
---- - -- -- - - ----
------ - --- - - ---- -- -· - -= --- - -- - . -- - ----- --- -- -- ------- ----- --

- - -- -~~ ~ =-"':_:_. -~----

ff ~ No. 9276 KIRKBIRINCI SENe 
· 44 - Gazi Bulvarı - !ZMIR - 44 i 

imtiyaz sahibi : ŞEVKET BİLGİN : 
\ Başmuharrir ve umumi neşriyat müdürü: 1 
1 HAKKI OCAKOGLU . 
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D=-e_v_a_m_ müddeti Türkiye için IHarİç İçin 

ÇARŞAMB"A 24 HAZiRAN 193& iP -=\'\ 

·Çirkin 1 
1 ROMANI BAŞLADI 

Senelik .• . . . . . . ltJOU :.!500 ı 

Sizi alakadar edecek olan 
bu hissi, ask Romanı 

Altı <ı11lık •. ~ . ~. 700 - - JHOO 

l TELEFON : 2697 1 

. 
4 UnnU sahlfededir 

C.1mıhıu·iyetin Ve Oımı1mr~yet Eseriııia Bekçisi, Sabahlat'ı Ç1kar Siyası Gazetedir Yeni Asır matbaasında basılmışbr. 

ojeıniz Konferansta konuşuldu ... 
............................................................... 

Dün s ah röd aç n u A celsede bü ük 
ro jemizi tevdi etti elçimiz Numan Menemen ı oğlu 

Türk tezi 
.. ES .. 

llütüo devletlerin 
sempatisini kazandı 

Türk ulusunun günlerdenberi 
toplanmasını beklediği Montrö 
konferansı, ·bugün filen Türk 
tezinin müzakeresine başlamış 
bulunuyor. 

Konferansın açılma töreninde 
söylenen nutuklar u:usumuz için 
başlı başına övünç verici bir 
hadisedir . lsviçre federal 
hükumeti adına ilk celseyi 
açan Motto başta olmak üzere 
bütün devletler başmurah-
haslarınm Türkiye Cumuriye· 
tinin güttüğü barış siyasasına 
karşı gösterdikleri samimi te
zahürata Türk ulusu bir ka· 
dirşinashk eseri olmak üzere 
kabul edecektir. 

Yeni Türkiye emperyalist 
emeller besliyen, sergüzeşt 
ar~~sıı_ıdan koşan bir devlet 
degıldır. O, bütün komşularile, 
bütün cihan devletlerile temel
leri sevgi ve saygıya dayanan 
bir dostluk ve barış siyasasını 
gütmektedir. Münasebette bu-
lunduğu devletlerin emniyetine, 
istiklaline taalluk eden mesai ide 
elden gelen bütün müzahereti 
yapmağa hazırdır. Barışı ko· 
rumak için maddi ve manevi 
fedakarlıkları kabulden de asla 
çekinmemektedir. Emniyet da
vasında başkaları için besle
diği samimiyet ve alakayı 
elbett kendisi için umması 
ve beklemesi gayet tabii idi. 

24 Tem muz 1923 te Lozan 
da imzalanan boğazlar muka
\'elesine tevfikan Türkiye, bo
ğazları ve boğazlara civar bir 
kısım araziyı askerlikten tecrid 
etmeği kabul eylemişti. Buna 
nıukabil devletlerde kollektif 
enıniyet, mevzii misaklar akdı 

Yoluyla her türlü tecavüzleri 
önlemeği taahhüd eylemiş bulu· 
nuyorlardı. 

Türkiye on üç sene taahhü· 
düne sadık kaldı. Fakat elde 
edilmesi umulan kollektif em
niyet ve düşünülen misaklar 
maalesef yapılamadı. Aksine 
olarak Akdeniz muvazenesi 
tehlikeli bir duruma düştü.Or
talıkta bir emniyetsizlik havası 
hütün şiddetiyle esmeğe başladı. 

Böyle bir vaziyet karşısında 
emniyet ve istiklalini korL
ınak istiyen herhangi bir ulu
sun elleri ko,lları bağlı kalma
sına imkan tasavvur edilemezdi. 
Hükumetimiz Boğazlar muka
velesine imza koymuş devlet
i.ere başvurarak on üç yıl ev
\1e1ld vaziyet üzerine nazarı 
dikkatı celbetti. Yurdun en 
nazik noktalarında emniyet 
tedbirleri alınması lüzumunu 
hatırlattı. 

Toplanan Montrö konferansı 
işte böyle çok yerinde olan 
haklı talebimizden doğmuştur. 
Daha ilk hamlede Montrö gö
rüşmelerinden müsbet bir ne
tice elde edileceğinde şüphe 
~diJıniyor. Boğazlarla en sıkı 
alakası olan Romanya ve Rusya 

- Sonu 2 um sa/u/cae -
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~.!! ....... ~~Y.~.P. ....... ~!.~~~ğ~!!.! ......... ~~Y!~~! 
lstanbul, 23 (Y~ni Asır mu- - u Bu kadar konferans rimizden) - Montröden tel- tir. DUn esasını blldlr-

habirinden - Telefonla) -Mon- gördüm. Fakat hiç birisinde bu grafla: dlAlmlz bu notayı tebllj 
tröden bildiriliyor: tasvipkiir havayı görmedim. Bu, Dış lşlet91 bakanımız ettikten sonra Aras ltal-

Konferansm şu saata kadar memleketimiz için bir iftihar Tevfik RUştU Aras bu yanın bojiazlar konfe-
·ı · d' sabah konferansa ltal-cereyan eden kısmını şöyle vesı esı ır.,, ransına lftlrakl gözö-

kısaltabilirim. Boğazların tah- nUnde tutmasından do-
kimi gibi esaslı bir meseleyi layı memnuniyetini bll-
görüşen konfernns eşsiz bir dlrmlftir. 
samimiyet havası içinde cere- Istanbul, 23 \YeQi Asır mu· 
yan etmektedir. Konferansın habirimizden - Telefonla) -
muvaffakıyetle netice verme- Montröden bildiriliyor: 
mesi için hiç bir sebep görül- Boğazlar konferansı bu ıa-
memektedir. Delegasyon he- hah hususi bir celse aktedmiş· 
yelleri sanki ayni devlet aile- tir. Hariciye vekaleti umumi 
sindenmiş gibi Türk tezine sekreterimiz Naman Menemenci 
pürüzsüz olarak iştirak etmek- oğlu, hükumetimiz tarafından 
tedirler. hazırlanan mukavele projesini 

Fransız Cenevre nazırı Pot (dünkü sayımızda aynen çık-
Bonkur, Daily Mail gazetesi mııtır.) konferans heyetine tev-
mubabirinin bir sualine: di etmiş ve derbaJ müzakerata 

- Balkanlar arasında- geçilmişrir. 
ki tesanUdUn ve Kara- Münakaşalara geçilmiş ve ln-
denlz devletleri dostlu- g ... cre, Japonya, Sovyet Rus-
ğunun debdebeli bir te- t.1ot1fföde11 bir göriiniiş ya ve Fransa baş delegeleri 
zahUrU karşısındayız. Konferans ancak daha iki yan hUkQmeti tarafından bu hususta kendi görüşlerini 
TUrklyenln asil hareketi, ğüo devam ettikten sonra da- ,ımdlllk konferansa nl- açmışlardır. Müzakerelere de
ayni derecede asil bir ğılacak ve murahhaslardan ek· çln ı,tırak etmediği ve vam edilmektedir. 
cevaba llyıkltr, demiş- serisi Ceoevreye gideceklerdir. umumi vaziyet tavazzuh .• • 
tir. DIŞ BAKANIMIZIN eder etmezi ştlrlk ede- Projemıze çok müsait bir va-

Londra sefirimiz Fethi şun- MEMNUNiYETi cel)I hakkında gönderi- ziyet takınan lngiliz hükumeti 
ları söylemiştir: lsanbul, 23 (Hususi muhabi- len notayı tebllğ . etmiş- - Sonu 3 üncü sahifede -

BAŞBAKAN INONU 
ISTANBULA GiDiYOR 

•••••••••••••••••••••••••••• 

Türkiye 
ollektif emniyete 

dayanan isteğinde 
haklıdır 

r. 1 1 •••••• 

Bunu biz söylemiyoruz 
Fransız matbualt yazıyor 

ismet /nönli 
ISTANBUL 2~ (Yeni Asır)-

Başbakan ismet lnönü bu gün· 
lerde şehrimize geJecek ve 
konferansın neticesine kadar 
ayralmıyacaktır 

Paris, 23 (Ö.R) - Fransız 
gazeteleri Montrö konferansını 
günün en mühim hadisesi ola
rak tefsirde devam ediyorlar. 
Sosyalist "Populaire,, bu kon
feransın aynı zamanda Milletler 

- Sonu 3 üncü sahi/ede -
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Tonilato hacını işinde 

Sovyet ve lngiliz nazar 
noktaları bir az farklı dır 
Bununla 

devletler 
beraber 

esasta 
heman bütün 
mutabıktırlar 

~; r . ~i.~j~:-,- · .. 
\~·'"""" > - -~ . • { .:;,' 

·4.,. .,,..,.._ . , • ·er._,. ·, ~~ ~ ·· .. t\r 
~~ 

~-.~ 
.~ ~ ~~·~:l~ ~ 

·· ;ıl«r~ 
Ui,~i;;id~Li:2~~.,:_'"""-'"'·_....~....__~~~~~· -a fi>.&~ 

Numall Ml'ı1eme11ri oğlu, Cem·vıe 11111rahlıası111ız Necmettin Sadık!agöıiişiiıor 
Montrö, 23 (A.A) - Havas yeniden askerileştirilmesini ka-

ajaosmın diplomatik muhabiri bul hususunda müttefik olan 
muahedelerin tek taraflı olarak delegelerin boğazlardan harp 
ihlali yerine sulhperver bir gemilerinin ve tayyarelerinin 
usulü tercih eyliyen Türkiyeye mururu hususunda ayni kolay· 
karşı muhtelif delegelerin !vf oo: lıkla anlaşamıyacaklardır. Ay· 
trö konferansında söyledıklerı rıca teknik meseleler de mev-
hüsnü niyetle ve ve anlaş~~ cuddur. Mesela Türkiyenin 
zihniyeti He dolu söz)erını tekliflerindeki tonilato haddi 
tebarüz ettirmektedir. hakkında lngilterenin ve Sov-

Evvelce Lozandaki münaka.: yeller birli~inin noktai na· 
şalarm aksine olarak Montro zarları ayrıdır IngiJtere bel-
toplantısı delegeleri ik~ ~ara.fa ki de bir Karadeniz filosu· 
ayrılmamıştır. Ve esas ıti_b~rı_le nun boğazlardan ansızın geçişi 
bir anlaşmaya varılmış gıbıdır. keyfiyetinin Akdenizde bahri 
Bununla beraber Montrö kon· muvazeneyi bozınası ile alaka· 
feransı mudil bir iş kar· dardır. 
şısındadır. O da Boğazların - Sonu .1 üncü sahijtdc -

Miidafaai Milliye Vekili Kdzım Özalp 
ALAKADAR DAiRELER 

HAZIRLıK YAPTI 
•••••••••••••••••••••••• 

316-326 
on sınıf 

ihtiyat zabiti 
talime çağ~rılacak 

Ankara, 23 ( Yeni Asır ) -
Ağustos ayı başında ihtiyat 
zabitlerinin talim için çağmla
cakları muhakkak gibidir. 
Ağustosta 316 - 326 doğumlu 
memur ihtiyat zabitleri çağm· 
lacak; serbest meslekler erbabı 
gelecek devrede stajlarını ya
pacaklardır. 

Alakadar daireler İcab eden 
hazırlıkları tamamlamışlardır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ltalya -----Bogazlar ~onferansı 
kararını tanımıyacakm••. 

. ÜÇÜNCÜ SAHiFEMİZDE 

200 öksüz ... çocuga 

Dün akşam şehir gazino~ 
sun da bir ziyafet verildi 

•• 
Oksüz çocukların 

sağlıkları çok 
giyinişleri ve 

sevindiricidir 

Öksüz rocuklar me11/aatma ~·CJi!en ziııa/ct/e vall ı•e saylav/ar 
Şehir gazinosu müsteciri ı göstermiş ziyafette şehrimizde 

Murad Türkmen oğlunun refi· bulunmakta olan saylavJardan 
kası öksüzlere yardım cemiye· Avni Doğan, Mazhar Müfid, 
tinin çocuk bakım evlerinde Refik İnce, Mazhar, Hayğ.ar 
bulunan iki yüz kimsesiz yav- Rüştü, Vali Fazlı Güleç, bele-
ruya dün akşam bir zıyafet diye reisi Behçet Uz, Öksüzlere 
v~r?1i,tir. B_u mü~asebetl': Ban- yardım cemiyeti idare heyeti 
dınm ıdaresmdekı Macar orkes• azaları ve gazeteciler hazır 
t&ası çocuklara latif parçalar bulunmuşlardır. 
çalmış muhtelif eğlenceler ter• Öksüz çocukların muntazam 
tib olunmuştur. Kimsesiz yavru· giyinişleri, sıhhatları, yemek 
ların sevinç içinde geçen bugün· yeyişleri büyük takdirler top· 
!erine bl\yük hamileri de alika lama br. 



Sanlle 2 

Tür tezi 
m • 

Bütün dev]etlerin 
seıııpatisini kazandı 
-Baş taıa/ı 1 na sav/ada

devletleri baş murahhasları te
zimizi benimsemişler, kendi 
ulusal davaları imiş gibi kuv
vetle müdafaa eylemiş!erdir. 

Bilhassa Romanya dış bakanı 
Titüleskonun boğazları Türki
yenin kalbi Romanyanın ciğeri 
olarak tavsif eylemesi çok ye
J'indedir. iki ulus için bu kadar 
hayati ehemmiyeti haiz bir 
noktayı emniyetsizlik havası 

içinde bırakmak elbette müm
kün olamazdı . Elbette bu
rada emniyet tedbirleri al
mağa lilzum vardı. Yalnız şu
rasını da tebarüz ettirmek is
teriz ki Türkiyenin çok dürüst 
açık ve samimi olan dış siya
sası komşularına o derece kuv
vetli bir emniyet ve itimat ver
miştir ki dostlan Türk tezini 
derhal benliklerine mal eyle
mekte tereddüt göstermemiş
lerdir. 

Türkiye, tezine karşı besle
nen sempati ile bir yandan 
güttüğü açık ve samimi barış 
siyasasının mükafatını görür
ken diğer taraftan dıt muahe
delerde değişiklik istiyen dev
letlere takip edilmesi gereken 
doğru yolu göstermiş olmak· 
tadtr. 

F.l'ak.k.ı Ocak.oğ1u. ··-·····-· Değerli bir memurumuz 
takdir edlldl 

lzmir defterdarlığı umum 
tahsilat şefi Kadri Kokçe mer
kez ve kazalar tahsilat işinin 
takibinde gösterdiği gayret ve 
fevkalade faaliyetinden dolayı 
vilayetçe takdirname ile taltif 
edilmiştir. 

Genç ve kıymetli maliyeci
lerimizden olan Kadriyi tebrik 
ederiz. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Zabıta haberleri: 

Pırlanta iğne 
Tüccardan Cemal adında 

birinin karısı cveJki gece El
hamra sioemasmda 400 lira 
kıymetinde bir pırlanta iğnesi
nin kaybolduğunu zabıtaya ha
ber vermiştir. Zabıtaca tahki
kata başlanmışbr. Pırlantanın 
sinema dışında kaybolması ih
timali de nazan dikkate alına
rak tahkikata devam edilmek
tedir. 
Çirkin teklif yUzUnden 
Alipaşa meydanında lzmirli 

Şakir oğlu Cemal, lzmirli Şerif 
oğlu Mehmede çirkin bir tek
lifte bulunmuş ve bundan muğ
ber olan Mehmed bıçakla Ce
mali sol bacağından yarala
mışbr. 

Erkekllğe yakışır mı? 
Fevzipaşa bulvarında kereste 

deposunda yatan lbrahim kızı 
otuz yaşlarında Zekiye zabı
taya müracaatla aynı depoda 
yatan Yusuf oğlu Dursun ve 
arkadaşl Boz adındaki adam 
ile kavga ederek kendisinin 
dövüldüğünü ve gebe bulnn
duğu için çocuğunun düşme
sine sebebiyet verildiğini şika
yet etmiştir. 

Kaza neticesinde kolu 
kırlldı 

Glen tütün kumpanyasında 
amele ismet karısı 22 yaıında 
Saadet, tütün sıralan üzerinde 
yemek yerken Hasan kızı Şazi
mend bir taraftan diğer tarafa 
geçmek için sıranın üzerine 
çıkmış fakat ayağı kayarak 
Saadetin üzerine düşmüştür. 
Bu yüzden Saadetin kolu lcı
rılmıştır. 

Konturacı mı, esrar 
tüccarı mı? 

Peştemalc1larda kürd Şamilin 
kahvesi önünde tutulan kon
turacı Cafer oğlu Salahittinin 
üıerinde 9 parçn esrar bulun
muştur. 

--- -- ---------- --
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inhisarlar Vekili açılma iç Bakanının bu ·akşam 
töreninde bulunacaktır ~elmesi bekleniyor 

Tuzlada inşa edilen sofra tuzu fahri- Şehrimizdevaiilertoplantısıyapılacak 
kasının tecrübeleri bitmiştir 

Çamalh turlasında inşa edil· 
miş olan ince sofra tuzu fab
rikasının tecrübeleri yapılmış 
ve fabrikanın bütün tesisatı 
tamamlanmıştır. 

açılma mera imi 29 Haziran 
pazartesi günü yapılncakhr. 

