkında bir 
münakaşa olacaktır. Cuma 
günü meb'usan meclisi faşist 
cemiyetlerinin dağıtılması işini 
münakaıa edecktir. 



.. 

Sihtte .. 

Dallardan sesler: 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Avni Doğan 
Avni Doğan; lzmire doğan bir "Talih,, idi. 
lzmir halkının; derin bir sevgi ve saygı ile iki senedenberi 

gönül verdiği Avni Doğanmdan ayrılırken ifade edeceği tek bir 
hissi vardır: T ees ür •• 

Onu tanımış; dinlemiş: konuşmuş olan herkes bugün bu ayrı
lığın hüznü ve elemi içinde yaşıyor. 

Gönül isterdi ki Izmirlileri iyi tanımış ve iyi tanıtmış; yalancı
ların mumlarını söndürmüş olan Avni Doğan aramızda daha çok 
zaman bulunsun. 

Hakikatin pervasız müdafü Avni Doğan ın lzmirdeki kısa fakat 
çok verimli mesaisinin karşısında ebet hayat 0

1an bir şey varsa 
0 da yalnız yatadıhşındaki yüksek meziyetlerin kazandırdığı halk 
sevgisidir. 

Bir memleketin bu can ve gönül bağlı1ığı nasıl ebed hayat 
olmasın ki merd bir karakterin; tertemiz bir hayahn nankör ol
mıyan her insan kalbinde yarattığı bir duygunun mahsulüdür. 

Avni Doğana lzmirin bir yol hediyesi varsa o da; gönülleri 
kalplerimizde beslenmiş; se~gi ve saygı dallnri~le yapıl~ış;. gö
nül bağlariyle bağlanmış bır buketten başka bırşey degıldır. 

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

ord Sesil söylüyor 

Harp ehlükesi e 
zama d n z r. 

Londra 21 ( A . A ) - Es
seksdeki kendi intihab daire
sinde bir nutuk söyliyen B. 
Çorçil; memleketimzin bilhas· 
~ harici politikada muhtaç 
olduğu şey muayyen bir isti
kamettir, demiştir. Bu olma
dıkça nazırların bütün mesaisi 
hemen hemen imkansızlıkla 

karşılaşır. 
Bundan sonra B. Çorçil Ha

beşistanı kendi haline terketti
ğinden dolayı hükiımeti hırpa• 
ladığı halde ayni zamanda 
Avusturya bir taarruza uğra-

yacak olursa kendisine yardım 
edilemiyeceğinden bahseden 
Loyd Corcun ifadesini cerbe 
çalışmış ve Loyd Corcun man
tığı i te budur, demiştir. 

Hatib sözlerine şöyle nihayet 
vermiştir: 

Avrupada, Asy da, şimali 
Afrikada her yerde vaziyet bir 
yı1 öncekinden berhatbr. Bu 
bir sene içinde Almanya silah
lanmakta devam ederken libe
ral, demokrat devletler fevkala
de bır zaaf devresi geçirmiş

lerdir. 
•• •• e •• ... mı 

lzmitte meyvacılık Afyonda 
i tasyonu 

hmit 22 (A.A} - Bu yıl bü
yük OeTbentte bil' meyvacılık 
ista yonu kurulmasının karar-
laşhnldığı Ziraat vekaletinden 
vilayete bildirilmi tir. istasyon 
şimdilik 1520 hektar büyüklü
ğünde olarak yapllacak ve ör
nek bahçesiyle fidanlıkları ih
tiva edecektir. 

Lehistanın harb 
borçları 

Varşova, 22 (Ö.R) - Le
histan hükumeti Amerikaya 
iki yıllık harp borçlarmı öde-
me imkan1annı aramaktadır. 
Bu borçların mahsulle öden
mesi pek muhtemeldir. 

Gorki abideleri 
Moskova, 22 (A.A) - Sov

yetler Birliği Halk Komiserleri 
Meclisi ve Komünist Partisi 
merkez komitesi, Gorki,Lenin
grad ve Moskova şehirlerinde 
devlet hesabına birer Gorki 
abidesi yapılmasına karar ver
mişlerdir. 

Afyon 22 ( A.A ) - Son iki 
ayda ilimizin 25 köyü ve ka· 
sabasında 8619 at muayene 
edilmiş ve memnun edici bir 
sonuca varılmıştır. Bunlardan 
ya1mz iki at ruamJı çıkmış ve 
s hiplerine tazminat verilmek 
suretiyle derhal öldürülmüştür. 

Edremitte ltma 
rnUcadeleal 

Edremit 22 (A.A) - Edre
mit ve çevresinde sıtma müca
delesi devam etmektedir. Bu
gün binlerce haikm iştirakiyJe 
ve bütün mülki ve süel erkan 
hazır otd-uklkn halde Şehir çayı 
mecrasının tathiri ve tanzimi 
işine başlanmışhr. 

Barselonada grev 
Barselona, 22 (Ö.R) - Ti

caret müstahdimleri 3 günden
beri grev halindedirler. Bu ak
şam yeni bir toplanb yapıla
caktır. Grev komitesi grevin 
devamını teklif edecektir. Fa-
kat ticaret müstahdimininin 
yeniden işe başlamak niyetin
de oldukları zannediliyor. Esa
sen ihtilafı halletmek için bir 
hükümet delegesinin gelmesi 
de beklenmektedir. 

Orman• bekliyen kız ........................................ 
-34- Yazan : A. Bff get 

incili pa. a a}afta kalkit~ak Hasana hltabetu. Sizi 
Somru ile birbirinize nişanhyorum." -·-·-·· -Konuşmıyorum arbk Somru. ' sonra sana yine kavuşmak fır-

Güzel defterim.. Filvaki. on- · satan& elde etmiş bufonuyorum. 
dan sonra konuşmadık. Önü- Her§eyden önce sana küsüm 
müzde bir uçurum heybetiyle defterim.. Sana, başkalarına 
akıp giden derenin kenarında tevdi etmemek kaydiyle ver-
yalnız kendimiz ve aşkımız için d' .. · 1 1 '}l! pa•aya ta . . ıgım su arı ncı ö ... • 

dakıkalar ve saatlar sarfe.dıp . mamen ifşa etmişsin. Eğer şu 
durduk.. Ne çıkar defterım.. d k'k d · · · d 1 
Bütün insanlar sevişmeyi dere a 1 a a . sevmç ı~ın e 0 ma-
kenarında öğrenmeseler de ne- say~ım, hıç tereddud etmeden 
tice ayni olmıyor mu? Aşk ve senın zavallı yap~aklannı par-
sevişme, iieri hayat günleri ça parça edecekbm. 
icin bir kazanç ve hatta baş- Görüyorsun ki seni affedi-
langıç olmasa da bizleri avut• yorum, defterim.. Daha iyisi 
mıyor mu ? benim saadetimde büyül.:: bir 

Çok yorgunum, gözlerim ka-
panıyor . . Hasanı düşünerek rol oynadığın için sana yüz-

. sana veda ediyorum, defterim. görümlüğü de vereceğim. iki 
"",, gündenbcri nişanlıyım defterim. 

-Defterimden- Hasanla nişanlandık. Bunun 
Bir haftalık bir ayrılıktan nasıl olduÖ'tmu kavr.runan için 

'YENi AS~ 

Kiraz memleketinde: 

Hiç değilse yılda bir defa 
H raz memleketi Kematpaşanm 

) eşil bahçe aralarında dolaş
mak, oradaki zevkli ve hare
ketli çalışmayı katre katre 
içerek duymak, ötedenberi 
hoşlandığım birşey.. Ziyaret 
eğer, bu yıl olduğu g ibi bağ
ların faaliyet zamanına rastlar
sa insan daha olgun intibalar 
elde edebiliyor. 

z 
• z y ye 

AŞA BAGLARINDA HASTALIK YOK 
bu yıl kiraz bayr mmı ilk defa 
yapamadı. · 

Kemalpaşada bir kilo kira
zın yirmi kuruşa satıldığını 
söylersem hayretiniz biraz da
ha faı:la arlacakhr. Tabiatın 
bu yıl, Kema1paşanın bu nefis 
mahsulüne oynadığı bu kötü 
oyun, Kemalpnşalıları oldukça 
mühim bir varidat menbaından 
mahrum etmiş bulunuyor. Mah

.sul zamanmda Kemalpaşadan 
lzmire hergün yüz araba kiraz 
gönderen Kemalpaşa bu yıl 
ancak sekiz on araba kiraz 
gönderebildi. 

Kirazdan ümitlerini kesen 
köylüler şimdi bütün çalımla
rına üzüm mahsullerine vermi~
lerdir. Bağla rda u günlerde 

Her gidişimde Kemalpaşayı 

ayni yeşil dekor, ayni tabiat 
güzellikleri, ayni sulak haliyle 
görmeği itiyat edindim. Tabi
atın bunca güzelliklerine insan
lar tarafından katılmış eserler 
fazla değildir. Bu orijinalite 
bir bakımdan bazıları tarafın· 
dan iyi bir şekilde karşllansa 
da başka bir bakımdan da dü- l(e.rnalpaşafı sığırtmaç kiiçiik Ahmed rastlanan faalıyet ; tabiabn kö-

2a H ıılran ıaas 

Yazan: Eczacı J<emal Ak/as .......•..... , .... , .•.........•• , 
Uzu gü ler 

Allah güldül'&Ün, dün bir 
dostunı beQİ ~ok güldürdü, 
gülmeği pek severim, kahkaba
mın yüksek perdeden olduğunu 
söyliyenler çoktur, bir yerde 
idim. Günlerin pek uzadığan· 
dan bahsediliyordu, saat se· 
kize on kala güneş batı· 
yor dediler. Haziranın (22) in
ci günü en uzun gün imiş, 
birinci kanunun (22) inci günü 

de en kısa gün imiş, akşam 

beıe yirmi kala güneş batar

mış, mesele orada değil birisi 
söze kanşb, günler pek uzadı 

birader, öğle yemeği hafif geç• 

meğe gelmiyor dedi. Günün 
uzun oluşu insanı tekrar acık· 

tırıyor diyordu, öteden birisi 
lafa atıldı ben yaz kıt akşam 

yemeğini saat sekizde yerim di
yordu, öğle yemeğini hafif 

yimek istemiyen arkadaş ce
vap verdi, ben de öyle dedi, 

yaz kış akşam yemeklerini se
kizde yirim dedi, hep gülüştük, 
madamki akşam saat sekizde 

yemek yiyorsun ve bem yaz, 
kış böyle yapıyorsun, g :rn-

lerin uzaması, kısalması se· 
nin için yoktur dedik, birden-

bire kavriyamadı, neden yazın 
günler uzamıyor mu diye itiraz 

etti, yazın günler uzuyor fakat 

senin yemek saab uzamıyor. 

f(ema/paşada sık, sık rastlanan manzaralardan ikl intiba dedik, vaziyeti anladı, o da 
şündürücüdür. Fazla çalışmamı- Kemalpaşa, bmirin başlıca tü bir cilvelesiyle karşılaşılma- bizimle beraber güldü, bizim 
ya alamettir. imar faaliyetinin bağ mıntakalarmd~n biridir. dığı takdirde Kemalpaşa köy- gülüşiimüdıesap yanlışlığına idi, 
artmamasına işarettir. Bu yerimli kazayı, bir kanalla lüsünün yüzünü güldürecektir. onun gülüşü bilmem neye idi.Ha· 
Kemalpaşanm meşhur Çay- ta bağ aralarına kadar bol F'.akat üzüm mahsulü olmazsa, yatta böyle ü tünden bala lar 

başı eskisi kadar güzel ve şirin. suya kavuşturmak ve verimini bu yıl Kemalpaşa köylüsü bazı pek çoktur, ayarda, hesapta 
Orada, in anın başucundan de- arttırmak mümkündür. Büyükçe sıkıntılarla karşılaşabilir. mantıkta hesapsızlık, bayatta he 
rin bit' sükünetle, tath bir bir masr&fa mütevakkif olan Kemalpaşada temas ettiğim sapsızlık oluyor, bu yanht hesab 
musiki içinde akan küçük şet- bu iş, Aydın bölgesinde olduğu zevat bir noktaya işaret etme· vakıa Bağdaltan dönüyor, dö· 
lale her taşm altından ince bir gibi kooperatif yoluyla kolayca mi istediler.. Cuya bu yıl üzüm nüyor amma Arabın dediği 
:m sızıyor. Bu hayatiyet bazı t . d:1-b·1· d mahsulbnde fazlaca hastalık .b. b B d lh b•tb 

emın e ın: ı ır zannı~ ayım. varmış.. Bağcıların ,..,öyledik- gı ı aıan a e ara ı asra 
Yerlerde daha coşkun ve daha * oluyor 