Törenin çok alakalı olması 

için şimdiden istihzarata baş· 
lanmıştır. Çamalh tuzlasında 
rıhtım, bina ve yol inşaatı için 
Tuzladan Çiğliye kadar 15 ki
lometrelik saha da döşenmiş 

olan dekovil hattı ve makina-

Tlirkiyede ilk olarak kuru
lan sofra tuzu fabrikasmın 
açılma merasimi bu aym yirmi 
dokuzunda yapılacaktır.Açılma 
merasimine riyaset edecek 
olan gümrfik ve inhisarlar ve- ları ile 40 bin metre murab-
kili Ali Rani refakalıoda in- baı taş taşınmış ve ihtiyaç kar-
hisarlar umum müdürü Mithat şılanmış olduğundan hat ve 
bulunduğu halde 28 Haziran makinalar umum müdürlüğünün 
pazar günü Izmire gelecek ve emrile Konyaya gönderilmiştir. ............ 

Selçukta kültürel faaliyet 

Antikite severler kuru
mu Ef este bir şube açtı 

Selçııklan 

Selçuk, {Özel) - Antikite
leriyle cihanda şöhret bulan, 
Elen- Bizans -Selçuk - Osmanlr 
devirlerini yaşatan ve "Ef es 
harabeJeri,, gibi en büyük ve 
en zengin bir örene sahip olan 
nahiyemizde "lzmir Antiki
te severler Sosyetesi,, nizam
namesi gerekince bir "Anti 
kite severler Sosyetesi şubesi,, 
nin teşekkülü için Selçuğa 
gelen Izmir Antikite severler 
sosyetesi genel sekreteri ve 
Antikite müzeleri direktörü 
Salaheddin Kantar'ın ve Akın· 
cılat kamunbayı onursal başkanı 
Etem Ôzenen'in başkanlığı al
tında yapılan içtimada teşek

külün maksad ve gayesi an
latılmıştrr. Umumun re'yine 
müracaat edilmiş, neticede bu 
faydalı kurumun " lzmir An· 
tikite severler sosyetesi Ef ez 
şubesi ,, adı altında teşekülüne 

ittifakla karar verilmiştir. 
Sonra nizamnamenin lOuncu 

maddesi mucibince üyeler seçi
mine başlanmış ve aşağıda 

adları yazılı zatlar asıl ve ye
dek üyeliklere seçilmiştir: 

Nadir Kıra), Rifat Baran, 

bir görünü$ 
Hüseyin Onat, Hamit Akıncı, 
Rağıp Gfingör. Sakip ak,ncı, 
Ahmet Tanmnn, Yusuf Borvah, 
Hüseyin Akyurt Belevi, Mus
tafa Tabaki Belevi. 

Bundan sonra Yönetim ku· 
rulu seçimine geçilmiş ve heyet 
şu zatlardan tejekkül etmiştir. 

Başkan: Nadır Kıral 
Genel Sekreter: Rağıp Gün

gör 
Mcsul muba ıp: Hamit Akıncı 
Üyeler: Rifat Baran, Hüse

yin Onat 
lzmirden dışarda ilk olarak 

Antikite severler sosyetesi 
Efezde teşekkül etmiş oluyor. 
Ve hakikaten isabetli olmuştur. 
Kuruma seçilen zatlar cidden 
antikite sever ve takdir eder 
kimselerdir. Ba husus ki Efez 
gibi en önemli ve cihanca ta
nınmış bir Antikiteler yerinde 
bu kurumun çok faydalı işler 
göreceğine eminiz. 

Hakkı Balcıoğlu 
Şehrimiz ticaret odası reisi 

Hakkı Belcıoğlu dün limanımıza 
gelmiş olan, Teofil Gotya va-
purile Nise gitmiştir. Hakkı 
Balcı Niste bir buçuk ay ka
lacaktır. 

i - . . . 
• "\. 4 ' ~ •• ~ , • • 1 

ELHAMRA 
TELEFON 3573 

BU AKŞAM 

PROFESöR 
ZATİ SUNGUR 

Proğramını tamamiJe değiştirmiştir. Manyatizma, ipnotizma 
fakirizma, illüzyonizma üstüne yepyeni tecrübeler yapacak 
ve bilhassa herkesin gözü önünde bir kadının başının etle· 
rini ve saçlarını dökerek iskelet haline koyacaktır. 

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

matine •• 

Fiyatlar: Hususi 100 Birinci 75 Salon ve 

Balkon 50 kuruştur 
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Parti başk nlı\dannm valile- Dün E2epalas otelinde Dahiliye 
re verilmesi dolayısile yeni me- vekili ve arkadaşları için sekiz 
sainin tanzimi için Ankara, lz- oda hazırlanmıştır. istikbal ba-
mir, ve Edirnede Dahiliye Ve- zırlıklan için de alakadarlara 
kili Şükrü Kayanın başkanlı- emirler verilmiştir. Dünkü top-
ğında üç toplantı yapılması ka- lantıdan sonra Şükrü Kaya 
rarlaştmlmışbr. Bu toplantılar- barel(et imkanmı bulabilmiş 
dan birincisi dün Ankarada ya- ise bu akşam şehrimize muva-
dılmıştır. Şehrimize gelen ha- salatına intizar olunuyor. 
berlere göre dün bu toplantıyı Eğer dün gece hareketi te· 
müteakip Şükrü Kayanın Izmire chbura uğramış ise yarın ak-
hareketi mukarrerdi. şam lzmirde bulunacaklardır. 

Dahiliye vekiline parti mer· Mamafih diin gece vilayete 
kez heyeti azalanndan bazı hu hususta tebligat yapılma-
zevat da refakat edecektir. sma intizar ediliyordu. 

sca••• 

Yeni ardiye tarifesi 
maliyeti artıracaktır 

Ticaret odası Devlet demiryolları 
nezdinde bir teşebbüste bulundu 
Devlet demiryollan idaresi lunmuşlar ve mahsullerimizin 

1 hazirandan itibaren 24 saat- maliyetine tesir eden bu tari-
lık Izmir tarifesini tatbike baş- fenin kaldırılmasını ve eski ta-
lamışbr. Bu tarifeye göre is- rifenin tatbikini istemişlerdir. 
tnsyonlara gelen mailer 24 saat Ticaret odası, bu mühim 
:ıarfmda kaldırılmadığı takdirde mes<;lc üzeriec\e alakadar ma-
arziye ücreti vermek lazımdır. kamlar nezdinde ciddi teşeb· 
Geçen sone de bu tarife büslerdc bulunmuştur. 

bir müddet tatbik edilmiş, Devlet demiryollarının eski-
faknt tüccarların vuku bulan denberi şehir dahilinde. şehir 
şikayeti üzerine Ticaret odası emtea bürosu namile tüccar-
mesele ile alakadar olmuş ve larJa Alsancak istasyonu ara-
neticede muhtelif mahsullerin sında tavassutu temin eden 
ve lzmirin ikbsadi vaziyeti bir bürosu vardı. Çok mühim 
nazarıdikkata alınarak incirler iş gören ve tüccara kolaylık 
için 3 gün, üzüm için 7 gfın, temin eden bu büronun da 
palamut, zahire ve hububat kaldırılacağı haber alınmıştır. 
için bir ay müddetli bir ardiye Ticaret odasınca tüccara ve 
tarifesi kabul edilmişti. halka her türlü kolaylık temin 

Hazirandan itibaren yine eski eden bu büronun faaliyetinin 
tarifenin tatbikine başlanması idame ettirilmesi için alakadar· 
üzerine tüccarlarımızdan bazı· lar nezdinde tekrar teşebbü-
larr yine odaya şikayette bu· 1mtta bulunulmuştur. 

••••• 
Halil Mitat 

Yarın doğru Ankaraya 
gidecek 

Üç gündenberi şehrimizde 
bulunan Türkofis baş müşaviri 
Halil Milat dün de ihracat ta
cirlerinden bazılarını Türko.fis 
şubesine davet ederek kendi
leri ile uzun uzadıya görüşmüş 
ve dileklerini tespit etmiştir. 

Halil Mitat, dün bu top
lantıdan sonra müessesattan 
bazılarını ziyaret ederek tet
kiklerde bulunmuştur. Bugün 

Burnovaya giderek Tarım 

okulu, bağcılık ve emraz ve 
haşerat enstitülerini görecek 
ve tetkiklerde bulunacaktır. 
Baş müşavir bugün işini biti
rebildiği takdirde yarın doğru 
Ankaraya dönecektir. 

Balıkçılar 
lkbsat Vekaletine 

baş vurdular 
Şehrimiz balıkçılar cemiyeti 

Ikhsat Vekaletine müracaat 
ederek limanda son zamanlar
da fazlalaşan köpek bahkları
mn diğer balıkları mahvettiğini 
bu yüzden balıkçıların çok sı
kınh çektikleri bildirilmiştir. 

Haber aldığımıza göre ve
kalet bu hususta yakında İcab 
eden tedbirleri aldıracaktır. 

Belediye eııcünıeni 
Yeni inşaatı ihale etti 

Belediye daimi encümeni 
dün belediye reisi doktor Beh
çet Uz'un başkanlığında top· 
lamoış ve yukarı mahalleler· 
deki inşaattan bazılannın iha
lesini kabul etmiştir. 

TAYYARE ·~ Sineması TE!~oN 
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 fümi 

FiYATLAR us - 20 - so KURUŞTUR 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

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

Pazar günleri 14 te ilave seansı vardır. 

,-K-Ö;ımŞE-:1\f_D ... E-N-, 
··m.llim--!SIEl-.-zaza?JI 

Yemin 
Bana kalırsa; yemin, otuz 

yaşına kadar idilir, · tutulmaz, 
otuzdan elliye kadar tutulur, 
elliden öte tarafı da yemin et· 
mez, ihtiyaçları yoktur. 

Yeminin manevi bir kıymeti 
ve tanıyanlar indinde mukaddes 
bir korkusu vardır. 

Zaten Bu zamana kadar hep 
bu kudsiyet ve maneviyatı ta
nıyarak ahlak bozukluklarına 
mani olagelinmişti. 

Şimdi nerde !I. Yirmi yaşın
da bir genç iki dizi üstünde, 
göz yumup açıncaya kadar bin 
yemini ipe dizip çıkarıveriyor. 

Tabii, yalan bundan doğuyor, 
namus bozukluklan buna da 
temns ediyor. 

Her ne ise işin felsefesi bize 
lazım değil, varsın orasını icti
maiyatcılar düşünsün .. 

Yemini her bakımdan göz 
önüne almah. 

Mesela 20 yaşında bir kadın 
yahud bir erkek: 

- Seni seviyorum. 
- VaJlabi mi? 
- Vallahi! 
Diye 40 lık birisine karşı ye-

min etse doğru mudur. Asla: 
Fakat 40 Irk birisi: 
- Seni seviyorum. 
- Vallahi mi? 
- Vallahi 
Diye 20 lik birisine yemin 

etse yalan mıdır. O da asla .. 
Demek ki yeminin de yaşı, 

başı, derecesi varmış, 30 yaşına 
kadar cıva gibi tutulmaz, elliye 
kadar vakarını kaybetmez olan 
yemin; nihayet, kendinde, ihti
yaç, takat, kudret bulamıvan 
ihtiyarla rın ağzında da ölürmüş. 
Bana kalırsa,ne cıva gibi olmalı, 
nede ölmeli. Vakarını asla kay-
betmeden yaşamalıdır amma 
gel gör ki il oğlunun dil nde 
kemik yok, yalan yere savur
masından da çekinmiyor. 

TOKDIL 

F enlandiya ile 
Yeni ticaret muahedesi 

imza edildi 
Hükfımctimizle F enlandiya 

hükumeti arasmda 1 Temmuz 
936 dan muteber olmak üzere 
tevazün esaslı bir ticaret ve 
klering anlaşması imza edildiği 

· iktisat Vekaletinden şehrimiz 

Türkofis müdürlüğüne bildiril
miştir: Bu anlaşmaya göre Tür
kiye meşe'li mallar Fenlandiya-
ya tahdit edilmeksizin ithal 
olunacaktır. F enlandıya malları 
için de yerli serbest, diğeri 
lconteojanlı olmak üzere iki 
liste hazırlanmıştır. Mühim bazı 
ihracat mallarımız için güm?ük 
tenzilatı kabul edilmiş ve kon
salidasiyon alınmıştır. Anlaşma 
bugünlerde Vekiller Heyetince 
tasdik edilecektir. 

Terli eden komiserler 
Tauarriden Osman, lkiçeş· 

melikten Receb ferdi. Kemer· 
den Hicabi ve Kehramanlardan 
Hamdi ücüncü komiserlikten 
ikinci komiserliğe terfi etmiş
lerdir. Çorak kapıdan üçüncü 
komiser Cemil de ikinci komi- • 
serliğe terfie namzed olmuştur. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Askerlik 'ubesinden: 
Bu sene askerlik çağına gir

miş olan 332 ve geçen sene
lerden devrederek bu doğum
lularla muamele görecek olan 
dığer doğumlu delikanlıların 
son yoklamalarına 1 Temmuz 
936 tarihinde başlanarak 31 
Temmuz 936 tarihinde bitirile
ceğinden bu doğumlu ve bu 
doğumlularla muameleye tabi 
yerli ve yabancı eradın tayin 
edilen günlerde Cumartesi 
müstesna o!mak üzere sabah
ları öğleye kadar askelik mec
Jisine gelerek yoklamaların• 
yaptırmaları ve gelmiyenlerin 
kanunda yazılı cezalarla ceza
landırılacakları ilan olunur. 
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BA,BAKAN INÖNÜ 
ISTANBULA GiDiYOR 
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YENi ASIR 
-' --- =e __ 

~af aberleri 
Türkiye 

Kollektif emniyete Sovyetler rp alinde boğazlardan 
daya~:~1:::ğinde geçme serbestisi mi istemişler? 

l""" ••••••• •@•• <ES *' ' - Baş taralı ı it1cı salutede -
·cemiyeti içtimalarını hazırla

mağa yarayacağı kanaatında 

ısrar ediyor ve şunları yazıyor: 
"Devlet adamları arasında 

çok mühim müzakereler olmuş 
ve Cenevrede müzakere edile
cek çok meselelere temas edil
miştir.,, 

ltalyanın, kendisi ortada · mevcut olmadıkça 
lalınacak bir karara iştirak etmiyeceği söyleniyor 

~~~~~~-~~~-~~~--~~~ ... ~~~~~~~~~~~~~~~~~-
Boğazlar meselesine gelince, 

bu gazete her şeyden evvel 
beynelmilel bir mukavelenin 
tadili işini bütiin alakadarlarla 
müzakereye matuf olan Türk 
usulünü takdirle karşıladıktan 
sonra şunları ilave ediyor: 

" Montrö konferansının sa
dece Boyazlarm yeniden as
keri bir hale ifrağından ibaret 
olan bir gaye üzerinde bulun
duğunu zannetmek yanlıştır. 

Konferansın mevzuu olan şey 
bütiln bir sistemdir. Emtiyet 
meselesi ve dolayısile kollek
tif emniyet sistemidir. 

Boğazların tahkimi ile bu 
mühim birlik anahtarı Türkiye-
nin cebinde olacaktır. Bu hu
susta Türkiye ile doğrudan 
doğruya alakadar diğer iki 
Karadeniz dt!vleti Rusya ve 
Romanya arasında bir anlaşma 
mevcut olduğu çok mahtemeldir. 
Bununla beraber boğazlardan ge 
çit serbestliğini muhafaza eden 
Tiirk projesi üzerinde Rusyanın 
ban değiıiklıkler elde etmek 
i8temesine ibtimel vardır. An
cak bir noktada ısrar etmiye-
~ Muhakkak olan şudur ki, 
bır çok kanıık işlere dokun-
malda beraber Türk talebi 
müsaid şekiJc:İ _ku.şılana· 
caktu.,. 

Komlbıiıt "Humaoite" gaze
teıi de Tfirk hükumetinin hu-
16aa müıtenid merdce hareke
tini takdir etmekte ve bu ta
lebin kabulü için çok ihtimal
ler mevcud olduğunu kaydet-
mektedir. Makale muharriri 
bu mesele üzerinde Balkan 
antanb devletleri arasındaki 
birliği ehemmiyetle tasrih ey
lemektedir. -·-Tonilato hacını 

işinde 
- Baş tarafı I ıncı say/ada -
Sanıldığına göre, Konferans 

gittikçe ehemmiyet kesbedecek 
ve Montrö toplantısının ortaya 
koyduğu esas mesele ortaya 
çıkmakta gecikmiyecektir. 

Zecri tedbirlerin kalkmasını 
müteakip ItaJyanın sahneye 
çıkması ile bu ehemmiyetin 
bir kat daha artması da pek 
muhtemeldir. 

,-----------------------------· 
SAFİ AŞK 
- 37 - Türkçeye çeviren: R. B 

Kuvvetli ve cazibeli bu kır 
ıiiri mukabilinde, Emmanüel de 
konağında maşukasına kabul 
aaatları veriyordu. Çoktanberi 
okşadıkları projeleri şimdi ha
kikat yapıyorlardı. Löransın 
annesi, haftada hiç olmazsa bir 
defa, nişanlısını yalnızca ziya· 
rete müsaade ediyordu. Derin 
kucaklaşmalarını sona erdirince 
Emmanüel piyanoya, nihayet 
Paristen getirttiği bu sevgili 
Piyanosu başma otururdu. Ez
berden, tesadüfe göre, bir 
Parça çalardı. Lörans onun 
farkı söylemesini de severdi. 
Zira genç adamın terbiyeli ve 
tatla aesi, Şumanın her türlü 
Lidlerini terennüm etmeıini 
bilirdi. 

Lcranı piyanonun yamada. 

bir koltuğa yerleşir, güzel be
yaz yanağını büyük eline da
yardı. 
· - Bilsen, derdi, senin şarkı 
söylemeni ne kadar severim!.. 
Şimdiye kadar yalnız kafe
konser şarkılarım tanırdım ben, 
halbuki bu seninkiler ne kadar 
daha güzel! 

Şarkı söylerken sevgilisine 
bakıyor ve düşünüyordu, de
likanlı: 

"Sen ki, anlatmağa kalkış
sam, bu müziğin güzelliklerini 
kavrıyamıyacaksın, benim köylü 
kızım bütün kalbimle bunu 
teren~üm edecek bir seni bul
dum, yer yüzünde. Zira s~n! 
bilmediğin için, bir dost gıbı 
anlıyorsun. Halbuki benim kül· 
tnr kardeılerim, 7abuı dilfmaa 

oldular bana karşı; zira, onlar 
biliyorlar, fakat anhyorlar ve 
her şeyi bilen onlarm yanında 
kendimi daima yalnız buldum 
ben; fakat bir şey bilmiyen se· 
ninle, bu yalnızlığı hiç duyma-
dım ... ,, 

Bir gün Lörans, bir aşk ro· 
mansı biliyormu diye sordu. 
Hatırasını kurcalarken orada 

' ancak eski bir çocukluk batı· 

rasını buldu. Grieg'in: 11 Seni 
seviyorum ., adlı küçük melo
disini. 

Genç kadın: 
- Oh! dedi, bunu çok se

verim!.. Her gelişimde bunu 
terennüm etmelisin bana. 

Ve her gelişinde bunu te
rennüm etti. O kadar sevdiği 
şu Kresendoyu daima ona tek· 
rar etmekle mes'ud oluyordu. 

"Seninim, seninim ve ebe-
d. . ' • ıyen semn.,, 

Bir son Teşrin akşamı, Lö
rans süthaneye dönmek üıere 
aynlmağa hazırlanırken salo· 
DUQ kapwnı •ÇDuıb. Mumları 

kara gecenin rüzgarı albnda 
titreşirken: 

- Sahi, dedi, ben de sana 
"Seviyorum seni,, parçasına te
rennüm etmeJiyim. 

Gülerek kabul etti: 
- Peki yavrum! Haydi gel, 

söyle bakayım! ... 

Ve hemen piyanosuna oturdu. 

ilk akarları çaldı. Kadın se
vinçle şaka ediyordu: 

- Göreceksin, ne kadar eyi 
· söyliyeceğim!.. 

Gözleri bir lahza eğlence ile 
doldu. Sonra onun bir az ar-

kasında duvara dayandı ve 
o akompanymana devam eder
ken, kelimeleri değiştirerek üç 
defa şarkıyı söyledi: 
Em111at1üe.l, rulıumwı sevgtli aşıkı. 
Sev/ı'Ofllm smi, ev biricik hütralamnm 

· aşkı 
k.01de~i11im, kamum, esirinim senin, 
Sminim, !tem de ebedipyen se11in! 

ilk çıkan nota ile kalbinden 
vurulmuş gibi, Emmanüel -çal
ınağa devam ederken - onu 

-Sonu Var-

Herriot 
----

Romatizmadan 
mustarip 

Lyon, 23 (Ö.R) - Meb'usan 

meclisi başkanı ve Liyon bele

diye reisi Herriot tramvay 
grevi meselesini bal için tay

yare ile buraya gelmiştir. Her

riot mafsal romatizmasından 
mustariptir. Doktorlar sekiz 

gün istirahat vermişlerdir. Öğ· 
leden sonra sıhhi vaziyetinde 
bir salah kaydedilmiştir. 

Avusturya sefiri 
Romada 

Roma, 23 ( A.A ) - Yeni 
A vsturya sefiri B. Berger Val
deneg Majeste Italya kralı 
ve Habeş imparatoruna hitap 
eden itimatnamesini takdim 

etmiıtir. 

Sahife • 
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Amerika 
Avrupaya yüz 

• • 
çevırıyo·r 

Vaşington, 23 (A.A) - Hu
lun demokrat partisi için kale
me almış olduğu proğram 
Amerika cumuriyetleri arasın

daki münasebetlerin herşeyden 
mühim olduğunu kaydetmekte 
ve Avrupayı hemen hemen 
tamamiyle bir kenarda bırak
maktadır. 

Ruzveltin bu proğramda bir 
gfına tadilat yapmaması muh· 
temeldir. 

Fransız başvekili 
Cencvrede 

Paris, 23 ( Ö.R ) - Delbo 
perşembe akşamı Cenevreye 
gidecektir. Konsey içtimaında 
ve 30 haziran sah günü assam
ble içtimaında Fransız dele· 
gasyonuna riyaset edecektir. 
Blum da Cumartesi sabahı 
Cenevreye geçerek Fransız 
delegasyonunun başına geçe· 
cektir. 

Konieransta 
samimi bir 
hava esiyor 
-Baş taıa/ı 1 nrı sar/ada -

adına konferansa iştirak ed-:11 

baş delege Lord Stanhop de· 
miştir ki: 

- "Dr. Aras çok beliğ nut· 
kunda 1923 Temmuzunda bo· 

ğazlar mukavelesinin imzasm· 
danberi dünya durumunda vuku· 

bulan değişiklikt~n bahsetmiş· 
tir.O tarihte umumi bir silahsız· 

lanmayı istihdaf etmiş ve mil· 
Jetler cemiystinin bugün baki· 
katta yapabilec<:~inden çok 
daha geniş mikyasta harba 

mani olacak salahiyet ve ikti· 

darda ol1cağmı zannetmiş bu· 

lunduğumuz tamamen doğru· 
dur. 

Son hadiseler Milletler Ce· 
miyeti azasının kollekiif icra· 
atının ağır harekete geçtiğini 
ve milletlerin hiç değilse bida· 
yette bizzat kendi müdafaa 
vasıtalarına güvenmek mecbu· 
riyetinde olduklarmı göster· 
miştir. 

Buna binaen bu ahval dai· 
resinde Türkiyenin şeraiti, bu
gün hüküm süren şeraitten 
başka iken hazırlanmış olan 
bir mukavele hükümlerinin ta• 
dilini arzu etmesi tabii bir 

eyclir. 

1 
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lçtlmel bahisler: 
•••••••••••••••••••••••••••• 

Ajle Faciaları 
-----------·~·~---·---~----~~~-

Gün geçmiyor ki, bir aile fa
c ' ası, bir cinayet olmasın. Her 
sosyetede cinayet olur ve günün 
birinde cinayetlerin sıfıra ine· 
ceğini düşünmek saflıktır. Fa· 
kat cinayetlerin de bir haddi 
vardır. iş bu haddi aşınca du
rumun normal olduğundan şüb
he edilmelidir. 

işte memleketimizde pek ço· 
ğalan karı ve koca cinayetleri· 
ne sırf bu gözle bakarsak onu 
doğuran bir takım anormal se
beplerin bulunduğunu sanmak 
temelsiz bir düşünme olmaz. 
Biz meseleyi sırf bu noktadan 
düşünmek ve mümkünse bir 
az da aydınlatmak istiyoruz. 

Önce şuna dikkat edelim: 
Cinayet bir takım sosyal de· 
ğerlerin çiğnenmesidir. Yoksa 
bir sinek öldürmek ile bir 
adam öldürmek arasında fizik 
ve fizyolojik iş bakımından 
ayrım yoktur. Cinayetlerin 
zümre hadiseleri olarak mey
dana gelmesi bu zümrelerin 
sosyal bünyesi üzerinde bizim 
dikkatimizi çeker. 

Türk ailelerinde evli adam 
cinayetlerinin çoğalması bu ev· 
)ilik kurumu üzerinde bizi dü
şündürecek bir sebebtir. Ni
tekim talebe cinayetlerinin sık 
sık olması ve hiç ahşılmıyan 

şekiller ve biçimlerle belirmesi 
bizi mekteb sosyetesi üzerinde 
de düşünmiye çağırmaktadır. 

Türkiyede kadının aldiğı sos· 
yal rol ve vazife üzerine biraz 
düşünelim. Biz yeni Türkler 
için ideal kadın şahsiyeti tam 
ve hür olan kadındır. Kanun
Jarıe1ızm bu kadına vermediği 
hak hemen kalmamış gibidir. 

Şimdi böyle bir kadın ile 
b8yle bir erkeği bağlıyacak 
olan aile bağlan ne olabiJir? 
Kocanın mutlak surette eğe
menliğine ve kadının kulluğuna 
dayanan eaki aile bağları mı? 
Kocanın mallarına güvenen 
menfaat bağları mı? Hayır, 
bu bağ sadece manalık 
bir tesanüt olabilir. Bu tesa
nüt ilim ve bilgi birliğinden 
değilse bile, kafa ve kültür 
uygunluğundan, sevgiden ve 
işbölümüyle birbirini tamamlı
yan tesaniltten doğar. Eğer bu 
şartlar yoksa, durum çürüktür, 
yıkılır. 

Bizce aiJe façialannm önüne 
geçilebilmesi için yapılacak şey 
tektir: Yeni aileyi eski ailenin 
fosillerinden kurtarmak ve yeni 
ailenin yeni değerlerini geliş

mekte serbest bırakmaktır. 
Çünkü her devrim gibi aile 
devrimi de ancak kendine tu
tunabilir. Bunun için kendi te
mellerini bulup yapıyı onun 
üzerine kurmak gerektir. 

ismi il Hakk• Baltacıoğlu 
ilk ehemmiyetli iş her Türk 

kadınını kendi kendini geçin
direbilecek bir hale getirmek
tir. Ancak bu sayededir ki 
Türk kadını erkeğin bir kulu 
ve tabii olmaktan kurtulabilir. 
Bunun için bütün Türk kız 
mektepleriyle hakiki istihsal 
hayatı arasındaki uçurumu kal
dırmak gerektir. 

ikinci mühim nokta kafala
rın ve işlerin uymamasından 
dolayı manen yıkılmış olan 
aile sosyetelerini kanun kuv
veti ve mahkeme kararlarile 
tutmıya çalışmamak, bilakis 
evlenme gibi boşanmayı da 
bir tarafın isteğile de olsa ko· 
laylaşhrmaktır. 

O zaman çözülen bağlar 
yerine normal şartlarla yep· 
yenileri doğacağından, yani 
birbirinden ayrılanlar başka

lariyla evleneceklerinden sos
yete bundan zarar değil , fay
dalar görecektir. 

Son ehemmiyetli nokta fuh .. 
şun yok edilmesidir. Biz bu ol
guların zecir ile kaldmlabile
ceğine inananlardan değiliz. 

Fuhuş ile mücadele etm_,k onu 
doğuran sebepleri kaldırmak 

demektir, bpkı hastahklan te~ 
davi eder gibi. 

Arkadaşımız Suphi Nuri ileri, 
Alman kanunu esasisinden 
bahseden yaz.ısmda: "Belki bir 
gün biz de hıristiyan ve litin 

hukukunun bizde tatbik edilen 
bazı hükümlerini tabımıza uy
madığı için bırakıp da kendi-

mize göre bir orijinal Türk 
hukuku ibda ederiz,, demişti. 

1. Hakkı Baltacıoğlu 

k -Nasrettin hoca 
mezarlığı 

Konya 23 (Özel) - Akıehir 
belediyesi tarafından yapbnl· 
makta olan N&1reddin Hoca 
mezarlığının duvarları tamam• 
lanmıştır. Mezarlığın içinde 
araba ile geU.lecektir. 
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Ermenikte 
••••• 

Kurşun madeni 
Ermenak, 23 (Özel)- Çukur 

bağ köyünün şimalinde Kestel 
mevkiinde derin köklü kurşun 
madenleri bulunmuştur. Kurşun 
kayalar içinde damar damar 
uzamaktadır. iktisat vekaleti 
bu işe ehemmiyet vermiştir . .,.. ______________________________ , 

Ç 1 R K 1 N 
....................... . 
•••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••• 

•••••••••·•••·•··••·••·••··••••·••••·•·••••••••• Mı"llı~ Roman •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Yazan : Adnan Bilget - 1 -
·~ ....................................... . 
Kumral kız, hayatin• kurtaran Ahmedln çirkin 

yUzUnU görUnce acı bir sayha koparrh 

Gödenceliler akşam serinli
ğinde köy odası önünde top
lanmışlardı. Çirkin Ahmet köy 
postasını getirmediği için "Ah
valü alemdeolup bitenden" hiç 
kimsenid malumatı yoktu. Köy 
deli kanhları hemen her akşam 
köy odası için getirilen gaze· 
leyi muhtarın ağzından dinler
ken her hadiseyi kendi bakım
larından mü ta 'aa ederlerdi. 

lng iliz şöyle dem iş .. 
Fransız büyük gemiler yap· 

tmyormus .. 
Almanın si lahları hepsinden 

fazla imiş .. 
Yunanla aramızda sıkı bir 

dostluk baslanııs .. 

Köy çocuklan bütün bu bi
diselere kendi bakımlarından 
manalar verirken Ankarada 
olup bitenlerle daha çok ala
kalanıyorlardı. BilyOk Şefin 
her söylediği köy delikanhlan 
için başka bir mana ve ehem
miyet taşıyordu. Onu halk 
arasında gören Memiş, bu 
mazhariyetini daima gururla 
anlatır dururdu. Söz yine Me· 
mişte idi: 

- O hala çok genç, diyor· 
du. Onun baktığı yer, konuş
tuğu insan derhal başka bir 
hüviyete bürünerek başka bir 
azımla çalışma ve olmıyam 

yapma imkanını elde eder, di
yordu. 

YENi ASIR 

Yeni ·rekorlar kırıldı 
ulat Istanbul atletizm müsabakala
. rında yüksek atlamayı egale etti 
Londra'dan dönen İrfan da 14.58 metre gülleyi 

tesis etti savurarak rekor 
lstanbul-G.S. kulübünün bu 

sene bir seri halinde tertip et· 
miş olduğu atletizm müsabaka
larının dördüncüsü Taksim 
stadında yapıldı. 

Mevsimin başmdaberi Veysi 
nin diskte, Fethinin sırıkta, 
Faikin 110 da, Recebin 1500 
de ve Rızanın 5000 de yaptığı 
rekorlara dün Pulatın yüksek 
atlamada yapbğı 1,86 112 lik 
rekoruyla Rızanın 3000 dt: kır
dığı 9,10 115 rekorunu ilave 
edersek bir ay içinde 7 Tür
kiye rekoru kırılmış oluyor 
demektir. Bu güzel nenticeler 
de Türkiye atletizminde hiç 
bir sezon başlangıcının bu ka
dar verimli olmadığını göster
miye kafidir. 

Bundan maada Receple, Ga
libin 800 de ve Rızanın 10000 
de rekor kırmaları her an bek· 
lenmektedir. 

Recep 800 metreyi 2.1. 115 
gibi güzel bir dereceyle koştu, 
heftaya Kadıköyde hiç olmaz
sa Recebin 1,59 3/5 lik rekoru 
tutması beklenebilir.. Diğer 

taraftan 200 koşan Vedatla, 
400 koşan Münci rekor yapa
cak kabiliyete ulaşmışlardır. 
Muntazam çalışırlarsa bu mev· 
sim ikisi de rekor kırabilirler. 
Şimdiye kadar kırılan rekor
larla kırılması beklenen re· 
korları düşnilrsek, bu mev· 
sim bütün Türkiye rekorlarının 
yerlerini yeni derecelere bırak· 
bklarını sevinçle görüyoruz: 
Kınlan rekorlar: 
Disk; Veysi 46,10, Sırık; 

Fethi 3,SS, 1500; Receb 4, 12 
3/1 O, 110; Faik 16, 5000: Riza 
16,18, Yüksek; Pulat 1, 86 1-2, 
3000; Riza 9,10 1-5, Gülle; 
irfan 14,58. 

Kınıması beklenenler: 
200 Vedad; 400 Milnci, Oç 

adım: Pulat, Cirid: Karakaş, 
Uz.un: Avni, 

Semih te 100 metrede kendi 
rekorunu egale ederse bu sene 
Balkan oyunlarında Romen
lerle üçüncülük için değil, Yu
goslavlarla ikincilık için çeki
şeceğimizi ileri sürebiliriz. Şim
dilik bütün temennimiz atlet
lerimiz gevşemeden aynı hızla 
çalışmalıdırlar. 

Pazar günkü müsabakalarda 
G.S. 68 puvaola birinci, Pera 
23 puvanla ikinci ve Kurtuluş 
21 puvanle üçüncü olmuştur. 

Alınan dereceler şunlardır: 

Bu sırada telefonun zilini 
işittiler: 

- Acaba kim? 
- Yoksa birşey mi oldu? 
- Kaymakam belki de ha-

ber salacak .. 
- Acaba bir cinayet mi? 
Telefonda konuşan muhtar 

düşünceli düşünceli aralanna 
kanşmıth: 

- Haydi çocuklar, dedi. Gi
diyoruz, atım alan sahile insin. 

- Ne varmış? 
- Bir kaza.. Çeşmealtmda 

bir deniz kazası olmuş galiba. 
Bir anda köyde ağızdan 

ağıza dolaşarak yayılan bu 
otalayıcı haber herkesi derin
den derine üzmüştü. Köy deli· 
kanlıları dakika kaybetmeden 
Çeşmealtına iniyorlardı. 

Suların karardığı şu dakika
larda görünürde fazla bir şey 
yoktu. Kudurmuş dalgalar bü
tün kuvvetiyle sabile yükleni
yorlardı. Yarım saat önce iki 
jandarma neferi, dalgalarla mü
cadele eden bir sandalın deni-

Sağda Riza, solda Pulat, ortada müsabakalardafl bir intiha 
110 mania 1 - Faik (G. S.) 

16 115 2 - Hirso (K.) 3 -
Hayri (G. S.). 

100 m. " - Haluk (G. S.) 
11 9/10 2 - Yorgiadis (K.) 
3 - Orhan (G. S.). 

200 m. 1 - Münci (G. S.) 
24 2/5 2 - Yorgiadis (K.) 
3 - Gizi!l (P.). 

400 m. Münci (G. S.) 54 4152 -
Faik (G. S.) 3 - Merkuris (P.) 

800 m. 1 - Ibrahim (G. S.) 
2, 9415 2 - Fethi (G. S.) 3 -
Yekta (G. S.). 

1500 m. 1 - Teohidis (G. 
S.) 4,26 115 2 - Nuri (G. S.) 
3 - Duşan (P.). 

3000 m. Teoharidis (G. S.) 
9,41 3/10 2 - Nevruz (K.) 
3 - İbrahim (G. S.). 

Yunan Basketbol
cuları geliyor 

Basketbol takımımızın de
nenmesi ve Olimpiyada iştirak 
edip etmemelerinin kararlaş
ması için Polonya ve Yunanis-

tan basketbol milli takımlara
nın tamas için şehrimize davet 
edildiklerini yazmıştık. Polonya 
takım\ Olimpiyat arifesinde bir 
seyahat ve temas yapmak İs· 
temediği iç.in Yunanistan milli 
takımının şehrimize gelmesi te
min edilmiştir. 

Yunan takımı, Çarşamba ve 
Cuma günleri Beyoğlu Halke
vinden bizim ekiple karşılaşa
caktır. ilk maç Milli, ikincisi de 
Atina ve Istanbul temsili maçı 
olacaktır. 
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iki karde, arasında 
Alsancakta Celal Bayar cad

desinde 9 numaralı evde Se
lim oğlu ismet ile kardeşi Ah
med arasında çıkan kavgada 
ismet taşla kardeşi Ahmedi ba
şından yaralamıştır. 

zin içine kapaklandığını gör
müşlerdi. Civarda, vak'a ma• 
ha!line koşacak bir motör veya 
işe yarar bir sandal olmadığı 

için kimst: yardımına gideme
mişti 

Sahile inen köy delikanlıları 
da bu vaziyete dövünmekten 
başka bir şey yapmıyorlardı. 
Mutlak bir çaresizlik içindey
diler. içlerinden biri, Hasan 
adında bir delikanlı denizin 
içinde bir kararlıya işaret etti: 

- Galiba biri yüzerek geli· 
yor. .. 

- Oyle olacak .. 
- Hem de iyi yüzüyor .• 
- Kucağında bir şeyler var .• 
Dalgalarla boğazlaşan gölge 

sabile ayak attığı zaman hep 
etrafını almışJardı. Kucağında 
dalgalarla mücadele ederken 
bayılarak kalmış veya ölmUş 
bir genç kız vücudu duruyordu. 
Oelik~nhlar hep birden gürül
tülü bır sayha kopardılar .. 

Genç kızı sahile kadar ge
tirell adam Çirlrin Abmetti. 

Yüksek 1 - Pulat ( G. S. ) 
1,861/2 2-Yavru (G. S.) 3-
Nubar (P.). 

Uzun 1 - Asmanides ( K. ) 
6,25 Z - Pulat (G. S.) 3-Sa
ris (P.), 

3 adım 1 - Saris (P.) 12,64 
2-Yerordos (K.) 3-Akel(K.). 

Cirit 1-0rhan (G. S:) 43,66 
2- Merkoris (P.) 3-Afokia· 
kas (K.). 

Gülle 1-Katelidis (P.) 11,93 
2-lbrahim (G. S.) 3 - Sake
lakis (P.). 

Evin camlarını kırdılar 
Karşıyakada Bahariye ma

hallesinde Karakol sokağında 
9 numaralı evde oturan Hacı 

Mehmet kansı Huriye ile Ce
mal ve Ali kızı Hadice ara
sında uçurtma uçurtmak me· 
selesinden kavga çıkmış, Ce
mal ve Hadice Huriyenin evine 
hücum ederek taşla camlarını 
kırmıılardır. 

Tulumbayı söküp almıt 
Karşıyakada Soğukkuyuda 

9 numaralı evde oturan Defter
darlık amanet dairesi memuru 
Ahmed f>ğlu lbrahimin tarla
sında 4 liralık bir su tulumbası 
çalınmıştır. • 

OözU kararmıt 
Kahramanlarda 88 numaralı 

adada Beşinci sokakta Müslim 
oğlu Ali ile Necib oğlu Ra .. 
mazan arasında alacak mese
lesinden kavga çıkmış, Ali 
bıçakla Ramazanın üzerine 
hilcum etmiş ve yakalamağa 

giden zabıta memurlanna filen 