• lerine bakılırsa mahsul geçen · 
gürdür. Fakat işin şiir!ik ve Bu yıl l' emalpaşalı ktz kiraz seneden daha nefis ve verimli Keşki her hesapsızhk gün-
güzellik ta~afları bir kenara yiyemedi. Her yd bir kiraz olacakhr. Hastalık nisbeti kıy- leri uzun görüp te acıkbğım 
bırakılırsa insan cidden mües- bayramı yaparak kiraz istib- met verilecek kadar değildir. zanneden arkadaşın hesapsız-
sir bir hakikatle karşılaşıyor. Jaki çarelerini araştıran bu kaza .A..d:n.a:n. :elle;e"t lığı gibi ols~ .. 
Boşu boşuna akıp giden o sn- ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••• ••••••••••••••• •• ••• • ••••••• •••• ••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••• 

lar, israf edildikten başka Ger e ·k khı·sara cevı·z kadar şurada burada su birikintileri m ncı 
yaparak sağlık üzerinde de .. · -- bu·· yu·· k dolu du·· ştu·· 
kötü bir tesir yapıyor. Kooperatifinde 
Kemalpaşa belediyesi son za-

manlarda bu sulardan azami "ki İstifa 
surette istifade yolunu dü~ün
rnüş.. Şehrin iyi suya kavuş-

ması ve muntazam bir e 'ektrik 
santralı tesisi ıç.ın faaliyet 
sarfediyor. Her ne kadar bu
gün Kemalpaşada esash bir 
su ve elektrik davası yoksa da, 
bu suların adimi surette isti· 
fade edilmesi bakımından, b"z 
üzerinde durulmasını faydalı 

Aydın, 22 (Yeni Asır)-Bu
raya akseden bir habere göre 
Germencik incir müstahsilleri 
kooperatifi ittihadının meclisi 
idare azasından Aydm saylavı 
Topçu oğlu Nazmi ile mes'ul 
murahhası saylav Mazhar istifa 
etmişlerdir.Henüz şayia halinde 
dolaşan bu haber muhitte te
essürf e karşılanmıştır. 

Bağlarda ve tütün tarlalarındaki 
.tahribat umumi teessürü doğurdu .. 

bulduk. 

kcrşeyi olduğu gibi yazıyorum. 
lnciJa paşa nasılsa seni ele 

geçirmiş.. Senin yapraklanna 
tevdi ettiğim sırları olduğu 

gibi okuduktan sonra beni ye
mekte yanına çağırdı: 

- Seninle biraz hususi gö
rüşmek isterim, Somru .. 

Dedi. içim hophyordu .. Aca
ba neler söyliyecek diye.. O 
aman ıeni bana uzatarak: 

- Beni affet Somru, dedi. 
Mütecessis bir hissime kapılarak 
def terini başından sonuna ka
dar okudum. 

Beynim atmıştı, birden .. De
mek paşa benim bütün sırları-
mı öğrenmışti. Düşünmeye va
kıt bulmadan paşanın güler 
yüzüyle karşılaştım: 

- Somru, dedi. Ben bu 
defteri okumakla, bildiklerime 
fazla bir şey ilave etmiş deği
lim. Esasen her şeyi biliyorum. 
Yalnız gücüme giden b!r nohta 
vard1. Neden bana her şeyi ol-
duğu gibi anlatmıyordun. Or
tada senin için gizlenecelt bir 
şey yok ki .. 

Dahası da var Somru .. Kızı
nı seven bir baba için saadetin 
manası onun mes'ut olmasın

da toplanmaz mı? ihtiyar bir 
bunağın ilel'ebet terü taze bir 
kızı dört duvar arasında bap· 
setmiyeceği pek belli idi. Ne-

. tekim ben senin için biç bek
lemediğin bir sürpriz hazır· 
lad1m. 

- Ne imiş o paşam. 
- Şimdilik if~a edemem 

onu .. 
Tam bu s1rada açılan kapı

dan mülazim Hasan'ın içeri 
g~rdiğini görüyorduk. Paşa 
ayağa kalkarak Hasan'a yer 
gösterdi: 

- Buyurun Hasan bey •. 
Ve bana hitab ~tti: 
- Somru, dedi. Ben lıer

nekadar senin baban yerinde 
bir yakının sayılırsam da Ha-
san da bana o derece yakın
dır. Anınızdaki içli alakaya şu 
dakikada vakıf bulunuyorum. 
Bu 3!akayı metı'ue bir bağlanh 
ile e1>ed.i~t:iraıek vaxifesi bana 

Akhisar, 21 (Yeni Asır) -
iki gündür hava bir parça bu
lanıktı. Tütüncüler daima en-
dişe hissediyorlardı. Dün ak
şam üzeri bu endişenin yersiz 
olmadığı maaleıef tahakkuk 
etti. Müthiş bir dolu yağdı. 

ayrıca büyüklük verecek bir 
hususiyettir. Sizi birbirinize 
nişanhyorum. 

O zaman ikimiz de mebhut 
kaldık, defterim. Bu tepeden 
inme saadet haberi ikimizi de 
sarşmış sayılırdı. Hasan ayağa 
kalkarak paşaya teşekkür etti. 
Ben bu kadarını da yapamadım. 

Son yaprak 
. . . . . . . . . . 

Senin son yaprağım çevırır

ken büyük bir sızı ve yine baş
ka büyüklükte bir sevincimi 
yapraklanna terkediyorum. in
cili paşayı dün gece kaybettik. 
Onun ölümü öyle ani O;du ki 
Hasanla ikimiz o dakikada ne 
yapacağımızı şaşırmıştık. 1nciJa 
paşa son nefes1crini verirken 
bize derhal evJenmemizi vasi
yet ettiğinden onnn son arzu
sunu yerine getirmek için bu 
sabah nikah muamelemiz için 
belediyeye müracaat ettik. 

tki hafta sonra evleniyoruz. 
- Son-

Afat dün saat 19 raddele· 
rinde Şimali Şarkiden ovaya 
ve şehre doğru yürümüş, kor
kunç banltılarla iri dolu tane
leri atmağa başlamıştır. Düşen 
dolu tanelerinin cevizden bü
yük olduğu görülmüştür. 

Dolu şehrin üzerinde yedi 
dakika kadar yağdıktan sonra 
şimal garbiye doğru uzan
dı f e tütün ıahalariyle bağlan 
berbat bir hale koydu. Y anm 
saat devam eden bu afetten 
en çok müteessir olan yerler 
doğuda Hasköy, Balmar, 
Çayiçi; poyra.zd Firenkli, 
Medar vo . Bölceksaz; babda' 
Yayaköy mıntakası ilo Eroğl• 
ve Demirci çiftliklerı kıblc)'il 
doğTu uzanan saba üzerinda 
de Kızlaralanı, Kenaı ve hat 
boyunda Kapaklı mevkileridir. 
Y ayaköyde zeytin taneleri haraıı 
olmu,, bir çok yerlerde tütnn
ler çıplak vaziyette kalmışbr .. 
Akbisann yakın kıyılarında ise 
mahsul ve nebatat hasaratı 
çoktur. 

Afat; tütüncü ve bağcılann 
yüzlerinde bu y1l belirm~ olan 
sevinç izlerini tamamen sil-

, miştir. Her ekici keder içine 
gömülmtiı bulunuyor. Zaraı 
henüz tesbit edilmemiş olmakla 
beraber bunu yüzde altm4 
nisbetinde tahmin eyliyenleı 

vardır. 
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Grev ka lı 

Lehistanda kanlı 
hükiimeti m 

hidiseler o du. Fransa 
eti 

Fransada emniyetsizlik 
Varşova, 22 ( Ö.R ) - Sağ 

hol ~enah partileri arasındaki 
adıselerde bir gazete mü-

tettibi ölmüş ve üç tipoğraf da 
~~ralnnmıştır. lki taraftan diğer 
ırçok yaralılar hastanelere 

birte liğ ne 
aberi yalanmış 

kaldırılmışlardır. En sağ cenah 
tosist üniversitelileri sol cenah 
Razetelerini borkotaja karar 
\ıerrnişlerdir. Bunlar bu gaze· 
telerin satışını menetmek için 
te 'b l'misteki gıevlerdc11 bir uıtiba 

rtı at aldıklarından solccnah zinde çıkan arbedelerde de kanlık bu sabah şu tebliği ne " şiddet sahneleri ,. olma-f a~etelerinin işçi ve muharrir- inzibata temine çalışan polis- neşretmiştir: mıştır. Fransada hiç bir ayak-
let~ gazeteleri satacak köşk- lerden bir komiser yaralanmış- ulngiliz pazar gazetelerinden lanma kaydedilmemiştir. Fran· 
ie~ın ve utıcıların müdafaası t biri bu sabahki nushasında 7 sız hfikllmeti bu gibi yalan 
Çın tertibat almışlardır. Bu- ır. haberlerin hiç bir memlekette 

rı ı Demokrat gazetelerin idare- sütun üzerine bir makale neş· 
t ~n a beraber müfrit sağcılar 1 1 d f rederek Fransa da grevler yü- lngiltereden fazla takbih edil-
Olfçok mahallelerde demokrat haneleri ve ate ye eri mü a aa . . d' 

d · lik h .. k.. miyeceğıne emın ır.,. ga l f siperleri arkasına alınmıştır. zün en emniyetsıı u um Ö 
fı kıete eri musadereye muva • sürdüğü, Pariste kıyama ben- Paris, 22 ( .R ) - Büyük 

a. olmuşlar ve sol cenah ga- Mühim polis ve jandarme kuv- mağazalar buğün açılmıştır. 18 
2et l . h vetleri cebrin muhtelif mahal- zeyen hadiseler olduğunu, şid-

e ermin matbaalanna ücum " det sahneleri cereyan ettiğini gündenberi bunları işgal et-
etrnişle d" B t 1 · t lelerinde inzıbatı temine çalış- kt lan grevcı· müstahdim-2:'' r ır. u gaze e erm ev- yazmıştır. Fransız hükumeti, me e 0 

ıı böylece kısmen meoedil- maktadır. Şehirde hadiseler dost bir memlekette hakikata ler, içişleri bakananan hüküm-
llliştir. devam etmktedir. Bir çok tev- böyle dahan dabana zıd ha- lüğti ile basil olan anlaşma 

S 
Bu hadiseler esnasındadır kı kifat yapılmıştır. Tevkif edi- herler verilmesini protesto et- üzerine müesseseleri tahliye 

~lcu bir işçi tabanca kurşu- lenlerin iki taraftan 30 kişi meden bırakamaz. etmişlerdir. Bu anlaşma grev-
llıle öldürülmüş ve üç kişi de kadar olduğu tahmin ediliyor ,,Son haftalarda Fransnda ne cileri tamamile memnun ede· 
,Yaralanmıştır. Şehrin merke- Paris, 22 (Ö.R) - Başba- "tüyler ürpertici hadiseler,, , cek mahiyettedir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Kudüs'te 
Otomobillere ateş veren 
suikasdcılar yakalanmışlar 