tecavüzde bulunmuştur. 

Onun bu kadar iyi yüzdüğünü 
bilmiyenJer hayret içinde sor· 
dul ar: 

- Ne oldu Ahmet?. 
- Nereden geliyorsun? 
- Bu kadın kim? 
- Sen de devrilen kayıkta 

mı idin? · · 
Ve Ahmedi dinlediler: 
- Köy postasını şofarden 

almıştım. Köye geliyordum. 
Hava iyi olduğu için sahil yo· 
lunu tercih etmiştim. Denizden 
bağrışmalar geliyordu. Bir san• 
dal devrilmiıti • içindekiler, 
Denize dökülenler: 

- İmdat, imdat .. 
Dive bağırıyorlardı. Yardım• 

larına koşan kimse olmadığı 
için soyunarak denize atıldım. 
Ancak yirmi dakikada kazaze· 
de sandalın yanına varabildim. 
GörünOrde kimse yoktu. Mnt
hiş dalgalar onları ilerlere sü· 
rUklemiş olacaktı. Hiç değilse 
birini kurtarmak istiyordum. 

Bir aralık elime bir tutam 
sac rastladı. iste ~u g3rdUi'G· 

ac Haziran tese ·------· Hergün 
---Birhkra 

Yazan: Eczacı Kf'mal Aktaş ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Alafranga dua 
Dua denilince, iki ellerini 

ka1dmp tanrıdan birşey dile· 
mek hahra geliyor. Hocaları
mız evvelce dualarını Arapça 
yaparlar, kelimenin hecelerine 
tonlar vererek dururlar bir • 
amindir etraftan yükselirdi. 
Dua arapça idi, anlıyan, anla .. 
mıyan, yerli yersiz, icaplı icap· 
sız amini bastırırdı. 

Şimdi iş hiç de böyle değil, 
dua Türkçe, okuyan da dinli
yen de yine amin dediğini 
biliyor. Duanın bir de karika-
tür şeklini almışı vardı.Hokka
bazlarda, karagöz oyunlannda, 
batta orta oyunlarında ecinli 
ecinli, peri, şeytan gibi şey
leri davet etmek için bir dua 
okunurdu. Bu dua Arabca 
değil idi, Türkçe değil idi. • 
Acemce değil idi. Hala aklım· 
da estepeta inhu minhu güm 
pat diyince hatiften bir tokat 
inerdi. Bizim manyazitor Zati 
Sungur bu duayı alafranga 
yapmış, bir kadını keseceği 
vakıt, bir bastonu kaybedeceği 
vakıt, bir kızın kafasını iske
let haline koyacağı vakıt bizim 
estepeta duasıoın alafrangasını 
okuyor: 

Talis palaçi, laçi, valaçi 
parles tuçi diyor. . Duası 
da kabul ediliyor, istediği 
iddia sttiği şey oluyor. Dua 
eyi bir şeydir, Bazı candan ge
len bayır dualarla, canı yan· 
mışların içlerinden gelen ahm 
tutmasını inkar etmiyeceğim, 
bundan öteoinde kalan dualar 
yirminci asnn icapları karşında 
manalarını zaifletmişlerdir. 
Ben bayatta iti duaya döken
lere haber vereyim, duanın en 
müessiri yine bizim Zati Sungu
run sahnesindeki duaya kalı
yor, bilmem bu duayı pek mü
essir gördüğüm için ezberliyCi· 
rum. Tici, palaçi, parles tuçi. 
Amin deyiniz, can ve gönülden 
Amin .•.. 
••• E W! ~1'7..W. 

, Borsa Haberleri 
DUn Bor9ada 

Yapllan Salıflar 
~ 

Uz Um 
Çu. Alıcı 
94 M J Taranto 
11 Jiro ve Şn. 
105 Yekfın 

517782 Eski satış 
517887 uumt satış 

Çu. Zahire 

Fi at 
7 50 12 
8 75 8 75 

Cinsi Fiat 
600 Buğday 7 7 
31 Bakla 4 3125 4 3125 
79 balye pamuk43 50 43 50 

nüz kız.. Alıp getirdim. Fakat 
galiba 8fmüş oladak .. 

Ahmed bir taraftan konuşur
ken öte taraftan genç kızıa 
kalbini dinliyordu: 

- Henüz ölmemiş.. Kalbi 
bafifçt- atıyor. 

KlSylDler Ahmedin bu bece· 
rikliğine hili hayret ediyor
lardı. O ıenç kıza sun'i nefes 
vermeğe çahııyor ve etraftan 
buldurduğu ispirto ile vücu
duna ııcakhk vermeğe çahş.ı
yordu. On dakikalık bir çalış
madan sonra genç kız gözle• 
rini açtı: 

- Nerdeyim, ne oldu? 
Çirkin Ahmed atılaı ak ce• 

vap verdi: 
- Denizde bir kaza geçir· 

diniz, sizi Gödence köyüne ge· 
tirdik. 

- Sahile nasıl çıkbm? 
O zaman muhtar, Ahmedi 

işaret ederek konuştu: 

- Sizi Ahmed kurtardı, 
dedi. 

- .C\orm ı•ar -



Fransanı 1 

Si 

ya g ı bir dev ete baş 
iyasa beyannamesi eğ~ekl_~ Aitti~a~ ed~oliyor 

Fransa kolle 
kıymet ver 

• • w · lngılız hukumetı butun dunyayı 
ıf emnıyete, Alman dostluguna barba sürükteyormuş 

k b • A k • Londra, 23 (Ö.R) - ''Nevs taki dirayetini takdir ediyorlar. ce ve Jr vrupa orr1ısyonu Chronicle,, gazetesi hükumete "_Mor~i~g Post ". lngiliz hü· 
ihtarda bulunarak şu sualleri kumet.mn hareketıle Blum ka· 

te ki · .i e 
Paris, 23 (Ö.R) - Hükumet 

&abalı kabine meclisi halinde 
toplanarak bugün ögleden sonra 
saat 15 de harici siyaset hak
kında ayan meclisinde Leon 
nıum ve meb'usan meclisinde 
hariciye bakanı Yvon Delbos 
tarafından okunacak hükumet 
beyannamesinin metnini tesbit 
\'e tasvib etmiştir Daktilo 
ile 12 ynprak kaplayan bu he· 
hnat bütün harici meseleJerde 
Ve bilhassa zecri fedbirle, 
MilJetler cemiyetinin ıslahı, Al
ınanya ve ltalya ile münase
bat ve silchızlanma mesele
lerinde hükumetin hattı hare
ketini tayin edecektir. 

Hükumet Cenevreye daha 
kuvvetli gitmek ınaksadiJedirki 
h<ırici sivaset üzerinde müna
kaşaya fırsat vermek istemiştir. 
~ir~ böylece parlamento ile 
C{abıne arasındaki mutabakat 
kendini gösterecektir. 

Delbosun beyanabndan son
ra mebusan meclisinde mü
nakaşa açılacak ve muhtelif 
hluhalefet meb'usları vermiş 
olduklart istizah takrirlerini 
inkiş~~ ettireceklerdir. Ayan 
nıeclısmde bugün hiç bir mü
nakaşa olmıyacak. fakat Per
~nıbe günü dış siyasete dair 

enry Berenger tarafmdan 
~apılacak bir istizah ile Ital
raya tayin edilen zecri tedbir
er hakkında kont de Blois'nin 
Yapacağı diğer bir istizah mü
llakaşa edilecektir. 

FRANSANIN HARiCi 
SiYASETi 

t Paris, 23 (Ö.R) - Hükumet 
llrafından mebusan ve ayan 
~eclislerinde harici siyaset 
~kkında okunan beyanname

llııı esasları şudur: 
k l\1üntehiplerin arzusuna sadık 
alarak iç siyasette büyük bir 

~~ı.ıyal adalet gayreti sarfettik. 
~ 0Ylece işçi yığmlarinın vatan-

t erverliği bir kat daha artmış
lt o ~ · nlar da vatanın mu-
d ildderatma kendilerini bağlı 
~Uyuyorlar. Diğer milletlere 
d llrşı da ayni sulh ızıne 
b e"anı etmek isteriz. Bu şarta 
b~ğlı, siyasi rekabetlere tabi 
~lh değildir. Bizim müca-

'f 
~an: Tok Dil 

~-s~• n saylların hUlisaaı 
~oL il/tan Mwad111 kardeşi deli /b-
.... ,lııı l'' 
Q/J sa ıa11atı a!mca, A11arfoluda 

~llJ llan ışkf!lcderc talrammül elme
'• v1tsı•u1t edm, babasım11 intikamım 
lıQJll;llburıu ,, tekkesillde ve 1ııasmu1 
f:jlf.l's ilde a/011 Ha)'daroğlu Melımet, 
%. a daf!/amıdaki }(atucıoif/u11a 

vlfl,.ı. • • 
1(, """' ıçzn J'O/ alıııor. 

6lll <ıfucıoğfu; baba a/ıbabı; islim· 
ıQrıb'flli/lfisü11ü11 daveti lizerüıe Is· 
6cı~1lllla f!iriror, deli lbralrimitı ara-

, kaışt1aşıyoı , rjeliginı J;Österi· 
'ı~ <IP/ı lbıa/ıim 11ezi, Sa/Ilı paşarı, '/!'"/ ~okaklamıda arabr. t;rrmi

ı,, ,,f et111a111na mulmvnd olmadll'fı 
l\cı Of!dlJfUJ'Of, 

ahakkukuna Çalışacaktır soruyor: Eğer 50 millet, baş- binesini de 2e~ri tedbirleri 
larında lngiltere ve Fransa ol~ bırakmağa mecbur ettiğint 
duğu halde, mütereddid ve ka- yazan lngiliz sosya1ist gaze-

• 
ı e 

delemiz, istisnasız bütün mil
letlerle sulh için bir mücade
ledir. 

MiLLETLER CEMiYETiNE 
SADAKAT 

Başta Milletler cemiyetine 
sadakatımızı ilan ederiz. Onu 
takviye etmek kararile Fransa 
arsıulusal kanuna ve mukave
lelere riayet esası dahilinde 
kollektif emniyetin kuruiması· 

nı istiyecektir. Böylece karş1-
lıkh itimadın yeniden kurulma• 
sı mümkün olacakbr. 

Zecri tedbirler meselesinden 
bahsederkrn, Fransanın ltalyan 
milletile olan akrabalığma rağ
men, taabhüdlerine sadık kal
mak kaygusile zecri tedbir· 
lere iştirik ettiği kaydedildik
ten sonra şu nokta ilive edil
mektedir: 

" Fakat şimdiki vaziyette 
zecri tedbirlerin muhafazası 

fili hiçbir tesiri olmıyan an
cak sembolik bir hareket 
olur ve beynelmil~l vaziyeti 
bir kat daha vahimleştirir. Bu 
şartlar içindedir ki, esasen ha
reketindenden ayrılmak iste
mediğimiz müttefik milletle 
mutabık olarak, zecri tedbir
leri kaldırmak kararımızı aleni 
kıldık. 

KOLLEKTlF EMNiYET 
Sulh ancak kollektif emni

yet vasıtasile vikaye edilebilir. 
Bu işe bütün gayretlerimizi sarf 
edeceğiz.Paktın ıslahına gelince 
bunda tesadüf edilen noksan
lar daha ziyade tatbikındaki 
zafiyetlerden ileri gelir. Eğer 
kollektif emniyet mekanizması 
son hadisede gayri kafi görül
müşse bunun kabahatı paktta 
değildir. Zira o geç ve tam 
olmıyan bir şekilde tatbik edil· 
miştir. Yalnız ekonomik zecri 
tedbirlerin tatbiki taarruzun 
önüne geçememiştir. 16 ncı 
maddesinin müessir olması 
için, MilletJer cemiyeti bütün 
azalarmın her vaziyette mü
tearrıza karşı kuvvet vasıtala· 

rını kullanmağı taahhüt etme
leri lazımdır. Fakat taarruzda 
doğrudan doğruya alakadar 
olmıyan devJetlerin bu suretle 
kuvvete müracaat etmelerini 
beklemek hayal olur. Bunun 

Tefrika No: t3 

mii/üi11ii11; padişahı la//tuulaıı i11dtr
mesi k11ıu11lus1111u dilzlivor . 

Vr. bu solt{Jettr11 sonra tekrar 
Bursa dağlc1111w doğru at111111 başını 

veıiı•or. O: iiy/e ofa d11ts1111. sıil/1111 
deli lbraltim Saraı•l111!!lllndaki kas
ım auvan de111ze rm;rl otduğ1111da11 
}'ıkı/masım rmredıı or. !1iiliiıı nra· 
/ara ıagmen emır ı r1111i l111/11ror, 
dcmzdrn ltiçbır kaı ıljm germemesi 
Jnman 0!1Jnrı ~·oı. 

•••••••••••• 
Şeker ! Hadi ! Canımın içi Şe-
ker ! Git ! Söyle cnriyeler.e sen 
kendi elinle güzel carıyeler 
seç, kasrın bahçesinde eğlen.e
lim bugün... Çalgılar gelsın, 
cen2"iler. S?:elsin.. Ve sonra ... 

için kollektif emniyet iki 
kısım tedbire dayanmalıdır. 
Evvela, coğrafi vaziyetlerini 
veya menfaat birlikleri ha· 
sebile doğrudan doğruya 
alakadar olan devlet grupları 
miltearrıza karşı kuvvet kuJJan· 
malı ve bunları takviye için de 
bütün cemiyet azalan ekono
mik ve mali zecri tedbirleri 
tatbik etmelidirler. 

Fakat taarruzu durdurmak 
yetmez.Asıl maksat onun önüne 
g~çmektir. Bunun için Millet· 
ler sosyetesinin mevcut vası
taları kifayetsizdir. On birinci 
maddenin tatbiki imkansız gi
bidir. Milletler arasında emni
yetli iş birliği en esaslı sulh 
teminahdır. Fransa bu işde 
Sovyet birliğinin. birleşik A
merikanın, lngilterenin, Belçika 
Çekoslovakya ve Romanyanın 
yardımına güvenebilir. 

ALMANYA iLE DOSTLUK 
Almanyaya gelince, halk 

birliğini teşkil eden partiler 
ötedenberi Almanya ile anlaş
mak taraftarıdırlar. Jaures ve 
Briand isimleri bunu isbata 
yeter. 15 senedenberi bu yolda 
takibettiğimiz gayrete müteessif 
değiliz. Emniyet ve şeref için
de buna devama hazırız. Hitler 
de Fransa ile anlaşmak irade
sini ilan etmiştir. Onun eski 
muharip sözünden şüphe ede
meyiz.,. 

Beyanname burada Almanya· 
nın her gün artan silahlan· 
masmdan, yedi mart tarihli 
kuvvet darbesiyle Lokarnonun 
feshinden, Renin işgalinden, 
bunu takib eden müzakereler
den ve Hitlerin teklifleri hak
kında bazı noktaların tavzihi 
için gönderilen lngiliz notasına 
hala cevab beklendiğinden 
bahsetmekte ve şöyle devam 
etmektedir. 

"Bu cevab verilirsa Fransa 
bir itilaf zemini bıılmak için 
samimi bir arzu ile c nu tedkik 
edecektir. Fakat bu anlaşma 
ancak kimseyi tehdit etmiyen 
bölünmez sulh esası dahilinde 
mümkün olabilir. 

SiLAHSIZLANMA 
Silahsızlanma gayretlerinin 

muvaffakiyeti kollektif emniyet 

Gezindi.. Durarak : 
- Ve sonra bunları ayağa 

kaldıran Turhandır. 

Beni siz~crden kıskanıyor, 
ona da emır vereceğim, oğ
lumla beraber bizim sohbeti
mizi seyre gelsin, 

Hadi çıkl Dediklerimi yerine 
getirecf!k emirlerimi ulaştır 
şekerim .. 

Deli lbrahimin emirleri ye
rine gelmiş, akşamın alaca ka
ranlığı çökmeden dıvar kami-
len denize cökmüş, Yerleri dü-

teminatına bağlıdır. Cenevre 
konferansının akameti Fransa
yı cesaretsizliğe düşürmemiş
tir. Fransa silah yarışını dur
euracak umumi bir anlaşma 
ister. Fakat bütün milletler si
lahları tahdit yoJuna girme
dikçe hükumetin vazifesi mil-
li müdafaayı ihmal etmemektir. 
Fransa harb imalabnın beynel-
milel bir komisyon tarafından 
kontrolünü istiyecektir. 

1935 şubatındanberi Garb 
devletleri arasında karşılıklı 

bir hava yardım paktı fikri 
ortaya atılmıştır. Alman hüku
meti de buna istirak etmiş 
ise de bu paktı ayni za
manda hava silahlarının 

tahdidi esas dahilinde kabul 
edip etmiyeceği sualine hala 
cevap vermemiştir. Gittikçe 
artan hava kuvvetleri Avrupa 
medeniyeti için en büyük teh-
lükedir. Fransa hava kuvvetle
rini tahdide hazırdır. 

AVRUPA KOMiSYONU 
Ekonomik umumi vaziyeti 

islah ve mübadeleleri canlan-
dırmak için Briand tarafından 
teşkil edilmiş olan Avrupa bir· 
liği tetkik komisyonunun top
lanmasını istiyeceğiz. Bu ko
misyon Milletler cemiyeti azası 
olsun veya olmasın, bütün Av-
wpa milletlerini ihtiva etmek· 
tedir. 

Ne olursa olsn siyasetimiz: 
Cenevreye bağlıdır. Milletlerin 
amniyeti ancak kollektif em
niyete vücut vermekle temin 
edilebilir. Mutaarrıza karşı 

UrLumi vicdan isyan etmeli. 
Sulhçu milletler önceden teşki
latlanmahdır. 

Fransanın menfaatleri sulhun 
menfaatlerınden ayrılamaz. Fa
kat şimdiden ümidlerimizi olmuş 
farzederek müdafaa kuvvetle
rimizi azaltmıyacağız. Silah ya
rışı durmadıkça, arsıulusal ma
kanizma tesirinin delilini gös-
termedikçe Fransa kendine ve 
d'lstlarına karşı vazifesini ya-
paca ktır.,, 

Japonya reddetti 
Tokyo, 23 (A.A)- Kabine, 

lngilterenin Londra deniz mu
ahedenamesini Japonyanm ka
bul etmesi için vaki olan da
vetini kabul etmemiştir. 

zeltilmiş, hemşire sultanlara 
hemen o gece yol hazırlık
ları yapılmış ve palas pandıras 
giden bir sai Edirne mütasar
rıfına deli lbrabimin fermanına 
götürmüş, Vezir Ahmet Paşa 
lstanbul ~okaklarma binlerce 
dellallar salmış: 

- Tersane sarayının önün
den hiç bir kayık, hiç bir de
nizde gezen nakil vasıtası gec· 
miyecek, geçecek, görülecek, 
tutulacak olursa idam oluna
cak, duymadık dimeyin, Padi
şah fermanıdır. 

Diye bağırtmış, hatta del
lallar bağırırken, denizin üs· 
tünde ve tersane yakınındaki 
bütün kayıkçılar yaka paça 
" ~cağa ., götürülmüş, bir te· 
ınız sopa çekilerek hepsine 
" ~errnanı padişahi ,, böylece 
" ıblağ ve ifl:tam ., ! ? edilmişti. 

Sultan Turbana; kocasının 
emri ulaştırılmış, zavallı kadın 
hıçkırıklarına boğularak, deli 
Ibrahirnin kardeşlerinin Edir
neye sürüldüğünü duva, sev-

rarsız davrandıkları için ltalya telerjne hücüm etmekte ve 
gibi ikinci sınıf bir dev- şunu memnuniyetle kaydetmek· 
Jete iradelerini kabul ettirmeğe tedir ki Fransız sosyalistleri bu 
muvaffak olamamışlarsa Fran- hususta lngiliz sosyalistlerinden 
sız - lngiJiz ittifakının, ltaJya· ayrılmaktadırlar. Bu muhafaza· 
nın şüpheli yardımına ciayana- kar gazete, lngiliz sosyalisUe-
rak, Almanya gibi tam mana- rinin telkinlerine kapılmıyaa 

siıe büyük bir devletin esas 8. Blum'un realist siyasetini 
meselelerde meydan okumasına takdir etmekte ve lngiliz sos-
karşı koymaları güç olmıya· sosyalistlerine de Fransız sos· 
cak mıdır7Eğer Milletler cemi- yalistlerinden örnek almalarını 
yeti nisbeten zayıf bir tehdid tavsiye etmektedir. 
karşısında taarruzun önüne ge· " Daily Herald ,, ise lngiliı 
çememişse, taarruz imkanları umumi efkarının Baldvin kabi-
daha geniş ve kaynaklan daha nesinin siyasetini ittiham hare· 
bol bir milletin meydan oku· ketinden gerı kalmamasını 
ması tam muvaffakıyetli ola- tavsiye ederek bunun onune 
bilir, Zecri tedbirlerin inhidamı geçmenin ve bu siyasetin ln-
Avrupanın siyasi zafı demek giliz milleti tarafından değil, 
olacaktır. Siyasi birliğe lüzum yalnız hükumet tarafından ya• 
vardır. Sulhun muhafazası için pıldığmı ve şerefsizlik veren 
kollektif emniyet takviye edil· bu mes'uliyetin yalnız hükiı· 
melidir. lngiliz hükümeti gayesi mele ait olduğunu ispat etme· 
bu sistemi yıkmak ve harbı uın milletin elinde olduğunu 
hazırlamak olan bir siyaset ta- yazmakta~ır; .... ., .. 
kib etmektedir. Ancak ona 
karşı inkıtasız bir harekettir 
ki bu meş'um zaferin önüne 
geçebilir.,, 

Zecri tedbirler aleyhtarı ga· 
zeteler ise bilakis hükumetin 
zecri tedbirleri kaldırmakta ve 
uzlaşma siyasetine çalışmak-

Belçika 
Zecri tedbir-lerl kaldırdı 

Brüksel, 23 (A.A) - Belçi· 
ka, ltalyaya karşı tatbik edil
mekte olan zecri tedbirlerin 
kaldırılmasını kabul ettiğini 

resmen bildirmiştir. ............ 
Belçikaka da grevcilerle patronlar 

arasında bir anlaşma yapıldı 
Brüksel, 23 (Ö.R) - Kabine meclisinin içtimaından sonra hü· 

kiımet bir tebHğ neşrederek grev bareketi gerginliğinin azaldı· 
ğım memnuniyetle kaydetmiş ve grevcilerle patronların karşılıklı 
olarak gösterdikleri anlayış fikrini takdir etmiştir. lşçilarin ücretli 
tatil gibi bazı talepleri esas itibariyle kabul edilmiştir. 40 saat
lık iş haftası meselesi nükumete bırakılmıştır. 

Meb'usan meclisi toplanır toplanmaz hükumet birçok sosyal 
kanun liiyihalarını meclise verecektir. Bunların birincisi 40 saatlık 
iş haftasının sıhhatı bozan veya tehlükesi olan sanayide hemen 
tatbikına ait olacaktır. Grev hareketinin çarşamba veya perşembe 
günü nihayet bulscağı zannediliyor. 

ltalya Habeşistanın yarısını işgali 
altında bulunduruyor 

Londra, 23 (A.A) - Avam kamarasında sorulan bir suale 
cevab veren Eden bundan üç hafta evvel tanzim edilmiş olan 
bir rapora göre ltalyan askeri işgalinin Habeşiştanın hemen 
hemen yarısına şamil olduğunu beyan etmiştir. 

Mumaileyh, işgal altında bulunan bu nisfın memleketin en 
mühim kısmı olduğunu ilave eylemiştir. 

Eden Sudan'dan Haheşistana silah geçirilmesine müsaade 
etmenin mümkün olmadığını söylemiştir. 

rede, gitmiş altı yaşmdaki 
oğlu " Mehmed ,, in başına 
küçük bir sarık sarıb ayakla
rına kırmızı ve çedik papuç
laranı, sırtına ipekli abasını 
giydirerek nümunelik bir Mev
lana şeyhi kıyafetine sokduk
tan sonra çağırılmasını bekli
yerek, denize bakan kafesli 
bir pencere arkasında oğlunun 
göğsünü; yaşlarile ıslatarak 

vaktını gözlemişti .• 

Deli lbrahim elmas ve akik 
kakmalı altın zarflara bürün
müş kallavi fincanından kah
vesını içerken iç cebinden 
hüçük sedef kutusunu çıkarıb 
kapağını burarak içindeki an
berden kahvesine katmış, ku
tuyu koklayıp kapatarak kah
vesini kemali iştiha ve zevkle 
ve hörpiiltüsü salonu tutan bir 
gürültü ile içmişti. 

Tersane kasrının havuzlu, 
geniş bahçesine coktan çalgı
cılar yerleşmiş, çengiler yer 
almış, havuzun etrafına kuş 

tüyü, ipek yüzlü minderler 
atılmış, kakmalı ve yerden 
yapılı içki masaları sıralanmış, 
meyvaların envaı çini ve fag
fur kaselerde kabarmıştı. 

Borsanın Keşiş dağından, 

her gün katır yükü iJe gelen 
karlar büyük hav:ulara kesme 
kesme sarılıp, içinde bir insa
nın ferah ferah yıkanacağı ka
selere konmuştu. 
. . . . . . 
. . . . . . . 
Anberini içip şehveti gözle· 

rinde bile parlayan deli ibra~ 
him, taht odasında Şekerpare 

ile başbaşa idi, üstündeki sar

malı cübbesini, başındaki ka
vuğu atan lbrabimin kel kafası 
meydana çıkmış, beş dakika 
sonra sahneye çıkacak maskara 
gibi odada dönüyordu. Şeker
paresine ikide birde sa . ılıp 
şurasından burasından öpücük
ler alan deli: 

- Şeker! dedi bahçe hazır 
mı? 

- Devam edealt -fırcloı!lu mii/ttire multikı o/uJJ . 
~~~--------------------...... -. ......... __ ...... __________________________ im 