Londra, 22 (ö.R) - Kudüsten Reuter Ajansına bildiriliyor! 
Umumi olarak Filistinde vaziyet iyileşmemiştir. Karışıklıklar 

ue\'am etmektedir. Zabıta, pusuların önüne geçmek İçin büyük 
bir faaliyet sarfetmektedir. Bir lskoçya taburu, kayaların arka
sında pusu kurarak, Nablus civarından geçen bütün otomobil 
Ve kamyonlara ateş etmekte olan Arab nişancılarını kuşatmağa 
~U\'affak olmuştur. Bugün neşredilen bir emirnameye göre, üzc-
tınde silah veya patlıyacak madde bulunan . h~rkes .. müebbcd 
habse mahkum edilebilir. Yüksek Arab komıtesı lngılız parla· 
Fentosuna ve sömürgeler bakanlığına telgraflar çekerek köy
trde Arab evlerinin tahribini protesto etmekte ve Arab hare· 
~etini idare edenlerin hiçbir yabancı devletten tahsisat alma-
ıklarını bildirmektedirler. 

lngi iz Kralı yaz tatilini Kan 
şehrinde geçirecektir 

,. Paris 22 ( Ö. R ) - lngiliz Kralmın yaz tatilini geçirmek 
U~ere mütenekkiren Fransanm Akdeniz sahiline geleceği ve Kan 
Şehrindeki " Horizan ,, şatosunda oturacağı haber alınmaktadır. 
J.\raı Edvardın malı olan bu şato 1922 senesinde yapılmıştır. 
~esif ağaçlar tabii bir perde halinde şatoyu lıeriç.ten gizlemekte
dır.Esasen binaya ancak deniz üzerinde bir köprüden girilebilir. 
beniz kı~ısmda kayalıklar iskele haline çevrilmiş ve kanallar 

~asile deniz suyu şatonun için~eki büyük ha~~ a~blmıştır. 

~azan : Tok Dil 

F attna sultan, Şekerpa~enin 
~~asına pürhiddet girmişti. 
la 0ılerinde hiddetinin kıvılc1m
d rı parlıyordu. Pervasız sokul-
ll. 

- Şekerpare dedi. 

''Şekerpare" genç bir hiz
~etçinin eliyle ipekli elbiseleri
tıı düzeltiyor.yaslandığı sedirde 

kaplı el aynasını yüzüne tutarak 
d~küllerini yanlarına intizamla 
0\'rneğe, elile kıvırmağa uğra-

!~0rdu. Kulaklarının üstüne 
~ an samur saçlarını kulağının 
bcak vumuşağını gösterecek 

Tefrika No: t2 

şekilde düzeltmeğe, kulağın

daki; nadide, elmu ve akik
lerle işlenmiş; omuzlanna sar

kan ağır pahalı küpeyi yarı 
çıplak omuzlarına parlaklık 
versin diye göstermeğe ujra
şıyor idi. Vücudu serapa taze
lik, büsbütün şehvetti .• 

Gözlerindeki sürmenin faz
lalığını silerken, Fatmaya bak

madan: 
- Ne var Fatma! 
Dedi. 
Fatma Sultan köpürmüştü. 
- Ben Fatma değilim, Fat-

1 g · i - Sovyet deniz gö· 
üşmeleri hararetlendi •. 

Yakında Londrada 
perler· bir toplantı 

iki tarafın eks
ya pacaklardır .. 

Londra, 22 (Ö.R) - lngiliz - Sovyet deniz müzakereleri 

devam etmektedir. Bu sabah F orayn Ofisde dış işleri bakanı 

Eden, deniz bakanı sir Samuel Hoare, Sovyet sefiri Maiski ile 
bir konferansta bulunmuşlardır. iki delegasyonun teknik eksper-

lerinin de iştirakiJe yapılan bu içtimada bütün müzakere edilen 
meseleler gözden geçirilmiştir. 

Bu içtimada, dış işleri ve deniz bakaııJannın deniz mukavelesi 

müzakerelerile alakadar olarak Rus sefirile ilk temasları olduğu 
kaydediliyor. lngiliz - Alman deniz anlaşmasının imzası arefe-

sinde de böyle bir içtima yapıldığı hatırlatılıyor. Henüz bütün 

güçlükler izale edilmemişse de müzakerelerde bir tarakki 

kaydedilmiştir. Eksperler yakında toplanacaklardır. Fakat bu 
içtiınaın tarihi tesbit edilmemiştir. 

Arap ar hastahaneye ateş verdiler 
Kudüs, 22 (A.A) - Arap ahali yahudi çocukları bakım evine 

ateş vermeğe teşebbüs etmişlerdir. Askerl~r yangını söndürmeğe 

ve bu suretle yüzlerce çocuğu muhakkak bir ölümden kurtar
mağa muvaffak olmuşlardır. 

ma sultanım, daha dün südü 
bozuk bir cariye olarak esir
pazarından kimbilir kaç kan 

ağlamış, kaç damla kanın ba
hası kimselerle akçe değerine 
kardeşimin koynuna girdin .. 

Şekerpare bir kahkaha att: 
- Eh 1 Söyle bakalım, bu· 

günün hademesi ! 

- Onu senin pis ağzın söy
ler. Ben sana ricaya gelmiştim, 
fakat rica edecek tınet ve 
tabiatım yok, gurur ve izzetim 
var.. Sen utanmıyacak mısın ı 
Tersane kasrının bahcesinde 

ulu orta aleme karşı llırahimin 
kucağıoa atılmağa ..• 

Eelindeki aynayı bırakan Şe
kerpare: 

- Neden utanacakmışım. 
Padişah beni sevmiş, hem ulu 
oı-ta olmıyor, denizden geçen
ler menedildi. Size ne düşer? 

- Ne mi düşer? 
- Öyleya 1 Size ancak bi .. 

zim kirlenen ellerimizi, ayak
larımızı, şuramızı, buramızı te
mizlemek düşer. 

- Halt etmişsin sen fa bite? 
Deyen Fatma çoktanberi 

biriken ve şimdi taşan hıncı 
ile Şekerparenin suratına er
kekçe bir tokat attı. Şeker• 
hare beklemediği bu cesr~n 
doğurduğu ıztrapla: 

- Ayy! 
Diye yanağını tutarken, F at

ma geri döndü, ağır agır yürü· 
yerek: 

- Gidin, dedi, bütün çıp
laklıklarınızı senin gibi fahişe 
cariyelerle beraber sarayın ha
vuzunda berkesin sröz önüne 

•• 
KO 

e e as n arKulisara
sı konuşmaları yaptılar •• . ··-·-. 

-Baş tarafı 1 na sav/ada
hasıran askeri maddeleri istih
daf etmektedir. 

Konferansın bugün yapacağı 
celseden sanra sah veya çar
şamba günü başka bir celse 
aktedmesi de muhtemeldir. 

HUSUS! MÜLAKATLAR 
lstanbul, 22 (Yeni Asır Mu

ha 'ıirinden - Telefonla) - Mon
trödan bildiriliyor: 

Boğazlar konferansının açıl

masından önce, açılış celsesini 
hazırlamak için sabah delegas
yon başka.nları arasıoda fikir 
taatileri olmuştur. Böylece de
legasyon paşkanımız dışişleri 

bakanı Dr. Tevfik Rüştü Aras 

diğer baş deleğelerle görüş

müştür. Bunların aralarında da 

ayrıca mülakatlar olmuştur. 

Fransız delegasyon reisi Paul 
Boncour Aras'tan başka lngiliz 

delegasyonu reisi J.nd Stan
bofe, Sovyet delegasyonu baş
kanı Litvinof, Romanya dış iş
leri bakanı Titülesko ile gö
rüşmüştür. 

ITALY ANIN BİLDIRlGI 
Konferansta Roma hükti· 

metinin mümessillerinin bulun
maması nazarı dikkati ceJbet
miştir. Roma kabinesi bu hu
susta delegasyon ba kanımız 
Tevfik Rüştü Arasa şunları 
tebliğ etmiştir: 

- ''ffafııa /uikıinıef i, boğazlar 
ko1Z/eıansı icıimaının Milletler Cemi
yeti konseyi içf inıamdan ciızre ııapıl

nı.amasuıı f emm11i elmiş olduğunu 
hatlf /alır. ita/ya b11 11oklni 11azara 
sadık kalımştır. Bununla brtaber 
ltal)'a lıiikllmefi umumi 11azıvet v11z11!ı 
kesbeder etmez kon/e1artsa iştirake 

/ıazır oldu{f 111zu teyid eder. ita/yan 
lıiikumeti, tam ma11asüe bır Akdeniz 
de~•leti ve lozan mııahedesme imza 
etmiş bir lıiikıimef olmak ılıbati/e 
acıtacak irtinıa ı•e A1011frö kon/eran
smtla mlizalwr ediler.ek meselelerin 
umumi lm•eli ltakkmda ı/ıtiraz kayıt
laı ı serdeder.,, 

Montrö, 21 (A.A) - Havas 
Ajansı bildiriyor : 

TARiHTEN BiR SAFHA 

larım karşılaştırmak istiyen 
Puankara, Mussolini ve Lord 
Kürzon arasında bir mülakat 
vuku bulmuştu. 

Montrönün intıhabı. Rusların 
Vorovskinin katledildiği Lozanı 
ve Japonların de çckilciikleri 
Cenevreyi istememelerinden 
ileri gelmiştir. 

BoJazlar rejimi muk3.velesini 
imza etmişolan 9 devlet Montrö 
konferansında hazır buluna
caldardır. Lord Stanbope tn
rafından temsil edilecek olan 
İngiltere Pol Bonkur ile büyük 
elçimiz Hanri Ponso tarafmdan 

temsil edilecek olan Fransa 
Japonya, Türkiye, Bulgaristan, 
Yunanistan, Romanya, Sovyet
ler birliği ve Yugoslavya. ltal
ya da mukaveleyi imza eden 
devletler arasındadır. Ve kon

feransa davetlidir. Fakat hiç 
olmazsa konferansın ilk safha-

sına iştirak etmiyecektir. ltalya 
nın .!ecri tedbir kalktıktan 

sonra iştirak edeceği umulmak
tadır. 

Hatırlardadır ki 1923 muka
velesi boğazlar dan barış zama
nında oiduğu gihi harb zama
nında da tecim ve harb )!emi
lerinin geçmesi serbest olduğu
nu ilan etmekte ve bu da mez
kur vesikada gösterilen bölge 
ve adaların askerlikten tecri
dini intaç etmekte ve bu su
reHc türkiyeye bir nevi süel 
tahdidat empoze etmekte idi. 
Bu tahdidat muahedeyi imza 
etmiş olan devletler memleket
lerine ilaveten bir ~e Amerika 
mümessilinden mürekkep bey
nelmilel bir komisyon tarafın
dan kontrol edilmektedir. 

Türkiye bugün bu kayıttan 
usul ve müsalemet yolu ile kur
tulmak istiyor. Boğazların tek
rar teslihi hakkındaki bu talep· 
ler herhalde kal.ul edilecektir. 
Zira alakadarlar arasında bir 
karşılıklı samimilik ve itimad 
havası hüküm sürmektedir. 

24 Temmu7 1923 tarihli Lo- ,_._ ________ •ft• 
zan muahedesi ile ihdas edil
miş olan Boğazlar rejiminin 
tadili için Türkiyenin talebi 
üzerine toplanmıya çağrılmış 

olan Boğazlar konferansı yarın 
saat 16 da açılacaktır. 

Bu sakin ve ç çekli şehirde 
20 teşrinisani 1922 de Lozan 
konferansının açılması arefe
sinde Türk delegeleri ile mü
zakereden evvel noktai nazar-

açın, o deli de varsın sizi an
ber kuvvet.ile kucağında bes
!esin.. Sen de git bunları ona 
anlat 1 

Diye çıktı gitti • . Odasına 
kapandı, kendisini bekliyen iki 
kadına suluyarak macerayı an
lattı: Turhan, dövünerek : 

- Biz seni ne diye gönder
dik, sen ne yaptın. 

Diye odayı delicesine arşın
ladı .. 
. . . . . . . 
. . . . . 
"Şekerpare, üıtil başı harap 

ve kasten dağıthğı dağınık 
ıaçlarile; içi, dışı samur bir 
korkuluk heyulaya, sakallı iki 
ayağı üstüne dikilmiş sarı bir 
ayıya benzeyen deli lbrahimin 
odasına hünküre hünküre girdi. 
Kollarını uzatıp padişahın göğ· 
süne atıldı. 

Hayret ve merak içinde göz
leri açılan deli sultan, göğ
sünde Şekerpareyi sıkarak: 

- Ne var cicim, ne var sul
tanım, ne var benim başımın 
tacı? .• 

Kiralık Ev 
Karantinada Kantarcı Mus

tafa efendi sokagında 10 nu

maralı konforu havi 6 odalı 
bir ev ucuz fiatle kiralıktır. 

Görmek istiyenlerjn ya

nındaki sekiz numaralı ha
neye müracaatları. 

1-4 (1284) S.S-6 h.3 

Diy~ okşayıp sorarken; şe· 
kerpare bire bin katarak, pa· 
dişahın kardeşi Fatmanın ken· 
disine söylediklerini, yaphkla· 
rmı birer birer anlattı. Göğsü
ne yaslanmış şekerparesinin 

yalancıktan ağlayarak anlattık

larım, her sözde köpürüp din
leyen deli; söz bitince, dizinden 
şekerpareyi kaldırdı ve ayağa 
kalktı, kendini düzeltmeden, 
elini şaklattı: 

- Hey! kim var? 
Kapıcıbaşı içeri girdi .• 
- Derhal Ayşe ve Fatma 

sultanı hapsetsinler, yarın Edir
oeye nefyetsinler, badi, çabuk 
emrimi ulaştır vezire •.. 

Kapu kahyasına bu emri ve
ren deli Padişah eğilip Şeker• 
pareyi kucakladıktan sonra : 

- Analarını saraydan kov· 
dum, tek bize karışmasınlar, 
benim zevkime karışmasın di
ye... Kardaşlarımın böyle hain 
olacağını zan etmezdim, ne ka
rışırlar, bizim zevkimize hadi 

- Sonu l'a1· -
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Tlirk tezi 
Harp zam raf kalırsa, düşmana 

sı şartiyle, Boğazlardan yard mda n 
bitaraf ticaret gem· e • • • 

ının geçmesıne razıyız .. 
Ankara, 22 (A.A) - Hükü

metimizin daveti üzerine bugün 
Montröde toplanan Boğazlar 
konferansına 24 temmuz 1923 
de Lozanda imza edilmiş olan 
Boğazların tabi olacağı usule 
dair mukavelenamenin yerine 
kaim olmak üzere hükumetimiz 
tarafından teklif edilen Boğaz

lar rejimi mukavelename pro
jesi şudur : 

TALEBiMiZ 
Bulgaristan, Britanya impa

ratorluğu, Fransa, Yunani-;tan, 
ltalya, Japonya, Romanya, Tür-
kiye, Rusya ve Yugoslavya, 
Boğazlar, umumi tabiriyle anı
lan Çanakkale boğazı, Marmara 
denizi ve Karadeniz boğazın

dan geçişi ve oralarda scyrise-

faini, beynelmilel ticaret men· 
faatlarını, Türkiyenin emniyeti 
çerçevesı dahilinde vikaye 
edecek tarzda tanzim ey
lemek arzusu ile mütehassis 
oldukları cihetle münfesih ve 
mülga olduğunu kabul ve be
yan ettikleri 23 Temmuz1923te 
Lozanda münakit mukavelena
menin yerine bir mukavelena
menin ikamesine karar ver
mişler ve bu hususta her biri 
kendi murahhasları olmak üze

re murahazların ismi) tayin ey
mişl~rdir. Müşarünileyhin usu· 
lüne muvafık ve mutber göril
len aallhiyetnamelerini lbrazdan 
ıonra aşağıdaki hükümleri ka· 
rarJa~hr mışlardır. 

SULH ZAMANINDA 
Madde 1 - Bundan böyle 

ticaret ve harb gemilerinin bo
ğazlardan geçişi ve oralarda 
ıeyreseferi işbu mukavelename 
~hükümleri dairesinde tanzim 
edilecektir. 

Kısım 1 - Hastane gemileri 
! Yatlar ve balıkçı gemileri de 
clabil olduğu halde ticaret ge
mileri. 

Madde 2 - Sulh zamanında 
sancak ve yük ne olursa olsun, 
hastane gemiJeri, yatlar ve ba
lıkçı gemileri de dahil olduğu 
halde, ticaret gemileri, sıhhiye, 
klavuzluk, Fener romorkör, ve 
taire gibi ifa edilen hizmet
lere taalluk edenler mahfuz kal
mak üzere hiç bir güna mua
mele resim veya mükellefiyete 
tabi olmaksızın gece, ğüodüz 

tam bir seyri seferin ve geçiş 
ıerbestisinden istifade ede
ceklerdir. 
Yukarıda bahsolanan hizmet· 

)ere müteallık rüsumun ciba
yetini teshil için boğazlardan 

geçen ticaret gemileri Türkiye 
hükümeti tarafından gösterilen 
mevkilere isimlerini, tabiiyet
Jerini, tonaylarını ve gidecekleri 
yeri bildireceklerdir. 

HARP ZAMANINDA 
Madde 3 - Harp zamanın

da Türkiye bitaraf kaldığı tak
dirde evvelki maddede zikre
dilen hastane gemileri, yatlar, 
ve balıkçı gemileri de dahil 
olduğu halde ticaret gemileri, 
ayni şartlar dahilinde, boğaz
lardan serbest ğeçişten istifa· 
de edeceklerdi. 

Bununla beraber şurası mu
karrerdir ki bu geçiş serbesti
si Milletler cemiyeti azası sıfa
tiyle Türkiye için misaktan 
mütevellit taahhütler iJe mu
kayyed olacaktır. 

Madde 4 - Harp zamanında, 
Türkiye muharip oldu2"u tak-

Bibıük Şefin Istanbulda lesbit edilen bir fotogra/lan Başvekil ismet İnönli tayyare ile Ankaraya lıarekrl f. ı · ıı büyük şef kmdisi11i Yrşil köyde trşyi buyumıuşJardı 
dirde, Hiç bir suretle düşmana bubet etmiş veya on bin tonu 
yardımda bulunmamaları şar- mütecaviz gemilerinden biri 

G - Boğazlardan transit kadar varan mevcut filosuna ı gemileri ve keza bulaşık bir 
halinde geçen harp sefineleri mensub bir harb gemisini bo- limanı beş kere 24 saattao 

tiyle bitaraf ticaret gemilerine muvakkaten faaliyetten çekil- haşarat veya arızai bahriye ğazlardan geçirmek isterse bu daha az bir zamandan beri 
geçiş serbestisi tanınacakbr. mit bulunurae yukarıda zikre- ahvali müstesna olmak şartile geçit aşağıdaki şartlara mual- terketmiş bulunan gemiler 
Boğazlardan geçiş, talep üze- dilen ecnebi cüzitam boğazlar- hiç bir halde geçişlerini yap- Jak olacaktır: boğazları karantina altında geç-
rine, Türkiye tarafından gös- dan ancak iki defada geçebi· mak için lazım olan zamandan Türkiyenin musaadei evveli- meğe ve boğazların bulaştırıl· 
terilecek yoldan gündüz vuku- lecektir. Bu takairde şayet fazla bir müddet boğazlarda yesi alınacak ve gemi geçişi masına hiç bir mahal bırak· 
bulacaktır. cüzitam gemilerinden birinin 

Madde 5 - Hastane gemi· hacmi cüzitam mecmuu hacmi-
tevakkuf etmiyecaklerdir. tekbaşına yapılacaktır. mamak için iktiza eden vaki 

ERZAK ALMA Madde 7 - Harb zamanın- tedbirleri gemi vesaiti ile al· 
leri, yatlar ve balıkçı gemileri nin nısfına faik ise mezkür 
de dahil oldugu halde Boğaz- gemi geçişi yalnız başına yap-

Harp sefinelerini erzak alma da Tilrkiye bitaraf kaldığı tak- mağa mecbur . olacaklardır. 
ve tamirleri hart bitaraflığa dirde harb sefineleri ve mua- SiViL VE ASKERi 

lara ~irecek ticaret gemileri, maya mecbur olacakbr, dair 1907 tarihli 13 üncü La- vin gemiler evvelki maddede HA VA GEMiLERi 
beynelmilel sıhhi ahkam çer- C - Karadenizde, bu deni-
çevesi dahilinde ve bu hususta ze sahildar olmıyan devletlere 

hay mukavelesi ahkamına tabi musarrah oJan şartlar daire- Madde 11 - Sivil ve askeri 
olacaktır. sinde boğazlardan serbest ge- hava gemi'eri boğazların üs-

Türkiye tarafından ittihaz olun- mensub harp sefaininin hacmi H - ı,hu maddenin A-B-D çişten istifade edeceklerdir. tünde uçamazlar. Bunların Ak· 
F-G fıkralanında münderiç Boğazlarda bir giina zabtü deniz ile Karadeniz arasında muş mukarrer esasa tevfikan mecmuu 28,000 tonu tecavüz 

ııbhi kontrola tabi olacaklardır. edemiyecektir. liükilmlerk ez alik Karadenize musadereye tevessül etmek, geçişleri Türk iyede havai seyri 
Bununla beraber bu kontrol D-B fıkrasında derpiş edilen denize sahildar devletlere men• muayene hakkı istimal eyle· sefere a d nizamata tevfikan 

günün her saatında ve bu ge· bahri cüzitamın teşekkülü baş-
milerin seyrüseferinde bir te· ka tarzda olabilir. Ancak bo-
ehhürü mucib olmıyacak su- ğazlardan geçiş ve Karadenize 

sup olup Akdenize imet et
mekte olan harp gemileri hak
kınd da tatbik oluna"caktırr 

rette icra edilecektir. giriş için müsaarrah olan azami 
HARB GEMiLERi VE tonajların bu yüzden hiçbir Bununla beraber böylece 
MUA VIN GEMiLER tadilata uğramaması şarttır. Akdenize gönderilmiş olan se

fain mecmuu B fıkrasında der-
Madde 6 - Sulh zamanında E - Karadenize sahildar 

ı d l piş kılınan kuvvet haddine ait 
Denizaltı gemileri müstesna o mıyan ev etlere mensub olub 

murur niıamatına ve A fıkra- ı 
harb gemileri ve. muavin gemi- bu denize gitmek üzere boğaz-

aının ikinci alınmasında zikro-
ler, sancak ne olursa olsun, lardan geçmiş olan harb gemi-

5 lunan işaretlere ait hükümlere biç bir güna resim veya mü- leri azami 1 günlük bir müd-
d d f d riayet etmek şartiyle Karade-kellefiyete tibi tutulmaksızın ve e zar ın a mezkur denizi 
t k tm b 1 k niıe dönebilecektir. aşağıdaki şartlar dahilinde gün- er e eye mec ur tutu aca -
tır Şurası mukarrerdir ki Kara-

düz geçiş serbestisine (Şurası F - Boğazlardan geçen harb denize sahildar devletlerden 
mukarrerdir ki bu geçiş ser- gemiJeri hamil bulunabilecek· biri tonajı boğazlardan geçiş 
bestisi yukarda zikrolunan ya• leri havai merakibi hiç bir su- için kabul olunan azami had-
bancı gemiler tarafından ya· retle istimal edemiyeceklerdir. den yüksek ve 25,000 tona 
pılacak nezaket ziyaretleri ha- ••••••••• •••••••••••••••••• ••••u••••••••••••••••n•n••••••••••••••••••••••••••••••••• 
une münhasırdır.) malik ola- Tevfik Rüştü Ar as 
caklardır. 