Sahife s 

Hirota kimdir? 
Japonya dünyanın en 
denıokrat memleketidir 

. ,. . 
Japon halkı 

icraatını 

şımdı başvekilin 
ediyor takdir 

Tokroda askeri bir top/anfıdall hır mfıba 
Tokyo - Milli düşünce ile, ı tanıtmıştı. 

h ükumet tarzının şiddetli bir G ençken Hirola muhterem 
buhran geçirmekte olduğu bir bir ihtiyar olan büyük nüfuz 
devirde imparatorluk mukadde- sahibi Mitsuru Toyama'nın te-
ratım idare etmek üzre iş başı- siri altında kalmıştı. Toyama 
na çağmlan yeni Başvekil Koki derebeylik günlerinden kalmış 
Hirota, Japon elbiseleri giydiği hakiki bir şövalyedir. Kendisi 
zaman, frakla ve bonjurlu gez- mutaassıp bir Konfuciyus alimi, 
diği anlardan çok daha eyi ve şiddetli bir vatanperver olan 
yakışıklı görönmektedir. T oyama bütün hayatı müdde-

Başvekil Hirota, Japonların tince şahsı için hiç birşey is-
aiyah ipekten yapılmış ve adına tememiş yalnız devlet ve mil-
Haori dedikleri kısa bir maş- Jetin uğurunda ça lışmıştır. 
labla üç etekli ipek entariyi Müteveffa Marki Şignebu 
bonjura ve çizgili pantalona Okuma hariciye nazırı iken 
daima tercih etmiştir. Memu- siyasetinin Japonyayı küçük 
riyetinin başında birçok sene· düşürmekte olduğuna inandı-
ler hep Japon milli elbiselerile ğından onu öldUrmek istemişti. 
bulunmuştur. Fakat şimdi Suikastte Okuma'nın yalnız. 
Başvekil sıfatile kolalı gömlek bir bacağını koparabildi. Fa-
ve ya kalık, hemen daima siyah kat hariciye nazırı şifa bulup 
kostüm yahut caket atay giy- tekrar ayağa kalkabilince ilk 
mek mecburiyetindedir. Milli önce Toyamaya gitti, yanlış 
elbiselerfoi ancak ailesinin mu- olduğunu itiraf ederek onun 
bilinde taşıyabilir. samimiyetine ve gayesindeki 

Japon milleti Başvekil Hiro- temizliğe lnanaığını söyledi. 
tayi candan sever: ona hakiki Gerçi bu kulaklarımıza biraz 
bağlarla bağlıdırlar. Kazanmış tuhaf gelirse de Japonya orta 
olduğu bu sevgi, sürdüğü ha- çağlardan çıkah henüz. çok ol-
yat tarımdan ileri gelmektedir. mamıştır ve halada orta çağ 

Yoksul bir taşçının oğlu ola- düşünmelerile an'aneleri orada 
rak c\oğan bu Beşvekil, impa- yaşamaktadır. 

ratorluğun en yüksek basarna- Genliğinde Mitsuru T oyama' 
ğına kendi çalışması sayesinde ya iltihak etmiş olmasından do-
yükselmiştir. Yabancı memie- layı Başvekil Hirota 'nın hayatı 
ketlerde olan bütün düşünce- emniyettedir. Japonyada son on 
lerjn hilafına Japonya dünya- ik~ ~~şvekilin b_eş! diğer ~irç~k 
nın en demokratik milletlerin· mılh hderlerle bırlıkte katıJJerın 
den biridir ve burada haneda- kurşunile can vermişlerdir. Fa-

kat Toyama'mn halefleri ve mü
na meosup olanlardan gayrisi, 

ritleri şimdiki Başvekilin çevre-
taşıdıklan asalet ünvanını kul- sinde toplanmışlar ve ona kim 
lanamazlar bile. elini uzatırsa bütün hısım ak-

Mesela prens Tagukava'ya raba ve dostlariyle birlikte öl-
ancak Tagukava San (yani düreceklerini söylemişlerdir. 
Bay Tagukava ) denir. Famil- Bu tehdit karşısında Hirotaya 
yalarda hizmetçilerle olan mü- kimse elini kaldırmağa cesaret 
nasebet bir efendi ile uşak de- edemiyecektir. 
ğil bir boca ile talebe arasm- Hirota 1920 senesinde Ha-
daki münasebettir. rıcıve vekaleti istihbarat şu-

işte bunun için hayatın en besi şef muavinlerinden biri 
aşağı kademelerinden impara- idi. Bu şubede yavaş yavaş 
torluğun en yüksek dereceleri- yavaş ilerledi nihayet 'ube-
ne çıkabilmek çok kolaydır. nin müdürü oldu. Memuriyeti 
Halk tabakasından yükselen zamanında olduğu gibi müdür-
adamlar da milletin bütün sev- lüğünde de Japon miHi kıya
gisini kaz.anarlar. 

Bütün mekt~p ve üniversite 
hayatında Koki Hirota istikba
lini bizzat kE-ndisi hazırlardı. 

Japonların Judo dedikleri gü
reşlerinde bir mütehassıs oldu. 
Japonlar Judolarından dolayı 
iftihar ederler. Ve bununla 
dünyaya yeni bir şey öğretmiş 
olduklarından övünürler. 

Şimdiki Amerikan reısıcu· 

muru Ruzveltin amcası miralay 
Teodor Ruzvelti Japonlar şim
diye kadar hiç bir Amerikan 
cumur reisine göstermedikleri 
derecede bir samimiyetle sev
mişlerdi; çünkü miralay bu Ja
pon güreşını ders alarak öğ
renmış ve garp dünyasına 

fetinden başka elbise giymt-
mişti. Bııradan Japonların F e
lemenk elçiliğine tayin edilince 
Avrupada Avrupalı elbiselerini 
giymeğe mecbur oldu. O gün-
denberi de kabul ettiği muh
telif memuriyetleri yüzünden 
bu garb elbiselerini artık bir 
daha sırtından çıkaramadı. 

Kendisi mükemmel lngilizce 
ve Fransızca konuşmaktadır. 

Katil fil 
Amarikada idam edildi 
AJnl.mım M btiı tik Jili, San r ran

siskn llaı ı•anat baltrrsinde kem/ini 
/rrbı~e edeız mtiıebbistni i;/diirdiigı1 
irw idama nwltkum r.dil1111ştır. Katil 
Jil erlcsı snbalı gii11rş dogaıkm kur
şuna dızılmı~fir. 

V~~a ASl'R 

Taymise göre: 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Çin parçalanırsa .. 
Japonya Asyada bir Milletler cemi

yeti kurmıya uğraşacaktır 
Milliyetçi_ Çin gençleri Japonyanın idaresi altına 

• • faaliyet gösteriyorlar girmemek ıçın 
Londra 17 (Ö.T) ~ Japon

yanın toprak ihtirasının Çin'in 
şimali ile Sibirya'ya inhisar et
tiği hakkında dünyanın her 
tarafın yayılmış bir kanaat var
dır. Herkes biliyor ki Japonya 
kendi memleketinde fazla mik
tarda artan nüfusa buralarda 
emniyet mahreçleri aramakta
dır. Japonya genişlemek için 
yalnız bir istikamette tazyik 
yapmak dileğinded ir. Bunuola 
beraber, bir takım Japonlar, 
bir Asya ittihadı ile iktifa et
tikleri halde bir takım Japonlar 
da NapoJyon ölçüsünde bir ge
nişleme hulyasındadırlar. Ja
ponların Asyada genişlemek 
tasavvurları nerelere kadar uza
maktadır? 

ŞiMALE DOGRU 
Japonların genişleme saha

larının şimale inhisar ettiği 
muhakkaktır. Bu suretle yapı
lan muvaffak askeri hareket
lerle Mançuri, Jehol ve Çinin 
şimal vilayetlerinden Hopei ve 
Çahar meşru sahiblerinden 
alınmışlardır. 

Şimdi Japonyanın zorla Çine 
yapmak istediği nüfuz ve hulul. 
Mançuri ve Jcbole yaptığından 
daha farklıdır. 

Bu, acı bir tecrübeden ve 
değişmiş bir politikadan ileri 
gelse gerektir. Şimalde yapılmış 
olan tecrübelerden sonra bura
lardaki muhtariyetli Çin hükü
metlerinin, tarihin eski dovir
lerinde olduğu kadar bir birle · 
riyJe gevşek bağlarla bağlı ol
duğu görülmüştür. Bugün Çine 
karşı vaziyeti, ilk lngiliz ge
nişlemesi esnasında lngilterenin 
Avrupaya karşı olan vaziyetine 
benziyen Japonyanın bu hal, 
işine gelmektedir. O zaman 
kuvvetli ve birleşik bir Avrupa 
bulunsaydı bugünkü lngiliz 
imparatorluğu kurulamazdı. 

ÇiNiN PARÇALANMASI 
Fakat her ne kadar Çin'in 

parçalanması logiliz istilasında 

olduğu gibi, Japonlarm işine 
yarıyacaksa da teşkilatsız, asa
yışsız, vergi altında ezilmiş 

Çin hükumetlerinin vaziyeti 
Japon ticaretine pek az faydalı 
olacaktır. 

Onun için muhtariyetli Çin 
hükumetleriyle elele vererek 
Çin endüstri:;ini kuvvetlendir
mek lazım gele~ektir. Japonya 
Çindeki ticaret istikbalini sa
lıyabiJmek için oradaki mubta 
riyctlere katlanabilecektir, 

Japonya Çin'i, bir çok ihra-
cat eşyası ıçın en tabii bir 
pazar telakki etmektedir. Bü
tün bir dünya Japon malla
rını reddetseler, Çin bun
la:-ı kabul edecektir . Çin 
Japonya için sulh zamanın-
da tarife duvarları olmayan bir 
pazar olduğu gibi, harb zama
nında da kolayca eşya ihraç 
edilebilecek bir yerdir. Bununla 
beraber, bugün Çinin aldığı 
eşya pek az olduğu için, Ja
ponlar orada ziraat ve endüstri 
teşkilatı yaparak satrnalma ih
tiyaçlarını yükseltmektedirler. 

Bir otoriterin söylediğine 
göre bugü11 Çinde yapılan prinç 
ziraati, Japonyadakinin üçte bi· 
rine müsavidir. Şimdi bu müm
bit topraklarda bu ziraat mik
darının arhnlması lazımgelmek· 
tedir. 

Jalonya bunları zorla Çine 
y phrmak istiyor. 

Bir Çinli luz 

Buradaki topraklar koJayca ı ÇiNi SÖMÜRMEK 
pamuk tarlası haline de konu- Japonya, Mançurideki kay-
Jabilir ve bu da Japan - Rus nakları sömürdüğü şekilde esas 
ticaret muvazenesini doğrultur. Çin kaynaklarını da sömürmek 

Çin'in pamuk ziraatine elve- arzusundadır. 
rişli olan yerleri Şantung ve Eğer, bir takım ekonomik 
Hunandadır. Nüfusunun yüzde boyunduruklar koymak ve bun-
yetmiş beşi rençper olan birin- dan faydalanmak bahse mevzu 
ci sınıf bir ziraat memleketi· olursa Japonya, Asya ittihadı 
dir. Bununla beraber Çinin doktrinini neden yapmağa ça-
yüzde 29 kısruı ziraate eJveriş- lışsın? 
lidir ve bunun en değerli top· Bunun cevabı şudur: Japon 
raklara şimdi müstakil olan nüfuzu altına girmiş 400 mil-
Mançuridedir. yon nufuslu bir Çin, istik-

Nufus tazyiki Çini endüstri- halde yapılacak hareketler için 
leşmeğe doğru sevketmekte- gayet elverişli bir üs olacaktır. 
dir. Japonya da komşu memle- Bir defa Çin'i eJe geçirdikten 
kette maden zenginliklerini sonra Japonya bu doktrini da-
işletmek arzusundadır. ha emniyetli bir surette yapa-

IHTIY AT KÖMÜR bilir. Bu vaziyet ele girdikten 
Çin'de, Mançuride dahil ol- sonra, ekonomi saha~unda da 

duğu 2330 ton ihtiyat kömür Japonya bütün dünyay buğün-
bulunmaktadır. Buna karşı Ja- künden çok daha ileri giderek 
ponyada ancak 150 ton ihtiyat meydan okuyabilecektir. 
kömür bulunuyor. Demire ge- Japonyanm istikbalde birinci 
lince Japonyanın 1,5 tonuna smıf bir devlet olabilmesi için 
karşı Çin~e 2 ton vardır. Çin- Çin'i hükmü altına alması la-
deki kömür madenleri bütün zımdır. Bunu yapmak için "par-
memlekete yayılmıştır. Fakat çala ve hükmet! 11 prensil.ine 
demir · madenleri Mançuride göre davranmak lazım gele-
Yangçe nehri boyunda ve cektir. Yer yer muhtariyet-
Peiping'in garb şimalinde ler Çin'i zayıflatmak için 
dir. Demirsiz madenler ise Çi- iyi bir çaredir. O zaman Mon-
nin cenubundadır ve bunlar gol imparatorluğu ile Ruslara 
modern bir surette işletilmeğe karşı da memleket muhafaza 
başlanmıştır. altına alınmış olacakbr. 

Araz.isine nisbetJe Çinin ma· Ç 
Japonyanm şimali inde 

denleri pek zengin denilmezse 
J gerçekleştirme istediği plan 

de yine aponyanm çıkardığm-
d n Çok f 1 Ç

. d b 
1 

büyük emperyalist genişleme a az ası m e u un-
maktadır. Ve japonyanın kendi ~~~:.ketinin ilk adımı sayıla-
endüstrisi için ta uzak mem
leketlerden getirmekte olduğu 
bir takım ham maddeleri ko
layca Çinde bulabilecektir. 

Dünya ticaretinin rekabeti 
ve tarife sedlerinin çetinHR-i 
karşısında Çin, Japonya için 
hem açık bir pazar, hem de 
ham madde kaynağı olacak 
hele bir harb zamanında Ja: 

p~n~.a .~a bu kaynaktan geniş 
bır olçude faydalanabilecektir. 

Bunun bir diğer safha!n da 
Çinin Japön ekonomik ihtiyaç
larını avutacak bir hale Beti
rilmesidir. 

ASYA iTTiHADI 
Asya ittihadı, Asyada bir 

milletler cemiyeti toplanması 
Japon emperyalizminin mu
kadderi, bunlar hep biribirine 
bağlı şeylerdir. Bunlardan hiç 
birisi Japonya, Çin:, dilediği 
gibi, eline almadıkça gerçek-
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Altın 
Memleketinde bir hadise 

Merkezi Avusturalva11m Mou11t 
Bovley muıtakasuula kamp kuran bir 
altın aıavıcı grubu gece ransı ı•erli
/eıde11 on beş kişinin lıtirumıına ug
ramışlaıdır. Hücum edeuler mızrak 
ı•cbaltalarla Avrupa/tları pmralamak 
istemişlerse de mtitluş ve. kalllı bir 
mticade/edeıı sonra bevazlar kaçmak 
suutile gür halle kurtulabilmışlerdil. 

Şimal 
Kutbuna yeni bir seyahat 

Rus gökmeu/en, şu11al kutbuna gıt
mrk ıritı reni ve SOfl sistem bir tmı-

I yıuı• inşa edcccklrulır. Yapılarak 
tavvarc bu iş için asım 1•11 son re11i
liklrı inı ılliıı•a rdccrk/11. 

7 ayymecı/er bt7rtik bir muıoaj/alw 
yet ıimit rtmrktedb in. 

Amerikada 
t ara ordu çetesi faaliyette 

Anurikada sn11 za11101ılarda Oubi 
ısmi11de bir kadm la10/mda11 ihbar 
rdılen (Kara 01 d11) isımli gizlı ve 
k01ku11ç oir teşekkül zabıtaca merda
na çıkanlmışb. ihbarı vapaıı Outri 
bbkaçgii11 önce l'l'i11i11 rıvarmda po
/islrr lam/mda11 baı•f!tn, yma bere 
içinde bultmmuştur. 

Oidi teşekkülün Oulrfrı• kadm ol
duifu ırm da/10 a~ır muamele r.ımr

diği zamıedilmrktrdir. Yaralı lıaduı 

lıastanrve ka/dmlmış ve polis multa· 
/azasına almnuşlu. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
leşemiyecektir. 

Çin bu ibtıraslara, kuvvete 
müracaat etmeksizin, ne zama
na kadar boyun eğecektir. 
Elinde bu kadar ordu bulun-
duğu halde Çinin kendi ege
menliğine karşı yapılan bu ha
reketlere hiçbir mukavemet 
göstermemesi hayret edilecek 
birşeydir. Bazıları, Japonyanın 

kendisi üzerinde hatta ekono· 
mik sahada bile bir haki· 

• miyet tesis etmesinin imkan· 
sız olduğuna kani hulun· 
duğu cihetle Çinin hiçbir ha· 
rekette bulunmağa lüzum gör
mediğini söyliyorlar. Bunları 
da, eğer Japonya bu işi başa· 

rabilirse bunun bütün dünyanın 
hayrine olacağı fikrindedirler. 
Bunların ileri . sürdükleri delil 
şudur: Çin, kendi geniş top'" 
raklarını idare etmekte kabili· 
yetsizlik gösterdiği için, bunu 
yapapilecek bir kuv·ıetin işi 
ele almks• lüzumludur 

ÇIN G E "·11LERI 
Bu düşünüş, terbiye ve tah• 

sil görmüş Çin gençleri arti• 
smda biç bir sempati bulma• 
mı,tır. Onlar, bir yabancı ve 
düşman tarafından daha iyi 
idare edilmesinden ise milli bir 
kuvvet tarafından daha kötii 
idare edilmesini tercih etmek• 
tedirler. 

Bugünkü günde, Mançurya 
koylüler, Japon memnrlarınıll 

hareketini eski Çin memurla· 
randan çok daha çetin bulmakta 
ve bundan şikayet etmekte"' 
dirler. Eskilerle anlaşmak im• 
kanı olabiliyordu; yeni yabanel 
memurJarla ise bu ele girme• 
mektedir. 

Çin başka bir memleketi• 
mukayese edilemez. Çin hal-
kının onda dokuzu her han~ 
bir memuru, hükümetin kendili 
telakki eder. 

JAPON PAZARI 
... Japonya Çini kendisi içiJS 

bir pazar haline "oymak '/O 

bu işi bir an evvel başarmalı 
arzusundadır. Fakat bu pazarı 
çetin tedbirlerle harab etmelı 
dileğinde değildir. Eğer bu sal
dırganlığa Çinliler mukavemet 
gö.derecek olurlarsa o zamaP• 
Japonlar Mançuride ve şi
malde bulundurdukları al' 

keri kuvvetler vasıtasiyle Çine 
boyıın eğdireceklerdir. 

Japonya, Çin ordularını ko; 
Jayca mağlup edebilir. Fak~ 
Çini asla fethedemiyeeektıt• 
Onun için, hiç olmaz~•! 
bugünkü ordusunun beş m ı~li 
askere ihtiyaç vardır. ÇinJil er~, 
mukavemeti takdirindeÇindc 
çete harbı başlıyankhr ki b~ 
hem Çini, hem de Japooy•Y 
mahvedebilir. 

- Taymls""" 
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Ayni zamanda kılıncı çeke
rek ucunu çizmesinin burnuna 
dayayıp durdu. 

Mojirun kudunnuşcasına bir 
harekette bulundu. Hayvanını 
ileri sürerek: 

- Haydi hücum edini:ıl 
Diye bağırdı. Fakat Damvi

lin bir işareti üzerine durdu
lar. Söze başhyarak: 

- Arslan postuna bürünen 
bir eşekle meşgul olacağımızı 
ğörmiyor musunuz? Herif, ko
nağımdaki elbiseleri çalmış!.. 
Sefil köpek! .. 

Dedi. Pardayan da: 
- Şimdi görürüz! Arslaomı, 

Köpek mi, eşek mi? 
içlerinden biri: 
- Bir saniye durunuz! bu 

mösyönün bir oğlu da vardır. 

Bu adamı diri diri yakalayalım. 
işkence ile oğlunun nerede ol
duğunu söyletelim! 

Mareşal söze kanşarak: 
- Evet! Diri yakalayınız! 

Oğlunun nerede olduğunu söy
lesin! 

Müthiş gürleyici bir ses: 
- işte burada! 
Diye atıldı. Tam bu esnada 

süvarilerden birinin düştüğünü 
ve sokağın to:ıları içinde yu-

lzmlr slcfll ticaret me
murluğundan: 

lzmirde muamele yapan mü
seccel [lzmir Esnaf ve Ahali 
bankası Türk anonim şirketi] 
nin ödünç para verme işleriyle 
uğraşacağına mütedair beyanna
mesi 2279 numaralı kanunun 
hükmüne göre sicilin 1681 nu
marasına kayt ve tescil edil
diği ilan olunur. 

lzrnir sicili ticaret memurluğu 
resmi mührü ve imzası 

F.Tenik 
1 - Beyanname 
lzmir llbaylığı yilkıek katına: 

Şehirde 

Bankamızın lzmir merkezi 
i:e Ödemiş, Tire, Turgutlu, 
SrılihJi ve Alaşehir şubeleri için 
2279 numaralı ödünç para 
verme kanununun ikinci mad-
desi mucibince verilmesi icap 
eden senelik beyannamedir. 

1 - Merke:ı: ve şubeleri
mizce, iskonto senedab iJe 
borçlu hesabı carilerden; Emtia, 
Esham ve Tahvilat, Mücevhe-
rat, imza mukabili ikrazat he
ıaplanndan ve bilumum temi-
nat ve merhunat üzerine veri
len avanslardan % 12 yüzde 
on ikiye kcadar faiz ve komis
yon alınacaktır. 

--YAZAN : Mlşel Zevako 
varlandığını gördüler. Bir dali
kanh at üstünde kıhnç sallı
yordu. 

ihtiyar kurd da: 
- Oğlum! 
Diyerek atlılara doğru yük

sek bir gayretle saldırıyordu. 

Her taraf karışmışb. Halk ka
çışıyor. Atlar yuvarlanıyor, git
tikçe bir meydan muharebesi 
şeklini alıyordu. 

Şövalye Lahaş sokağındaki 
evden çıkınca; kralın gelişini 

seyreden ahalinin içinde bir az 
durduktan sonra babasınm 
kendini beklediği meyhaneye 
gitmek için yola çıkmıştı. 

Burada bir sürü işsiz güçsüz 
halk görmediği bir şeyin etra
fına yığılmışlardı. Şövalye yal
mz mar-!şel dö Damovili gör
müştü. Heman oradan savuş
mak üzere iken etrafındakile-
rinin öfkeli öfkeli konuştukla
rını ve bir kapıya doğru 
ilerilediklerini gördü. Aynı 
zamanda babasının sesini 
işitti. Heman başmı önüne 
eğerek ahalinin içine daldı. 

Önüne geleni itti, kaktı, tek
meledi, sövdü, saydı. 