A - Harb sefineleriyle mua· 1 h k 1 vin gemilerin geçişi için bun- sviçre ü Umetinin a i-
ların gideceği yer, isim ve 

adedi tasrih edilmek şartiyle kasına teşekku·· r ettı• ve diplomasi tarikiyle bir ay 
evvelinden Türkiyeye malümat 

mek veya diğer herhangi bjr ve kendilerine gösterilecek bir 
hasmane harekette bulunmak yoldan temin edilecektir. 
muhariblerin harb sefinelerine KISIM 4 
memnu olaca1ctır. işbu mukavele ahkamı bu 

Bununla beraber şurası mu- mukavele ile tasrih ve tayin 
karrerdir ki bu maddenin bi- edilen mıntakalar üzerinde 
rinci alineasında mezkur geçiş Türkiyenin hakimiyetine halel 
serbestisi Milletler cemiyeti iras edecek şekilde tevsi ve 
Azası sıfatiyle Türkiye için tefsir edilemez. 
pakttan mütevellit taahhütlerle KISIM 5 
mukayyet olacaktır. Madde 12 - 24 Temmuz 

HARP VE TÜRKiYE 1923 de Lozanda imza edilen 
Madde 8 - Harp zamanın- boğazların tabi olacağı usule 

da Türkiye muharip olduğu tak dair mukavelename hükümleri· 
dirde harp aefineleri ve mua- ni fesih ve ilga eden ve onla-
vin gemilerin geçmesi 6 ncı rın yerine kaim olan işbu mu· 
maddedeki bilkümler naıan kavelename tasdik edilecek ve 
itibare alınmıyarak Türkiyenin tasdiknameler mümkün olduğu 
müsaadei mahsusasıoa mual- kadar çabuk Parisde Fransa 
laktır. Cumhuriyeti arşivlerine tevdi 

Madde 9 - Türkiye kendi- kılınacaktır. . 
sinin harb tehdidine maruz Bu m"kavelename imzası 
bulunduğunu hissettiği takdir- tarihinde meriyete girecektir. 
de Milletler cemiyetini mukte· Bu mukavelename 15 sene 
zasının ifası için haberdar ve müddetle cari olacaktır. 
mümzi devletleri malQmattar Türkiye ve işbu mukavelena· 

verilecektir. Montrö, 22 (A.A) - Anadolu Ajanaıoın sureti 
giden muhabirin den: 

mahsusada ederek iıbu mukavelenamenin menin diğer akitleri Türkiyenin 
Bu ihbar ile kaydolunan cü

zütamın geçişi esnasında su· 
vari tevakkufa mecbnr olmak· 
ıııın, kumandası altında bulu· 
nan sefainin hakiki teşekkülü 

ile buna müteallik malümatl 
Çanakale ve Karadeniz Boğaz· 
)ar medhallerinde bir işaret 

istasyonuna tebliğ edecektir. 
GEMi TONAJLARI 

B - Karadenize sahildar 
olmıyan her devlet hacim mec
muu 14,000 tonilatoyu ve bir 
krovazör ile iki torpidodan 
mürekkeb bir bahri cüzütam 
tecavüz etnıemek üzere harb 
sefinelerini işbu muahededeki 
şartlar dahilinde Boğazlardan 
çeçirebilecektir. 

Ayni zamanda bu 14 bin ton 
boğazlarda bulunabilecek olan 
ecnebi harb gemileri için ka
bul olunan azami tonajı gös-
terir. 

Bununla beraber Türk filosu 
Marmara üss~!:rnhrisinden sray· 

Türkiye dış itleri bakanı Dr. Tevfik Rüştü Aras Montr6 bo· 
ğazlar konferansının bugünkü• küşat celsesinde aşağıdaki nutku 
söylemiştir: 

Tilrk heyeti murahhasasının bu celse bidayetinde boğazlara ait 
olarak takdim eylediği mukavelename projesinin doğuş şeraitini 

sizle izah eylemek üzere söz alırken bu fırsattan bilistifade 
her şeyden evvel bugünkü toplanbmııa başkanlık etmeyi 
kabul buyuran federal müşavir Mottoya hareketle teşek

kür etmek isterim. Yüksek şahsiyetini uzun zemandan beri 
tanıdığımız lsviçre siyasi dairesinin mümtaz şefi beynelmilel 

siyaset alanında tebarüz etmiş yüksek bir devlet adamıdır. 
Hepimiz muhakkak surette bizlere geniş bir misafirperverlik 
göstermekle kalmayıp aynı zamanda kendisine has asırdide 
ananesinin yarattığı sükun havası ile beynelmilel müzakereleri 
kolaylaştıran isviçreye medyunu şükran bulunmaktayız. Bugünkü 

konferansımızın toplanması doJayısif e gösterdikleri büyük ko
laylıklardan dolayı vaud Kantonunu ve Montrö komonunu da 
selamlamayı ve bunlara teşekkür eylemeği d-! kendime bir 
vazife bilirim. 

Azerbaycanda feyezan oldu 
Moskova, 22 (Ö.R) - Azerbaycaoda bazı korkunç feyezanlar 

olmuş ve birçok evler harap o]pıuştur. Feyezanlar esnasında 
ölenlPr mevcud olup olmadığı bePÜZ anlasılaınamıştır. 

8 inci maddedeki hükümlerini muvafakatiyle ve akit taraflara 
tatbik etmek hakkını haizdir. üç ay evvelinden haber vermek 
HASTALIK MUA YENELERI şartiyle imza tarihinden itiba· 

Madde 10 - içinde veba, ren geçecek her beş senelik 
kolora, sari humma, lekeli devrenin hitcamında işbu muka· 
humma, ve kızamık vukuatı velenamede faydalı görecekleri 
zuhur eden veyahut yedi gün· her gfına tadilatı teklif etmek 
den beri zuhur etmiş olan harb hakkını haiz olacaklardır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

,-Çeşme ılıcalarında 
Rasim Palas 20 haziranda açılacak 

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

Tabi dot yemekler çok enfesve çok ucuzdur 

Akdenizin emsalsiz kıyılarına kavuşmak için hafta tatil
lerinizi çeşme plajlarında geçiriniz. Kafanızı burada dinlen· 
diriniz. Sıhhatınızı buradn koruyunuz. 

DIKKA T : On günden fazla ka
lacaklara mühim tenzilat yapılır: 

(h.3) 1-15 S.6 (12C\4) 
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Bu esnada uzaktan boru ses
Jerini işidince kılıncını topladı. 

Siyah tüylü şapkasını başına 
giydi ve bıyıklarını burarak 
boru seslerinin geldiği Monmar
ter sokağına doğru giderken 
biraz sonra buraya geleceğini 
katoya söyledi. 

Pardayan Tiketon sokağından 
çıkarak Monmarter sokağına 
doğru yollandı. Ahalinin içine 
karışarak itip kakmasına kat
lanarak güç hal ile bir evin 
kapısına sokulabildi. Bir çap .. 
km çocuk: 

- On paraya bir iskemle! 
Diye bağırıyordu. 
ihtiyar kurd bir iskemle aldı 

ve üstüne çıktı. Parisin bütün 
kilise çanları çalıyor ve Luvr 
sarayındaki toplar atılıyordu. 

iki at koşulu yaldızlı muhte
şem arabanın içinde k ral do
kuzuncu Şarl'm balmumu gibi 
çehresi göründü. Aynı arabada 
ve kralın oturduğu yerin so .. 
funda Hanri dö Bearn bulunu
yor. Her kese selam veriyordu. 

Kralın arabasmm gerisinden 
ikinci bir araba daha takib 
ediyordu. Bu arabada de Ka
terin dö Mediçi ile Navar Kra-

liçesi bulunuyordu. Ahali de 
şiddetle alkışlıyordu. Brisi: 

- Yaşasın Protestan Kra
liçesi ! 

Diye bağsrdı. 

Arabalar ayrılıyordu. Arka
sından atını sağa ve sola oy
natarak alkışlara gülümseyerek 

mukabele eden dük dö Kiz 
geliyordu. Prensler, sinyorlar 
ve dük Damvil ve birbirlerine 
kanşan katolik ve protestan 
sinyorları, Jantiyumlar göri,i .. 
üyorlardı.Bu parlak bir resmi 

geçitti. 
iskemlesinin üstünde duran 

Pardayan bu alayı seyrediyor
du: 

- işte hüknolar da geldiler. 
Fakat iş bu kadar değil .•• Aca
ba nasıl çıkacaklar? 

Diye mırıldandı. 

-YAZAN : Mişel Zevako 

ihtiyar tilki, bu nümayiş için
de Katerin dö Mediçinin bir 
hilesi olduğunu anlamıştı. Bu
nunla beraber bu manzara onun 
pek ziyade hoşuna gidiyor, 
eğleniyordu. Katonun meyha
nesinde içtiği şaraplarla neşe

inmişti. Bu sırada Pardayan 
birdenbire : 

- Mareşal dö Damvil 1 
Diyerek gözlerini açtı ve 

tatlı bir gülüşle mareşalı se
lamladı. Mareşal, leşini Sen 
nehrine atmaları için emrettiği 
Pardayana gözlerini dikti. Üç 
dört atlı da Damvilin yanında 
durmuşlardı. Bunlardan biri: 

- Meyhanede yaktığımız 

adam! 
Diye bağırdılar. 
Bu esnada, kendine doğru 

dikilmiş gözler karşısında te
tiğini bozmıyan Pardayan ken
di kendine tesadüfün pek fe .. 
na bir surette sonuç verece .. 
ğini söyliyordu. Ahalinin ara
sına karışarak gözden kaybol
mak için iskemleden inmek 
istiyordu, Jakin bu kalabalıktan 
çıkmak müşküldü. Pardayan, 
atlıların neler konuştuğunu an
lamıştı. dirsekleriyle itip kak
mağa başladı. Halk açılacak 

yerde şiddetle geriye doğru 
gitmeğe başladı. ihtiyar yiğit, 
sürüklenmemek için, iskemlenin 
arkasındaki kapının tokmağını 
tuttu. Pardayan başını çevirince 
alıklaşmıştı. 

Bu atlılar arasında gayet 
güzel giyinmiş kral orduları 

kumandanı dük Damovil Hanri 
dö Monmoransi ve yanındaki 
birkaç atlı ile ~trafmm çevril .. 
diğioi görmüştü. Atlılardan biri: 

- Kılıncınızı teslim ediniz 
mösyö dö Pardayan! diye-bağır
dı. Pardayan da: 

- Amma yapdın hal kendini 
büyük lskender yerine koyarak 
lakırdı söyliyorsun. Bende ken
dimi Leonidas fauederek sana 
cevap vereceğim. Madamki 
kıhncımı istiyorsun. Gelde ali 

- Sonu var-····-

DA MON 
Masa vantilitörleri 

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

Satış yeri ve deposu : lzmirde Suluhan civarında No. 
28.9 Ödemişli Hüseyin Hüsnü 

';i·a " . · . ..:. . , ' . • .. • . . • . - . . - . 

lzmir Vakıflar Direktörlüğünden: 
Mezarhkbaşında 58793 lira 84 kuruş bedeli keşifli hal binası inşası 

evvelce kapalı zarf usulile yapılan eksiltmede 52032 lira 55 ko
kuş bedelle mütaahbidine ihale edilmişdi. Mütaahhidin taahhü
dünü ifa etmemesi dolayısile mukavele feshedilmiş ve idare ile 
eski mütaahhid tarafından vücuda getirilen imalat mahkemece 
tesbit olunmuştur. Geri kalan imalat mütaahh~d nam ve hesa
bına yaptırılmak Uzere 14-6-936 tarihinden itibaren açık eksilt
meye konulmustur. ihalesi 30-6-936 sah günU saat onalhda iz
mir Vakıflar Direktörlüğü binasında müteşekkil komisyon buzu .. 
runda yapılacakbr. istekliler keşif, şartname, proje, münakasa 
şartnamesi ve tesbiti delail raporunu hergün Vakıflar idaresine 
müracaatla görebilirler. 