- Bitmedi -

ret ve Ekspertiz masraf ve üc
retlerdir. 

3 - Borçlu merhunat he
saplarına tahakkuk ettirilecek 
faiz ve komisyonlar ticaret ka
nunu mucibince her üç ayda 
bir resülmale kalbedilecektir. 

4 - Bankamızca yapılacak 
bil'umum ikraz muamelatından 
almacak komisyon tutarı, bir 
liradan az olduğu takdirde bu 
komisyonun miktarı bir liraya 
iblağ olunacaktır. 

5 - Her nevi muamelattan 
mütevellid muhabere masrafları 
müşterilerden alınacaktır. 

6 - ibraz edilen sened ve 
çeklerden mevsimine göre alı
nacak nakli nukut masrafından 
başka mahallin yakınhk veya 
uzaklığına nazaran 4-10 gün
lük faiz alınacaktır. 

7 - Mevduata verilecek 
azami faiz nisbetleri şunlardır: 

A - Alacaklı cari hesap-
lara % 3.~ 

H - Tasarruf mevduatına 
% 4.)2 

C - Altı ay vadeli mev
duata %5. 

D - Bir sene vadeli mev
duata % 6. 

Bu nisbetler icabında, ödünç 

.YEtfl AStR 

• • Doktor operatör 

Ceva~ A psoy 
Merkez hastanesi 

Operatörü 
Hastalarını hergün saat 3 ten 
6 ya kadar ikinci Beyler so
kak şerbetçi karşısı No 81 
de kabul eder. Beden,bacak 
ayak çarpıklıklan, düztaban 
ilh hac;talıkları en son orto
pedi usullerile tedavi eder. 
Telefon muayenehane 3315 

Telefon evi 3203 

Nazilli lcra ve lflas memur
luğundan: 

Nazillinin Altıntaş mahalle
sinde oturmakta ve birinci sınıf 
tüccar olarak ticaretle meşgul 
bulunmakta olan sabuncu Mus
tafa Şükrünün iflası 6-5-936 
tarihinde açılıb tasfiyenin adi 
şekilde yapılmasına karar ve
rilmiş olduğundan: 

1 - Müflisten alaca~ı olan
larm ve istihkak iddiasında 
bulunanların alacaklarını ve is
tihkaklannı ilandan bir ay 
içinde Nazilli icra ve iflas ida
resine gelerek kaydettirmeleri 
ve deliilerini sened ve defter 
hulasaları ve saire asıl veya 
musaddak suretlerini tevdi ey
lemeleri. 

2 - Hilafı hareket cezai 
mes'uliyeti müstelzim olmak 
üzere müflisin borçlarmm ayni 
müddet içinde kendilerini ve 
borçlarım bildirmeleri. . 

3 --- Müflis 'n mallarını her 
ne sıfatla olursa olsun ellerinde 
bulunduranların o malJar iize
rindeki hakları mahfuz olmak 
şartile bunları ayni müddet 
içinde daire emrine tevdi et
meleri ve etmezlerse makbul 
mazeretleri bulunmadıkça c -
zai mes'uliyete u~rıyacakları 
ve rüçhan haklarından mahrum 
kalacakları. 

, 4 - 4-7-936 tarihine mÜSf• 
dif cumartesi günü saat 8 de 
alacaklıların ilk içtimaa gel-
meleri ve müflis ile müşterek 
borçlu olanlar ve kefillerinin 
ve borcunu tekeffül eden sair 
kimselerin toplanmada bulun· 
mağa hakları olduğu ilan olu
nur. 

21-23---24 1765 [1277) 
...,...,.._ı.---------..-----=~ 

para verme kanunile tahdit 
olunan hadler dahilinde azaltı
lacak veya çoğalbJabilecektir. 

IZMIR ESNAF VE 
AHALI BANKASI 
Genel direktörlük 

Attf inan Hamdi Akyürek 
1824 (1301) 

lzmlr belediyesinden: 
- KilltOr Parkın muhafazası 

için yaptırılması İcab eden dört 
bin lira bedel keşifli büyük 
antrenin inşası 3-7 -936 Cuma 
günü saat on altıda açık ek
siltme ile ihale edilecektir. 
iştirak için üç yüz lir&hk mu
vakkat teminat makbuzu veya 
banka teminat mektubu ile 
söylenen gün ve saatte encü
mene gelinir. Keşif, şartname 
ve planı 20 kuruş bedel mu
kabilinde baş mühendislikten 
tedarik edilir. 
17---20---24---28 1715(1243) 
1 - Tire kapısındaki eski 

duhuliye barakasının enkazı 
müteahhide aid olmak üzere 
yıkılma işi başkatiplikteki kes'f 
ve şartname veçhile 30 - 6-936 
sah günü saat on altıda açık 
artırma ile ihale edilecektir. 
Bu işin bedeli keşfi 20 liraıtır. 
iştirak için iki liralık muvakkat 
teminat makbuzu ile söylenen 
gün ve saatte encümene 
gelinir. 

2 - Kültürpark sahası için
de Belediyece istimlak edilen 
18 ve 19 sayılı evlerin enkan 
müteahhide ait olm~k üzere 
yıkılması işi başkiitiplikteki ke
şif ve şartname veçhile 30 -6 -
936 sah günü saat on altıd4 
açık artırma ile ihale edilecek
tir. Her ikisinin bedeli ke~fi · 
dört yüz liradır. iştirak için 
30 liralık muvakkat teminat 
makbuzu ile söylenen gün ve 
saatte encnmene gelinir. 

3 -Belediyece istimlak edi
len elvan sokağmda 8 - 1 sa
yılı evin enkazı müteahhide 
aid olmak üzere yıkılması baş 
katiplikteki keşif ve şartname 
veçhile 30 - 6 - 936 salı günü 
saat on altıda açık artırma ile 
ihale edilecektir. işin bedeli 
keşfi elli beş liradır. iştirak 
için dört liralık muvakkat te
minat makbuzu ile söylenen 
gün ve saatte encümene gelinir. 

4 - Senelik kirası 120 lira 
bedeli muhammenli Asmalı 
mescitte 68 sayılı binanın baş 
katiplikteki şartname veçhile 
bir senelik kirası 30 - 6 - 936 
salı günü saat on altıda açık 

· attırma ile .. ihale edilecektir. 
lftirak için 9 lirahk muvakkat 
teminat makbuzu ile sönlenen 
gün ve saatte encümene gelinir. 
12--16---20---24 1627 (1097) 
- ikinci Süleymaniye ma

hallesinin ikinci iplikçi soka
ğında ibiş ağa sokağından baı

lıyarak 143 metre boyunda 
lağım yapılacaktır. Bedeli keşf 
Bin elJı liradır. Başkatiplikteki 
keşif ve şartname veçhile 7-7-
936 Salı günü saat 16 da açık 
eksiltme ile ihale edilecektir. 
iştirak için yetmiş dokuz lira
lık muvakkat teminat makbuzu 
veya banka teminat mektubu 
ile söylenen gün ve saatte en-2 - Bankalarda müteamil 

olduğu gibi azami had üzerin-

YILMAZ 

:Sahife ? 

Manisa belediyesinden.: 
Belediyemizin münhal olan 40 lira ücretli Manisa Türgutlu 

gurup merkezi ayar memurluğuna lzmir bölge merkezi baş mü
fettişliğinin ehliyetnamesini haiz olanlar doğrudan doğruya ve 
bunu haiz olmıyanların da orta tahsili bitirmiş ve böyleleri de 
bulunmazsa ilk tahsili bitirenlerden bilgi ve tecrübeli bulunanlar 
arasmda lzmir bölge merkezi baş müfettişliğinde yapılacak im
tihanda alacakları ehliyetname üzerine tayini cihetine gidile
ceğinden talip olanların mezkur müfettişliğe müracaatları ilan 
olunur. 1808 (1297) 

lzmir Vilayeti defterdarlığından : 
lzmirde Hacı bey sokak 18 numarada marangoz ve oymacı 

Davit Gabriyel namına 934 mali yılı için tarholunan kazatlç 
vergisi hakkında tetkiki itiraz komisyonunca ittihaz olunan 5-9-
934 tarih ve 300 sayılı karara varidat idaresince temyizen itiraz: 
edilmesi üzerine temyiz komisyonunca ittihaz olunan 19-2-1935 
tarih ve 832 sayılı karar ile kanunusani 934 iptidasındaki gayri 
muaddel irad üzerinden vergi tarhedilmek üzere tetkiki itiraz 
komisyonu kararı nakzedilmiştir. 

Mükellefin Türkiye haricine gitmiş olması hasebile temyizia 
karar sureti kendisine tebliğ edilememiştir. Hukuk mahkemeleri 
uusulü kanununun 141 ve 142 inci maddeleri mucibince tebliğ 
makamına kaim olmak üzere keyfiyet ilin olunur. 1818 (1298) 

Balıkesir Şarbaylığından: 
Atatürk parkında yapılacak 9220 lira keşif bedelli gazinonun 

eksiltme müddeti on gün uzatılmıştır. 
ihale 1 • 7 - 936 günlemecine rastlıyan Çarşamba günü saat 

16 da Balıkesir Belediyesi Sürel kurulunda yapılacaktır. 
isteklilerin Balıkesir Beledlyesi:ıe müracaat etmeleri ilan 

olunur. 1807 (1296) 

cümene gelinir. 
20-24---30 - 3 1755 (1270) 
- Hava gazı fabrikasının 

936 yılı ihtiyacı için beher to· 
pu dokuz yüz elli kuruştan 

otuz sekiz bin dokuz yüz iki 
lira elli kuruş bedeli muham· 
menle dört bin doksan beş ton 
Zonguldak zero dis Jave ma
den kömürü baş katiplikteki 
şartname veçbile 14 - 1 - 936 
Salı günü saat 16 da kapah 
zarfla ihale edilecektir. 

iştirak için 2918 liralık mu
vakkat teminat makbuzu veya 
banka teminat mektubu il~ 
2490 sayılı kanunun tarifi dai
resinde hazırlanmış teklifler 
o gün saat on beşe kadar en
cümen başkanlığıga verilir. 
24 -- 30 - 4 - 8 (1295) 1803 

1 - Bayındırhk sahasında 
Şükrü Kaya bulvarının Vasıf 
Çınar ve Tevfik Rüştü Aras 
caddeleri ağızlarındaki iki mey
danlık arasında kalan parçaya 
belediyece verilecek kesmP
taşlar.la yeniden döşeme yapıl· 
ması ~i başkatiplikteki keşif 

ve şartname veçhile 10-7-936 
cuma günü saat on altıda açık 
ekailtme ile ihale edilecektir. 
işin bedeli keşfi sekiz yüz yir
mi altı lira seksen kuruştur. 

iştirak için altmış iki liralık 
muvakkat teminat makbuzu 

ÇOCUK 
HASTALIKLARI 
~1 ÜTEHASSISl 

•• 

r.Be~cet Uz 
Hastalarını her gün 11,30 

dan saat on üçe kadar 
Beyler sokağındaki kıliniğin
de kabul erler. Telefon 3990 
...... El!BCı:E'!Z~lliiıl::::siO.•• 

veya banka teminat mektubu 
ile söylenen gün ve saatte en· 
cümene gelinir. 

2 - Kahramanlar, Voroşilof, 
Şükr.ü Kaya, Kazım Özalp ve 
Kültürpark etrafındaki yollara 
dikilecek olan elektrik direk
lerinin dikme, konsol takma, 
tel çekme, boya ve nakliye iş

çiliği başkatiplikteki keşif ve 

şartname veçhile 1O·7-936 cuma 
ı!Ünü saat on altıda açık ek
siltme ile ihale edilec~ktir. lşin 
~edeli keşfi beşyüz seksen li
radır. iştirak için kırk üç lira 
elli kuruşluk muvakkat temi
nat makbuzu veya banka te
minat mektubu ile söylenen gün 
ve saatte encümene gelinir. 

24. 28. 3. 7 1823 (1299) 

den almacak faiz ve komisyon
dan mada müşteri nam ve he
sabına yapılan hakiki masarif 
de ayrıca tahsil olunacakbr.Bu 
masraflar şunlardır: 

Sigorta, Ardiye, Muhafaza, 
1-lammaliye ve Nakliye, Neza- & 

YORGUNLUGUNUZU GİilERİR DlMAGINIZl DİNLENDiRİR HER YERDE BULUNUR 45 DERECELtK NEFiS RAKlDIR. 

lzmir umum acentesi : Emirler çarşısı karşısında Mıhçılar HÜSEYiN BAHRi. ŞEKİP müskirat deposu. TELEFON : 325& 

it •sı as • 

BOGAZLAR meselesi 
Tarihine Bir Bakış 
y A.Z.A..N" ; .A... :R. 

(iktibas ve te1ceme hakkı malı/uzdur) 

·-------------------------· - 30---
Bu muabedede Çanakkale boğazlardan geçmesine mü-

ve lstanbul boğazlarının bütün saade etmiyeceklerini ilan 
devletlerin harp gemilerine ka· ederler . Diğer taraftan ln-
Palı bulunduğu, esaslı bir kaide giltere.Fransa, Avusturya,Prus· 
olnıal< üzere, kabul edildi. mu- ya, Rusya hükümdarları dahi 
abedenin birinci maddesinde Osmanlı padişahmın işbu ka-
deniliyordu ki: rarma tamami!e riayet ve yu-

Bir taraft~ıı\ Osmanlı padi- karıda zikrolunan usul ve kai-
şahı bütün ecnebi devletlere deye hareketlerini tevfik eyle-
ait hnı p gemilerinin Çanakkale meği taahhüt ederler 
Ve lstanbul buğazlarmdan gt>ç· Bu hükümden, muahedenin 
hlcsini meneden Osmanlı dev- ikinci maddesi mucibince, yalnız 
letinin eski ve değişmez kaide- Istanbulda elçilikler mairetine 
sinin bundan sonra da mer'i memur olan baf;f gemiler istis-
olnıası hakkındaki kat'i kara- na ediliyordu. Bunlar da geç-
rını ve Osmanlı devieti sulh Jllezden evel Babıaliye müra-
h~Iınde bulunduğu müddetçe caatla alınacak ferman ile bo-
bıc bir ecnebi ı.::enk ~emisinio ~azlardan ~eçe}ıjJce;eklerdi. 

işte bu muahede.dir ki bo-
ğ azların hakiki bir kanunu 
olmuştur. 

• • • 
Tanzimatı hayriyenin ilanın-

dan sonra Mustafa Reşid pa
şadın ve onuıi y~tiştirdiği dev· 
Jet adamlannın siyü ikdamile 
Osmanlı devletinde vOcuda 
getirilen iılahat devletin hayat 
şartlarını değiştiriyor, yeni kuv• 
vet ve taze hayat veriyordu. 
Bir taraftan da Osmanlı or· 
dusu tensik ediliyordu. 
Osmanlı devletinin azmü se

batla bu yolda ilerilemesi Şark 
meselesinin kökünden hallini 
ve daha doğrusu tamamile ka
J'.'~~m~sını . intaç edecekti. Çar 
bırıncı Nıkola meselenin bu 
s•ıretle halline razi değildi O 
Çar olduğu gündenberi Osmanlı 
devle~ine (hasta adam!) diyor, 
ve mırasını ya Edime muabe
desile neticelenen seferde ol
d~.ğu .. gi?i zorla ve yahut 
Hunkar ıskelesi muahedesinin 
akdı zamanında olduğu $tibi 

diplomasi yoluyla almak istiyor, 
fırsat bekliyordu. Şimdi hasta 
adamın taze hayat bulmasına 
meydan veremezdi. 

1850 senesinde Kudüsteki 
mabetler yüzünden katolikler 
ile ortodokslar arasında zuhur 
eden münazea Fransa ile Rus
ya Çarlığı arastnda şiddetli 
bir ihtilaf haline girdi. Bu da 
Latin ile lslav harfleri, Katolik 
ile Ortodoks mezhepleri ara
sındaki zıddiyetten ve Fransa 
ile Ruıııya arasındaki rekabet
ten ileri geliyordu. 

Gerek Fransa ve gerek 
Rusya Çarlığı Babıaliye müra
caat ediyor ve tazyik eyliyordu. 
Babıali iki tarafın iddialarını 
teşkil ettiği bir komisyona tet
kik ettirerek meseleyi hallet
meğe çalışıyordu, 

Halbuki Rusya Çarlığı mü· 
nazeadan istifadeye karar ver· 
rni~ti. Çünkü Osmanlı impara
torluğunu sulh içinde ıslahat 
ile kuvvetlenmesi için rahat 
bırakmak işine gelmezdi. Çar 

Istanbulda ve Boğazlarda kuv
vetlenmiş bir hükumet görebi
lir midi? O vakıt Rusyanın 

menfaatları tehlükeye ablmış 
olmaz midi? 

Çar birinci NikoJa kat'i su
rette harbe karar verdi. Pet
resburg kışltk sarayında 1853 
senesinin ikinci kanununun do
kuzunda verilen bir müsamere 
esnasında İngiltere sefiri Ha
milton Seymourı bir tarafa çe
kerek: "Türkiye fena bir hal
dedir, bizi güçlüklere uğrata· 
bilir, kollarımızda basta, ziya
desiJe hasta bir adam vardır. 
Lazım olan tedbirleri almazdan 
bunu kaçmrsak çok yazık olur .. 
dedi. 

Çar Nikola birkaç gün son
ra üç defa daha Ingiliz sefiri 
ile bu yolda görüştü ve fikir
lerini daha açık söyledi: 

Çar birınci Nikola Istanbulu 
almak ist emediğini, ancak 
vedıa suretiyle bir müddet 
idare edebileceğini ve fakat 
başka hiç bir devletin de ı~-

tanbulu almasına veya müstakil 
bir hükumet haline konulması
na da razı olmıyacağını slSylü-
yor, Eflak ve Boğdan ile bera
ber Sırbistan ve Bulgariıta
mn da kendi himayesi albnda 
müstakil olmalannı istiyor. Ve 
buna mukabil Mısır ite Girit 
adasının lngiltere tarafından 
alınmasını hoş görüyordu. 