Eksiltmiye girecek miitaahhidlerin kendilerinin mimar veya 
mühendis olmaları inşaatın bertürlü kanuni, idari ve fenni mes· 
uliyetlerini kabul ve ifa edecek mütehassıs mühendis veya mi .. 
marla bütün muamelelerde müştereken müs'ul olmak üzere ça• 
hşmaları şarttır. Ayni zamanda bu eksiltmiye girebilmek için 
en az 30.000 liralık bir binanın inşaatını muvaffakıyetle bitirmiş 
olduğuna dair resmi fen heyetlerinden verilmiş musaddak bele .. 
geler göstermesi mecburidir. Ayni zamanda mali teminat mek
tublarını veya idare veznesipe yatırdıkları nakid teminat mak· 
buzlarını ehliyeti fenniye ve ticaret odası vesikalarile birlikte 
ihale gün ve saatta komısyona müracaatları ilan olunur. 

16-18-23-30 1677 [1235] 
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Borsa a er eri ~ı~ 

DUn Borsada . 
Şekerli madde imal eden 

müesseselerin 1 haziran 1934 
tarihinden kanunusani 935 ip
tidasına kadar geçen yedi ay-

'I 

~,ıar~ ı/ 
Uzum \ 

J k müddet zarfında muamele 
't: gisine ait defterleri tutma· 

mış olmalarının ve beyanname 
vermemelerinin evvelce vergi· 

den muaf olduklanna dair ya
pılan tebliğden mütevellid ol .. 

duğu anlaşıldığından bu mües• 
seselerin bu müddete ait ver

gilerin yalnız aslının tahsili ile 

Çu. Alıcı Fiat 
11 S Emin 10 10 25 

6 Şınlak Z bi. 9 50 9 50 
3 S Gomel 10 25 10 25 
20 Yekun 

517762 Eski satış 
517782 uumi satış • 

Zeytlnyajlı 
Kilo Alıcı Fiat 
5040 Muhtelif 38 50 38 50 

Zahire 
misil zam ve teahhüd cesası Çu. Cinsi · Fiat 

6 375 7 alınmaması Finans bakanllğın- 900 Buğday 
319 ton " 

ca kararlaştırılmıştır. 109 Bakla 4 25 4 25 

Seyyah geliyor 
Bugün limanımıza gelecek 

olan Fransız bandralı Teofil 

vapuriyle bir mikdar seyyah 
gelecek ve şehrimizi geze
cektir. 

Yeni Adam 
129 ur.cu sayısı çıktı. için

dekiler : lsmail Hakkı, Aile 
faciaları. Kısa tetkikler. Sefer 

24 balye pamuk43 50 46 75 

Mübadil bonosu, banka 
hisse senetleri ve bilumum 
hazine tahvilatı Ergani, Si· 
vas dahili istikrazı satın alır. 

Adres: lzmir Kemeraltı 

Hacı 
60 

Hasan 
numarada 

müracaat. 

otelinde 
Cavide 

TELEFON: seos 
11-30 (912) S.7 Pa. Pe. S 
:n ı1' 

YI 

Saç Eksiri 
Saçların dökülmesine ve kepeklenmesine mani olur. Komojeıı 

saçların köklerini kuvvetlendirir ve besler. Komojen saçlann 
gıdasıdır. Tabii renklerini bozmaz, latif bir rayihası vardır. 
Komojen Kaozuk saç eksiri maruf eczanelerle ıtriyat mağazala
rında bulunur. 

lzmir inhisarlar Başmüdürlüğünden: 
Darağaç müskirat deposu~da mevcud 510 kilo 150 gram Bakır 

alitı taktiriye pazarlıkla satılacaktır. 
Muhammen bedel kilosu 17 kuruş teminatı 13 Liradır. 
isteklilerin 27 - 6 - 936 günil saat 10 da Başmüdilrlüğümüzdeki 

komisyona gelmeleri. 
18-23 1665 (1247) 

lzmlr beledlyeslnden: 
- Beş santimlik köşe bend· 

den 90 adet konsol ile muh
telif ölçüde potrel için 24 adet 
hers yaptırılacaktır. işin hepsi
nin bedeli keşfi yüz seksen 
dört lira yirmi kuruştur. Baş
katiplikteki keşif ve şartname 
veçhile nçık eksiltme ile ihale· 
si 10-7-936 cuma güoü saat 

on altıdadır. lştirAk için 14 
liralık muvakkat teminat mak
buzu ile söylenen g6n ve saatte 
encümene gelinir. 
23-26-30-4 1799 (1289) 

2994 say\lı ve 29-5-936 ta
rihli Türk bayrağı kanunu Be

lediyedeki ilan tahtasına asıldı. 
bilinsin. [1288) 

• 

ALA EHi 

BanyoJarla otel kısmmda mühim tadilat yapılarak 
ziyaretçilerin her türlü istirahatleri temin edilmiş~ir. 

Cild, Sinir, Böbrek ve Romatızma 
Hastalıklarının yegane kat'i tedavisi 

S.A.FlI~ Z 

ILIC L RIDIR 
Alaşehir istasyonuna on dakik~ mesafede olan ve 

şehrin içi sayılan bulunduğu mevkun bava ve manzara 
itibarile olan hususiyeti şayanı kayıttır. 

Sıhhatını korumak istiyenler her halde ALAŞEHlR 

SARIKIZ 
istifade etmelidirler 

1 - 10 (1088) 

Şifa hassaları muhitimizde tecrübe ile sabit olan 

Salihlinin 
MEŞHUR 

KURŞU lıca arı 
Faaliye tedir 

Her türlü istirahat mevcuttur. Mükemmel otel, Lokanta 
gazino hulasa her türlü ihtiyaç ve k~nfor ~~rdır. Ba,!lyolarda 
bol bahçecik suyu bulunur. Banyo ıdaresının hususı 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 insan başına J atak
sız 1 inci 50, ikinci 40, üçüncü 30 kuruştur. 

Müstecirleri : 
Kemahh Ahmed Hamdi ve Ali Balcı 

ilan 
Amerikan Kız kollejinden: 
Amerikan Kız KolJeji Eyhilün birinci Salı günü yeni ta1ebe 

kaydına başlıyacaktır. Eski talebenin de kayıtlarını yenilemeleri 
lazımdır. 

Kayıt müddeti, Pazardan başka hergün saat (9) dan (12) ye 
kadardır. 

Bütünleme sınavı, Eylfılün 19, 21, 22 inci günleri yapılacakhr. 
Derslere Birinci Teşrinin birinci günü başlanacakbr. 
Ücret, nehariler için: 
Birinci yıl - 60 
ikinci yıl - 80 
Ondan sonraki yıllar için (100) er liradır. 
Leylt licret: (350) liradır. , 
Fazla bilgi almak istiyenlerin Kollej direkt6rlllğüne müracaat-

lan. · Direkt8rlftk 
23-25 (1291) 

Milli emlak müdürlüğünden: 
Do!ly No. Kıymeti lira 
100 Bayraklı Kanarya sokağı 8 eski 6 taj numaralı tahtani 1500 

bir oda taşlık tabansız bir oda mutfak zemini toprak 
tabansız oda şeklinde bodrum kvlu fevkani üç oda sofa ev 

442 Tepecik sürmeli ve leyli sokağı 68-9-10 ve 70..72 eski 2000 
68-70 taj No h fevkani altında ve koridor ile tahtani 
bir oda mutfak ve bir miktar avlu ve koridor ile dükkan 

Yukarıda yaııh Yunanlı emvalinin mülkiyetleri münhasıran 
gayri mübadil bonosu ile öndenmek üzere on gün müddetJe ka
palı zarf usuliyle artırmağa konulmuştur. ihalesi 29 Haziran 936 
Pazoır giinü saat 17 dedir. Alıcıların milli emlak müdüriyetine 
müracaatları. 1691 (1293) 

-

Aytekin, 1" urunuvustayı yene
rniyenler. Hatice Halim, Mek
tepte ev. Dr. izzettin Şadan. 
Bizde neden yüksek muharrir 
yok? Ismail Hakkı, Amerikada 
lynch.Erich Leseschke, Goethe 
Pr. Guidc Beck, Maddenin 
sırrı. Lunaçarski, Marcel Proust 
Kerim Sadi, Fransız ve lngiliz 
maddeciliği, H. Cırıtlı, On bin 
eğitmen bir arada. ilim, sos
Yete ve teknik haberleri. 

YORGUNLUGUNUZU GIOERİR DİMAÖINIZI DİNLENDİRiR HER YERDE BULUNUR 45 DERECELİK NEFİS RAKlDlR. 
lzmir umum acentesi : Emirler çarşısı karşısında Mıhçılar HÜSEYİN BAHRİ, ŞEKIP müskirat deoosu. TELEFON : 3256 
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F ratelli Sperco 
Vapur Acentası 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
HERMES vapuru 15-6· 36 da 

gelip 20 - 6 - 36 da Anvers -
Rotterdam-Amsterdam ve Ham 
burg limanları için yük ala
caktır. 

SVENSKA ORIENT Linien 
VIKINGLAND motörü 29 

N. V. 
\l'. F. H. Van ner 

Zfl-e & <:o. 
DEUTCHE LEV ANTE LINIE 

G. m. b. H. 
MACEDONIA vapuru 23 hazi· 
randa bekleniyor. 27 hazirana 
kadar Anvers, Rotterdam,Ham 
burg ve Bremen limanJarına 
yük alacaktır. 

DELOS vapuru 7 tem-
muzda bekleniyor. 11 temmuza 
kada'r Anvers, Rotterdam,Ham 
burg ve Bremen lirnanJanna 
yük alacakbr. 

may:s 36 da gelip Rotter
daoı - Hamburg - Bremen -
(doğru) Copenhang - Dantzig
Gdynia - Oslo ve lskandinavya 
limanları için yük alacaktır. 

NORDLAND mötörü 15 
haziran 36 da gelip Rotter-

CHIOS vapuru 11 temmuzda 
bekleniyor. Bremen, Hamburg 

, ve Anversten yük çıkaracakbr. 

dam - Hamburg - Bremcn - Co
penhage - Dantz.iğ - Gdynia -

Goteburg - Oslo ve lskandi-

~ 

ARMENT H.Scbuld - Hamburg 
DUBURG vapuru 29 hazi

randa Hamburg ve Anvers li
manlarından tahliye için bek
Jenm ektedir. 

navya !=manları için yük ala- DUBURG vapuru 29 hazi-
caktır. 

randa bekleniyor. Anvers, Rot· 
BIRKALAND motörü 29 terdam, Hamburg ve Bremen 

haziran 36 da gelip Rotter- Jimanlarana yük alacakhr. 
dam - Hamburg • Bremen - Co- •• ®-1• 

panhage - Dantzig - Gdynia - Export Steamship korporation 
Goteburg - Oslo ve lskandi- EXAMINER vapuru 21 ha-
navya limanlar1 iç.in yük ala- ı.iranda bekleniyor. Nevyork 
cakhr. için yük alacakhr. 

SERViCE MARiTiME ROUMAIN • nna141•~-. 
ALSA JULIA vapuru 7-6-361 ]OHNSTON vare~ Lınes Ltd 

d r 8 6 36 l 'b' d p· ~ıverpool 
M

a ge ıp - ~ arı ın e ıre- KENMORE vapuru 1 tem-
alta - Marsılya ve Barselone d L' 1 li dan 

hareket edecektir. muz a la ıvebrpkool . maBnın .. 
l Mk kab l d muvasa tı e enıyor. urgaz yo cu ve yu u e er· K · 

U d k. b k t t "hJ ·ı Varna, 6stence, Galas, lbrail 
an a ı are e arı en e 1. 1 yük la k 

ıman arına a ca br. 
navlunlardaki değişikliklerden 
acenla mes'uliyet kabul etmez. 

Fazla tafsilat için ikinci 
kordonda Tahmil ve Tabliye 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO acentesine müracaat 
edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004-2005-2663 
rz~,rfiWAitır7awza &liiJZlt.JJJiJi&C 

Doktor - ()peratör 

Yusuf Ziya N 

ÜSTÜN 
~ Merkez hastanesi doğum 

ve kadın hastalıklan 
cerrahi mütehass.ısı 

Hastalarını pazardan başka 
her gün ikinci Beyler sokağı 
Beyler hamamı karşısında 41 
numarala muayenehanesinde 
kabul eder .Ameliyatlarım Al
sancak SIHHAT evinde yapar 

Muayenehane 368ş6 
TELEFHN Evi 390 

Sıhhat Evi 297 
H. 3 (978) 

rtr~~LZZZZ7.7!XJ 
f7;-ryy~,,;462"ı;ill 

J)oktor - Operatör 

Arif N. Yurcu ~, 
Merkez Hastanesi Operatörü 

Hastalannı pazardan baıka 
her gün ikinci Beyler ı1okağı 
Müzayede salonu karşısında 
78 numarala muayenehane
sinde kabul eder. 
TELEFON :Muayen.,bane 339 

EYi 4042 
H. 3 (979) 

~zzzzı ıı• 

•• 181 ... 
Service Maritim Roumain 

Bugarest 
DUROSTOR vapuru 8 tem

muzda Köstence, Sulina, Galas 
limanlarına yük alacağı gibi 
Beoğrad, Novisad, Budapest, 
Bratislava, Viyana ve Linz li
manlanna Galas aktarması yük 
alacaktır. 
~ 

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

Budapest 
BUDAPEST motörft 18 ba

randa bekleniyor. Beoğrad,No
visad, Budapest, Bratislava, 
Viyana ve Linz limanlarına yük 
alacaktır. ...... 
Societe Commercial Bulgar de 

Navigation A vapeur 
BURGAZ vapuru yarın lima

nımıza gelmasi beklenilmekte
dir. Portsaitten yük çıkaracak 
ve Burgaz, Varna, Köstenci li
manları için yük alacaktır. 

Den Norske Middelbaslinje 
( D.S A.S Spanskelinjen ) 

SAN ANDRES vapuru 18 hazi
randa bekleniyor. lakenderiye 
ve Norveç limanlarına yük ka
bul edecektir. 

SARDINIA vapuru temmu
zun ortasma doğru bekleniyor. 
lskenderiye, Dieppe ve Norveç 
limanlarına yllk alacakhr. 

Vapurlann isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında hiç bir taahhüde gi
riıilmeı. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 • 2008 

lzmirliler lstanbµldanerede buluşurlar 

Sirkecide Osmaniyeotelinde 
•• 

Her iki otelin müsteciri Türklerden en eski otelci 
olan ve herkese kendisini sevdiren bay Omer LUl
fldlr. Bay Ömer Lütfi lzmir Askeri otelinin mües
aiaidir. Kırk bir senelik tecrübeli idaresini herke~ 
bilir. lstanbulda her iki otelde konaklıyacaklar kendi 
evlerindeki rahab bulacaklardır. 

Bütün bu fevkalideliklere ilaveten fiatlar 
müthiş ucuzdur 

YENi ASIR 

Oliver Ve Şü. 
LIMITET 

Vapur Acen!ası 
CENDELl HAN BıRINCI 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES L TD. 

-
1 

GRODNO vapuru 25 hazi- RADYOLİN diş macunları-
randa beklenmekte olup Londra nın en fennisidir. Dişleri 
ve Hull içiu yük alacaktır. inci gibi yapar, diş etle-

MARDINIAN vapuru 27 ha- rini muhafaza eder. 
ziranda beklenmekse olup Li- ru..~zz 
verpool ve Glas~ov için yük Mino} yara, yanık, çıban 
alacaktır. ekzama, saç ara-

DRAGO vapuru temmuz or- sanda kabuklar için bire bir 
talaranda Londra, Hull ve An- deri merhemidir. 
versten gelip yük çıkaracak ve rz7..Z7.7.7..Z7XZZJ:L"~r.7.'Zd 
ayni zamanda Londra, ve Hull p t• I f o Boğaz ağ
için yük alacaktır. as 1 r rıları ve 

LESBIAN vapuru 15 tem- nezle öksürükleri i~in ağızda 
muzda Liverpool ve Svansea- eritilerek yutulur pastillerdir. 
dan gelip yük çıkaracaktır. Bunları siz de evinizde bu-

Deutsche Levante - Linie 
TOFIA 25 h . lundurunuz. Cu. Sa. Ça. vapuru azıran- ıill ________ m:ılİm-ıııi 

da Hamburg, ve Bremenden 
gelip yiik çıkaracakhr. 

NOT : Vürut tarihleri, va
purların Uİmlerİ Ye navlun Üc
retlerinin değiıikliklerinden me 
ıuliyet kabul edilmez. 

Parla fakültesinden diplomalı 
oı, tablplerl 

Muzaffer Eroğul 
Kemal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

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

Telefon : 3921 
Cuma ve sah 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 

~ 

lzmir birinci icra memurlu
ğundan: 

Bir borçtan dolayı maı.,:uz 
ve icraen satılmasına karar 

verilen muhtelif cins ve kıy

metteki mobiJyelerin 30/6/936 
tarihine rastlıyan Sah günü sa
at 1~ de lzmir'de Palancılar 

çarşısında 8 numaralı mağaza 

da birinci artbrması yapılacak
tır. Bu artırmada muhammen 
kıymetin % 75 ini bulmadığı 

takdirde ikinci ntırması 2 
temmuz 936 Perıembe günü 
saat 12 de yapılacakbr. Talip
lerin tayin edilen gün ve a
atte mahallinde hazır bulun
malan iiln olunur. 1793 (1287) 

A..N9T A..L YA.. 
Nakliyatı Umumiye Şirketi 

lzmir Şubesi 
~ 

Büyük Kardiçalı ban altanda Numara 6 

l~IEfgn --;.. 3.562u, t,;ıraf ~>.?~~ 
Deniz, Kara, Mesajeri, nakliyatı gümrük ithalat ve 

ihracat komisyon işleri yapar 
Türkiyenin bilumum liman ve istasyonlarında şube ve 

acenteleri bulunan geniş teıkilitlı bir kurumdur 
7-26 (1223) 

ŞiFA 
Eczanesi 
Fenni gözlük 

Sıhhi korse 

Barometre, dereceler, Lastik 

eşya, Tuvalet çeşitleri 

Ender bulunan iliç çeşitleri 
Her yerden daima taze ve 

ucuzdur 

S. Ferit 
ECZACIBAŞI 

ŞiFA 
!ECZANESi 
J Hükumet sırası 

Emlaki Milliye Müdilriyetinden: 
Satlf sıra Nu. Lira K. 
339 ikinci Karantina Sami ef. S. 8 taj Nu. lı ada 1737 

71 parsel 5061 metre murabbaı ve içinde su 
kuyuıııu ve bir oda mevcut tarla 101 22 

341 Karşıyaka Dedebaşı Menemen C. 41 taj Nu. Jı fınn 225 
344 " Bostanlı Mektep S. eski 28 taj 125 Nu. h 

dükkan 75 
345 Karşıyaka Bostanlı Taksim S. 8 eski 11-1 taj 

numarala ev 80 
347 Bayraklı Bornova C. 79-71 taj Nu. lı ev ve dükkan 250 
348 Bayraklı " " 20 eski .16 taj Nu. la " 120 
351 Buca Paradiso Kızılçullu C. 61 6111 eski 11,13 

taj Nu. lı 390 metre mW'abbaı arsa ve baraka 156 
Yukarıda yazıla emvalin mülkiyetleri peşin para veya ikinci 

tertip tasfiye vesikasile ödenmek üzere on beş gün müddetle 
arthrm~ya konulmuştur. ihalesi 29-6-936 pazartesi günü saat 
17 dedır. Abcdarın milli emlik müdürinetine müracaatlan. 

13-23 1653 (1210) 

lzmir Milli Emlak müdürlüğünden: 
icar No. Lira 
48 Kızılçullu Güneş dere Şinıendifer C. 1 eski 15 taj 24 

numaralı ev, 
49 Karşıyaka Alaybey Selanıet S .. 8 eski ve taj numaralı ev. 38 

Yukarıda yazılı evlerin bir senehk icara on beş gün müddetle 
arttırmaya k.onulmuştur. ihalesi 29 Haıiran 936 Pazartesi günü 
saat 17 dedır. Taliplerin Milli Emlak müdüriyetine müracaatları. 

14-421 1651 (1215) 

Sahife e 

TURAN Fabrikalan mamulatıdar. Aynı zamanda Turu 
tuvalet sabunlanna, traş sabunu ve kremi ile güzellik krem-

lerini kullanınız. Her yerde sahlmaktadır. Yalnız loptan sa
bşlar için lımirde Salihağa hanında umum acentelik Nef'i 
Naci ve J. C. Hemsi'ye müracaat ediniz. 

Posta Kut. 224 Telefon 34&& 

5 da~İl<Q. .Evv~/ .. ' _ 

Bir Oıipirz alnıadall evıır.ı 

Istırabın ve ağrının en şid
detlisini en kolay, en ça
buk ve en ucuz geçirme
nin çaresi bir kaşe GRiPiN 
almaktır. Mideyi bozmaz, 
böbrekleri ve kalbi yormaz 

I 

5 dakika 5 onr-a .. . 

~/dıkla11 beş dakika soma 

Ucuz - Tesirli - Zararsız 

GBiPl~ 

Fenni 

ECZANESi 

HİLAL ECZANESİ 

HER NEVi FENNi Aft7ı OM 

• 

Altın, nikel, yal, elektroviz, selloloit has baga her türlü çer· 
çevelerJe pantoskopik, silindirlik, siferik, iki mihraklı, uzaktan 
veya yakından her türlü gözlükler, tayyare ve şoför göılüklerile 
güneş ve toz gözlükleri, ile bütün opkitmin bütün icabab. Göz 
hekimleri için muayene kutuları, alit ve edevat deposu 

TOPTAN ve PERAKENDE 



Sanlle 10 

lngilterenin ltalya ile Akdeniz anlaşması yaptığı yalanlandı 
1 

i 
j 
• ltalya yeniden harp edecek mi? ' 
) 
; 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-.. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- l , 

Bütün devletler kararsızlık ve endişe içindedir. 
Bir siyasetten bir başkasına geçmek hazırlığı var. 

; 
j 

' \ 

J 

~ 
Paris, 22 (Ö.R) - Yarın 

Fransız ve lngiliz parlamento
larında dışişleri hakkında ya-
pılacak mühim müzakereler 
arefesinde fogiliz dışişleri ba
kanı Eden çok mühim bir be
yanatta bulunmuştur: 

mahfilleri ltalya ile lngiltere 
arasında Akdeniz hakkında bir 
anlaşma hasıl olduğuna dair 
Romadan verilen haberi tekzib 
etmektedirler. 

blmuı tahdidi sulhun mu
hafazası için esas şad olarak 
gösterilmektedir. Ayni vesika 
Milletler cemiyeti pakbna aykırı 
olarak taarruz hareketlerini 

ZIYA RET reddetmekte ve taarruza karşı 
Paris 22 (Ö.R) - Dış işleri ekonomik, mali ve ihtiyaç ha-

bakam B.Yvon Delbos sabah linde askeri zecri tedbirlerin 
Fransanın Roma sefiri Kont tatbiki istenmektedir. 
de Chambrunu kabul etmiştir. Paris, 22 (Ö.R) - Dış işleri 

~~~~~~~~~ ,~ ~~ 
~~~·«ı~~~~...:;.;_.:~~ .. 

i _, ~ "ıx~ ~ '\t • "'·"-~~'\ı.;'($. ~ ~s ~ :\,~~ > (,t:~ ,.,. ~ '\• 
"""ll".!r~-~~~~· 

cenah muhalefet partileri na
mına bir çok istizah takrirleri 
verilmiştir, 

SiY ASET KARARSIZLICI 
Paris 22 (Ö.R) - ''T emp,. 

gazetesi başmakalesinde umumi 
vaziyetin kararsızlığım şöylece 
gösteriyor. 

"Almanya kanunsuzluk yo
lunda birleşmiştir. ltalya 

ıından elde edebileceği men
faatlerle bir propaganda hare
ketinin bilvasıta temin edebile-

mütemayil gibi görünüyorlar. 
Her tarafta kararsızlık, end\te 
bir siyasetten bir siyasete geç· 

rramsz dlŞ bakam Jvall Delbos llalya11 ordusu!ldan bir görünüş Fraızsız başbakanr Lron 8111111 
Öğleden sonra Avam ka- MUTAARRIZA KARŞI bakanı Yvon Delbos yann taarruzlar düşünse bile, son ha- ceği menfaatler arasında müte- mek hazırlığl göze çarpmak· 

marasında bir suale cevab Londra,22 ( Ö.R) - Millet- (bugün) meb'usan meclisinde reketinin muvaffakıyetinden reddittir. Lehistan Sovyet ve Al- tadır. 
veren Eden lngiltcrenin Millet- ler Cemiyetine muzaheret ce- Fransanın dış siyaseti hakkın- müftehirdir ve önünde açı- man tehlikeleri arasında yolunu Paris, 22 (Ö.R) - Dışişler~ 
}er cemiyetine Habeşistauın miyetleri birliğinin bugünkü da beyanatta bulunacaktır. Ba- lan ihtimaller hakkında mtlfrit aramaktadır. Tuna ve Balkan bakanı lvon Delbos ayan mec• 
Jtafyaya ilhakını kabul tavsiye· umumi konseyinde söz alan kan zecri tedbirler ve Alman bir telakkiye kapılmıştır. Böy- devletleri bu son tehlükenin )isi hariciye komisyonu başkanı 
sinde bulunması veya ilbakı Lord Robert Cecil, icra meselelerinden, kollektif em- lece Italya birçok tablo üze- önüne geçmek mümkün olup Berenger ile meb'usan meclisi 
kabul etmesinin mevzuubahs komitesi namına bir karar niyet teşkilatından bahsederek rinde birden oynamağa hazır- olmadığını düfünüyor ve bir hariciye komisyonu reisi Mist• 
olmadığını söylemi~tir. sureti takJif etmiştir. Bun· Fransanın Cenevrede alacağı dır. Sovyet Rusya henüz kendi kısmı, ekonomik faydalar mu- }eri kabul etmiştir. Arsıulusal 

Diğer taraftan lngiJiz resmi da silahların umumi azal- vaziyeti izah edecektir. Sağ milli menfaatlerinin müdafaa- kabilinde, buna boyua eğmeğe vaziyet hakkmda görüşmüştür • 

i 

••••...... ~~ .............................................................................................................................................................................................................................................................. .. 

BÜTÜN DÜNYA TÜRKiYEYi KONUŞUYOR 

Türkiye, eskiden olduğu gibi Karadeniz 
kıyılarının kuvvetli ve sağlam bekçisi oluyor 

_,,, ~ meselesi hakkında çok başka bunun Alman ve ltalyanlar ko ve Litvinof ile Akdeniz 

Dış ışlm bakaıı/11!1 rımumi katıbimiz 
Numa11 Menemmdoğlu 

Montrö, 22 (A.A) - Italya
nın Boğazler konferansına şim
diye kadar iştirak etmediği 
halde bir müşahid göndereceği 
haber alınmıştır. Bu haber 
henüz teeyyüd etmemiştir. 

Konferans bu akşam saat 
16 da lsviçre Reisicumuru 
Motta'nın bir açılma nutku ile 
küşad ediJeceklir. Bu nutku 
müteakib hemen veya Salı ve
yahut Çarşamba günü ruzna
menin tanzimi için hususi bir 
celse akdedilecektir. 

Paris, 22 (Ö.R)- "Debats,, 
gazetesi Boğazlar konferansın· 
dan bahsederken diyor ki: 

Türkiyenin bu işde çok ko· 
rekt (dürüst) hareketinden mem 
.oun olmak laıımır. Boğazlar 

başka fıkirler müdaffa edilmiş- tarafından takib cdılen emri meseleleri karşıhkh yardım ve 
tir. On dokuzuncu asırda lngil- vaki siyasetile tezadını bilhassa bundan tevellüt edecek muh-
tere Boğazların Türkiyenin mu- kaydediyorlar. temel neticeler hakkmda uzun 
hafazası altında kapalı kalması- KARADENIZIN BEKÇiSi uzadıya görüşece1ıttır. 

mn hararetli taraftarı idi. Rusya Paris 22 ( A.A ) - Montrö Bu meyanda Milletler cemi-
ise Akdenize çıkmak için bo- konferansının bugün yapılacak yeti paktının ıslahı işi de görü· 
ğazların açık kalması lüzumu- açılışından bahseden Eko Dö şülecektir. 
nu müdafaa ediyordu. Umu- Pari diyor ki : SAGLAM TÜRKİYE 
mi harptan sonra lngiltere Moskova - Ankara - Bükreş - Paris, 22 (Ö.R) - Temps 
boğazların açık olmasını mü- Atina Belgrad hükümetleri an- gazetesi bugünkü sayısında 
dafaa etmiş, Sovyet Rusya laşmışlardır. Türkiyenin boğaz- Türkiyenin Boğazlar talebine 
ise Türkiyenin ittifakını ka- lar hakkındaki metalibatı bil- aid neşrettiği uzun bir maka-
zandığından Karadenizi Rus kuvve kabul edilmiş demektir. lede diyor ki: 
gölü yapmak emelile Boğazların Bu işde Fransanın faal bir ro- 11Türkiye kendi hak ve 
kapalı kalmasına istemektedir. lü yoktur. Binaenaleyb Türki- menfaatlarmı, kendi kuvvetiyle 
Bundan herkes 1923 boğazlar ye tekrar Karadeniz kıyılarının müdafaaya kadir çok sağlam 
mukavelesinin ilgasında muta- bekç"si olmaktadır. ve organize edilm,ş bir dev-
bık görülmektedir. Populaire gazetesi de, bu !ettir. Boğazlar hakkmdaki 

NELER KONUŞULACAK münasebetle Pol Bonkurun takyidatın yeri ve manası yok-
Paris, 22 (Ö.R) - "Popu- Montröde Rüştü Aras Titules- tur. 

] . . M "k f ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• aıre,, gazetesı ontro on e-
ransmın boğazlar için olduğu Almanyanın büyük harpte ölen 
kadar Milletler cemiyeti içti-
malarını hazırlamak için de Afrikalılara şükran borcu 
mühim olacağım kaydediyor 
ve diyor ki: 

11 Bilhassa Kolis müzakerele
rinin ehemmiyeti olacaktır. Zira 
asamble içtimaından evvel bir 

şey yapılmıyacaktır. Unutma
ma'ı ki konsey dört güne ka
dar toplanacaktır. Montröde bo
ğazlardan başka kollektif emni
yetten, karşılıldı yardımdan, zecri 
tedbirlerin knldmlmasından ve 
Milletler Cemiyetinin ıslahın· 
dan da bahsedilecektir. 

u Journal ,, ve 11 Koutidien,, 
Türk talebinin dürfuıtliiö-ii v,. 

Berlin, 21 (A.A) - Havas ajansı ınuhabirinden: 
Stuttgaı t'daki kitabı mukaddes tetkikatı cemiyeti tarafından 

yakında eski Alman müstemlekesi olan şarki Afrika yerlileri 
için Suhali dilinde bir İncil neşredileceklir. O her ciltde itlihaf 
makamında aşağıdaki ibare bulunacaklar: 

"Büyük harb esnasında göstermiş oldukları sadakatten dolayı 
Şarki Afrika yerlilerine Almanyanın nıinnet ve şükranın nişa
nesidir.,, 

Bu tercümenin hususi bir ehemmiyeti haiz olması şu sebebden 
ileri geliyor: 

Suhali dili elli milyon kadar yerli tarafından konuşulmaktadır. 
Hem de yalnız şarki Afrikada değil Ita!y~n somalisinde, lngiliz 
kenyasmda Ouganda, Portekiz Moıa~bışınde, . Merkezi lngiliz 
/\f.:1 - ~~·-·'- ··- n • •• 

j Murahhaslar neler söyiediler? 

lngiliz başdelegesi Türki 
yeye teşekkürü sözle
rinde tebarüz ettirdi 

Montrö. 22 (A. A) - Bugün 
öğleden sonra Boğazlar konfe
ransı, Büyük Britanya. Fransa 
Sovyetler birliği, Japonya, 
Türkiye, Romanya Yugoslavya 
Yunanistan ve Bulgaristan de
legelerinin iştirakiyle lsviçre 
Dışişteri dairesi şefi B. Motta
nın başkanlığında toplanmıştır. 

ltalya, umumi siyaset sebeb
leri dolayısile konferan~a dele
gelerini göndermemiştir. Fakat 
Cenevre toplanbfarından sonra 
bu konferansa da iştirak ede
cektir. 

Mottanın açılış nutkundan 
sonra Türkiye dış işleri bakanı 
Tevfik Rüştü Ar as Türk tale
bini izah etmiştir. 

B. Titulesko Balkan antan~ 
tına mensup iki devletin tesa
nüdünü ve Romonya ile Tür
kiy~nin boğazlar meselesindeki 
hususi menfaatlannı izah etmiş 

.ve muahedelerin tadili aleydarı 
Romanyanın arazi değiştirilme
sine taaJluk etmiyen ve esasen 
birçok emsali bulunan Türk 
talebini makul bulmakta oldu· 
ğunu bildirmiştir. 

Büyük Britanya delegesi 
Lord Stanhop silahsızlanma 
konfenmsmın muvaffakıyetsiz
liği ciolayısiyle Türk talebini 
tabii bulduğunu söylemiş ve 
umumi vaziyeti hiç de iyileş-· 
• • • .... • •
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takbih ettikten sonra, bil'akiı 
Türkiyenin talebini hüsnü ni• 
yetle karşılamak lazımdır, de• 
miştir. 

Fransız delegesi Pol Bon• 
kur da Sulhperver bir usu· 
lü tek taraflı ihlallere ter• 
cih eylediğini bildirmiş ve 
Fransa bu meselenin halline 
bütün uzlaşma zihniyeti getire•~ 
cektir, diyerek sözünü bitir~ 

miştir. '" 
Sovyetler birliği delegesi 

Litvinof, beynelmilel münase• 
betlerde Türkiyenin sulhperver 
vaziyetini tebarüz ettirmiş ve 
Türk talebini çok hüsnü ni• 
yetle telakki eylediğini bildir• 
miştir. 

Japonya, Yunanistan ve Yu· 
goslavya delegeleri de bü 7ilk 
bir anlaşma zihniyeti ile mem· 
nuniyet bahş bir hal suretine 
varmak için ayni arzuyu izhar 
eylemişlerdir. ........ 

Kaza geçirdi 
Paris, 22 (Ö.R) - Nornıandi 

transatlantik vapuru Nevyork 
dönüşünde Havr limanına d&
nerken üzarinde dolaşan tay
yarelerden biri vapurun dire
ğine çarparak vapura düşmür 
tür. Tayyarenin aşağı tarafları 
hasara uğramışbr. 