Çar lngiltereyi bu yolda bir 
müzakereye sevketmek istiyor-
du. lngiltere Çar birinci Niko
lanın fikirlerini anladıktan son
ra böyle bir müzakereye gi
rişmekten imtina etti. 

Çar teşebbüslerinde acele 
ediyordu. 1853 Senesi Şubatı-
nın yirmi üçünde Baltık Rus 
donanması kumandanı ve bah-
riye nazırı ve Fenlandiya umu· 
mi valisi prens Mentcbikof'u 
fevkalade elçilikle lstanbula 
gönderdi. 

M nçikof Karadeniz Rus do
nanmasını ve Besarabyadaki 
Rus ordusunu muayene ettik
ten sonra martın biı·inci günü 
lstanbula geldi. 

- Devam edecek -



a Sahffe 

KREM 

Kumral, sanşıo, esmer her tene tevafuk eden yegane sıhhi 
remlerdir. Cildi besler, çil, leke ve sivilceleri kamilen izale 

eder. Yarım asırdan beri kibar mahfellerin takdir ile kullandıkları 
sıhhi güzellik kremleridir. 

Krem Balsamin dört şekilde takdim edilir: 
1 - Krem Balsamin yağlı gece için penbe renkli 
2 - Krem Balsamin yağsız gündüz için beyaz renkli 
3 - Krem balsamin acı badem gece için penbe renkli 
4 - Krem Balsamin acı badem gündüz için beyaz renkli 
Meccanen nUmune : Gazetenin bu parçası kesilerek bize 

vereceğiniz muvazzah adresinizle ve altı kuruşlu kposta pulu lef
fen gönderildiği takdirde size dört şekilde Krem Balsamin nü
munesi meccanen ve hususi ve kutuda takdim edilir. 

lngiliz Kanzuk eczanesi Beyoğlu lstanbul 

~~ 1 • • ,. " • .... • " \ • 

Daimon cep vantilatörleri 

En son icat edilen bu vantilatörler bir küçük pille işler 

bir saatta bir kuruşluk sarfiyat yapar. Ağırlığı seksen gram 
olup zarif bir kap içindedir. Bayanlar el çantasında baylar 

cebinde taşır. Herkesin yanında bulunması 
lizım olan bir ihtiyaçtır 

Deposu : hmirde Suluhan civarında No. 28-9 Ödemişli 
Hüseyin Hüsnü ticarethanesi 

40 renk üzerine Kız markalı "ARTJ,, kumaş 
boyası 15 kuruştur 

Sahş yeri 9 EyfUI Baharat deposu lzmlr Telefon 3882 

YENi ASl.r-

Emlak ve Eytam Bankasından: 
C. N. Yeri Nu. sı 

Eski Yeni 
Nevi Depozitosu 

T. L. 
ev ve mağaza 250 1 Gaziler Mah. Kemer sokak 37-4-5 45.45/1 

3 Küçük Tuhafiyeciler çarşısı 
4 .. .. " 

S İkinci Süle-ymaniye M. Hakkı 
bey sokak 

6 Karşıyaka Alaybey Hayal S. 
7 Küçük Tuhafiyeciler çarşısı 
8 Hasan Hoca Mah. Büyük 

Tuhafiyeciler Ç. 

46 
45 

Bili Nu. 
6 taj 

Bila Nu. 

dükkin 100 
il 100 

ev 
il 

dükkan 

150 
300 
150 

12.12/l mağaza 2000 
9 ikinci Süleymaniye Ruhi 

baba sokak 2-4 3/5 ev 
mağaza 

400 
100 11 Küçük Tuhafiyeciler çarşısı 6 

12 Karşıyaka Alaybey Han, 
Giinaydın sokak 21 

16 Memduhiye M. Kireçlikaya S. 
17 il .. il 

18 .. u .. 

20 Hasan Hoca M. Küçük Tu
hafiyeciler Ç. 

24 İkinci Süleymaniye M. Ka
mil paşa S. 

25 ikinci Sultaniye M. 3 üncü 
Nezaket S. 

2511 .. " il 

2512 il il il .. 
36 Büyük Tuhafiyeciler çarşışı 
40 Üçüncü Karataş Halil Rifat

paşa sokak 
41 ikinci Sülevmaniye M. Hü-

seyin Ef. S. 
47 Balıkpazarı Mahmudiye C. 
48 Mahmudiye M. Balıkpazarı 

138 

49 " " eski Bahkpazan 
50 Hamidiye M. Tire kapısı sokak 
5~ Mahmudiye mahallesi 

19 
6 
8 

10 

20 

148 

taj 4/2 
" 2 
.. 112 

43.43/1 

233.235 

12 

ev 
,. 
il .. 

dükkan 

ev 

u ) 

.. ) 

" ) 
dük kin 

ev 

250 
200 
200 
200 

100 

100 

250 

200 

500 

200 
105 iki katlı mağaza 750 
67 dükkan 300 
68 " 300 

40-42 ev 300 
61 dükkan 100 

63 Ahmet oğlu Mah. Yemiş Çar. 
Sağır S. 23-24 mağaza 500 

72 Keste11i Mah. Başdurak S. 97/1 tai 101 ev 400 
73 Karşıyaka Alaybey M. Han S. 23.23/l ev 400 
77 Karşıyaka Osmanzade Reşadiye 25 21 ev 600 
79 Mahmudiye mahallesi 51 mağaza 100 
82 Mahmudiye caddesi eski Balık 

pazarı 

83 Kestelli Mah. Başdurak sokak 
85 Akdeniz M. büyük Tuhafiye-

ciler çarşısı 
86 Ahmet ağa Yemiş çarşısı 
89 Kadiriye M. Asureci sokak 
90 Hacı Mahmut M. hacı Mah-

mut sokak 
92 Dördüncü Sultaniye M. Hacı 

Mevlut çıkmazı sokak 
95 Hasan Hoca M. Büyük 

Tuhafiyeciler çarşısı 
96 Reşadiye Tramvay caddesi 

102 Akdeniz M. Bfiyük 
Tuhafiyeciler çarşısı 

103 Akdeniz M. Büyük Tuhafi-
yeciler çarşısı 

105 Karşıyaka Turan sokak 
106 Fevzipaşa M. Hacı Mahmut S. 
107 Natırzade M. Müftü birinci 

çıkmazı 

108 F cvzipaşa M. Hastane sokak 
114 Karşıyaka Alaybey Naldöken 

tramvay caddesi 
147 Kuşadası Alaca Mesç;t M. 

Kanara sokak 
148 Kuşadası Alaca Mesçit M. 

Kanara sokak 

bila No. ., 400 
97.77.77/1 taj 99 ev 750 

4-411 
5 

42 

3 
5 

52 

14 

111 
985 

22.22/l 
~ 

106.106/1 
6 

15 

5 11 

mağaza 800 

" 
ev 

ev 

ev 

500 
75 

500 

125 

mağaza 500 
ev 900 

mağaza 150 

" 250 
bahçeli ev 500 

ev 750 

ev 
158 taj 174 ev 

150 
750 

55 ev ve dükkAn 400 

32 han 500 

30 kahvehane 200 
149 Kuşadası Alaca Mesçit Eğri 

külah sokak 2 ev 200 
152 Karşıyaka Alaybey M. Mirat S. 48 23 ev 500 
159 Şeyh Mah. Osmanzade sokak 7/2-7/4 depo 500 
178 Buca Yağhane sokak 42-44 ev 300 
181 Karşıyaka Alaybey Selamet S. 16 taj 22 ev 125 
186 Buca Halk sokak 98,21 ev 500 

Mevkü ve numaraları yukarıda yazılıe mlikin hizalarında işaret 
edildiği veçbile bedelleri dört taksitte ve yüzde 9~ faize tabi 
olmak şartiyle ödenmek üzere 26/6/936 cuma günü saat onda 
ihale edilmek kaydile açık artırmaya konulmuştur. 

istekli olanların hizalarında yazılı depozitoyu veznemize yatı
~~rak artırmaya girmeleri ve yanlarında üçer fotoğraf getirmeleri 
ılan olunur. 17-24 1581 (1238) 

lzmir Mm: Emlaki müdüriyetinden: 
Satış sıra No. Lira 
391 ikinci Karantina Sami S. 15 eski 13 taj numaralı ev 80 
397 Balçova Ilıca deresi Balçık Havi mevkiinde 32 armut 

45 zeytin ağacını havi 27 dekar 570 metre murabbaı tarla 270 
399 Pınarbaşı eski sidi mahallesinde 36 köy numaralı ev 85 
400 ,. Çarşı içinde 211 ve 212 numaralı dükkanlar 100 
401 ,, Orta mahallede 44 köy numaralı ev 40 
402 it Eski Sidi mahallesinde 25 köy numaralı ev 40 
403 ,, it ,, ,, 19 mukarrer ,, ,, 120 

404 " " " " 38 köy " " 80 
405 " " " " 19 " " " 80 
406 " " " " 22 " ,, " 100 
407 it ,, " " 21 " " " 40 
408 ,, " " " 26 " " " 80 
409 " " " " 23 " " " 150 
410 ,, " " " 18 " " 60 
411 ,, Çarşı içinde 205 nöy numaralı dükkan " 60 
412 Karataş Aras S. 24 ve arkasında 30 A numaratajh ev 400 

Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri peşin para ile veya ikinci 
tertip tasfiye vesikasile ödenmek şartile on beş gün müddetle 
arbrmaya konmuştur. ihalesi 9.7,936 Perşembe günü saat 17 
dedir. Alıcıların Milli Emlak müdüriyetine müracaatları. 

24-2 1820 (1300) 

24 Hazıran '1938 

Sıhhat 
ve 

güzellik 
Sağlam ve 

güzel 
Dişlerle 

Sağlam ve gü
zel dişler de 

Ra~yolin 
ile temin edilir 

l)işlerinize ~·ok dik kat ediniz 
Bazen en üsta t <loktorların bile sebel> ve menşeini 

bulamadıkları bir hastalığın, diş iltihabından ileri 
geldiği pek çok tecrübe!erle an !aşı 1m ıştır. 

Günde iki defa dişlerin izi fırçalıyarak ve daiına 

BADYOLiN 
kullanarak dişlerinizi koruyabilirsiniz 

:····································································· • . . -. . -
TAZE TEMiZ UCUZ 

llAC 

HAMDİ NÜZ~IET 
Sıhhat Eczanesi 

BAŞDURAK 
Büyük Salebçi oğlu hanı karşısında 

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

iLAN 
Sağır dilsiz ve körler müessesesi 

satın alma komisyonundan: 
Karşıyakadaki Sağır dilsiz ve körler müessesesinin bir senelik 

ihtiyacı olup ilişik Jistede isimleri ve miktarları yazılı 31 kalem 
erzak vesaire kanununa tevfikan eksiltmeye konulmuıtur. 

4-7-936 tarihine rastlıyan cumartesi günü saat tam 9,5 da 
ihalesi yapılacağından isteklilerin ihale günü sıhhat ve içtima1 
muavenet müdürlüğünde müteşekkil bulunan komisyona gelme• 
leri ve şartnamesini görmek istiyenlerin hergün müessese mü
dürlüğüne müracaatları ilin olunur. 
Cinsi en az en çok 

Ekmek 1 ncı 
Ko. kuzu eti 
Dana eti 
Sadeyağı 

Zeytinyağı 

Tuz 
Salça 
Pirinç Tosya 1 nci 
Mercimek 
Şehriye 
Makarna 
Kuru faıulya 
Nohud 
Toz şeker 
Sabun 
Soda 
Süt 
Yoğurt 
Yumurta 
Patates 
Kuru soğan 
Lahana 
Tomates 
Prasa 
Taze fasulya 
Ispanak 
Patlican 
Limon 
Odun kömürü 
Kok kömürü 
Pamuk Prese 1 nci 

10.000 
2.000 
1.500 

800 
400 

1.300 
150 
150 
250 
600 
300 

12.000 
2.500 
1.700 
1.000 

500 
400 
100 

1.700 
250 
200 
350 
700 
400 
600 
800 
400 

1.000 1.200 
600 800 

8.000 10.000 
1.200 1.500 
1.000 1.200 

400 500 
1.300 1.500 

400 500 
600 700 
500 600 

4.500 5.500 
3.500 4.000 
3.000 4.000 

10.000 14.000 
1.260 kilo 

20-24-28-2 

Emlaki milliye müdüriyetinden: 

Muhammen kıvmet 
Lira K. 
1290 
1000 
425 
800 
215 
15 60 
17 50 

391 
50 
44 
87 50 
56 
60 

157 50 
248 
28 

120 
160 
125 
112 50 
90 
50 

150 
25 
56 
30 50 

187 
80 

140 
455 
589 5 

1758 (1272) 

Lira 
381 Tepecik Bozkurt S.11 taj No.lı 71,04 metrem. arsa 56,84 
384 Karşıyaka alay bey nal döken tramvay C. 121 eski 30,00 

115 taj No.lı 160,SO metre M. arsanın 2-6 hissesi 
378 Birinci Süleymaniye Altın S. 30-2 eski 38-40-42 taj 195 

No.lı 780 metre murabbaı arsa 
386 Çorakkapı mahallesinin ziba ve bedava sokaklarında 88 50 

15 kapı ve 15-40 No. tajlı 59 metre murabbaı arsa ' 
416 Karşıyaka bahariye karakol s. 14-1 eski 19 taj No.Jı 130 

501-50 metre m. arsa 
Yukarıda yazılı arsaların bedelleri peşin para ile ödenmek 

üzere ve on beş gün müddetle artırmaya konulmuştur. Ahr.ıların 
6-7 -936 Pazartesi günü saat 17 de Milli emlak müdfariyetine 
müracaatları. 1771 (1264) 



F ratelli Sperco 
Vapur Acentası 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
VULCANUS vapuru Ti ha-

ziranda gelip yiikiinli tahliye
den ıonra Burgaı, Varna, 
Köstence limanları için yük 
alacakbr. 

HERCULES vapuru 29 ha
ziranda ıelip 4 temmuzda An
vers, Rolterdam, Amsterdam 
ve Hamburg limanlan için yük 
a)acakbr. 

SVENSKA ORIENT Linien 
NORDLAND motörll elyevm 

limanımızda olup 25 haziranda 
Rotterdam, Hamburg, Bremen 
Copenhag, Dantzig, Gdynia, 
Goteburg, Oslo ve lskandi
navya limanlan için yük ala
caktır. 

HEMLAND moHSrii 6 tem·
muzda beklenmekte olup yü• 
künü tahliyeden sonra Rotter
dam, Hamburg, Copenbage, 
Dantzig, Gdyaia, GotebarJl 
Oslo ve Iskandinavya limanları 
için jÜk alacaktır. 

·SERViCE MARiTiME ROUMAIN 
PELEŞ vapuru 3 temmuzda 

gelip 4 temmuzd~ Pire, Malta 
Marsilya ve Baraelone hareket 
edecektir. 

Yolcu ve y6k kabul eder. 
ilandaki hareket tarihlerile 

navJunlardaki detifiktiklerden 
acenta mes'uliyet kabul etmez. 

Fazla tafailit için ikinci 
kordonda T abmil ve Tahliye 
binası aıkasmda FRATELLI 
SPERCO acentesine milracaat 
edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004-2005-2663 

N. V. 
W. F. H. Van Der 

1~ & Co. 
DEUTCHE LEVANTE LINIE 

G. m. b. H. 
MACEDONIA vapuru eJyevm l limanımızda olup Anvers. Rot

! terdam, Hamburg ve Bremen 

l 
limanlanna yük kabul etmek
tedir. 

DELOS vapuru 7 tem
i muzda bekleniyor. 11 temmuza 

kadar Anvers, Rotterdam,Ham 
burg ve Bremen limanlarına 

1 yük alacakbr. 
CHIOS vapuru 11 temmuzda 

bekleniyor. Bremen, Hamburg 
ve Anversten yük çıkaracaktır. 

ANGORA vapuru 20 tem
muzda bekleniyor. 25 temmuıa 
kadar AnYers, Rotterdam,Ham 
burg ve Bremen limanlarına 
yük alacakbr. 
~ 

Amerikan Export Lines 
EXAMINER vapuru elyevm 

limanımızda olup Nevyork için 
yük almaktad1r. 

EXMOOR vapuru 13 tem
muza doğru bekleniyor. Nev
york için yBk alacakbr. 

... ııe .. 
JOHNSTON varen Lines Ltd 

Liverpool 
KENMORE vapuru 1 tem

muzda bekleniyor.Bargaz, Var
nL Klıtence, Galatz ve Braila 
limanları için yilk alacakbr. 

... 181 ,. 

ARMENT H.Schuld - Hamburg 

Göz Hetimi ı 
DUBURG vapuru 29 hazi

randa Hamburg ve Anvers li
manlarından tabliye için bek
lenmektedir. 

MITATOREL 
Adres - Beyler Numan 

Zade aokağı Ahenk mat
baa.sa yanmcla. 

Numara: 23 
Telefon: 3434 

(229) 

Doktor 

Kemal Satir 

Anvers, Rotterdem,Hamburg 
ve Bremen limanları için yllk 
alacaktır. 

•• im •• 

Den Nonke Middelbulinje 
( D.S A.S Spanıkelinjen ) 

05'.0 
SARDINIA motlrll 15 tem

muza doğnı beklenmekte olup 

lskenderiye, Dieppe DOnkerk 
ve Norveç limanlan için yük 

1 

kabul edecektir. 
••D•• 

1 
Service Maritim Roumain 

Bugarest 
SARAÇOGLU DUROSTOR vapuru 8 tem-

Memleket hutaneai 
muzda K6ıtence, Sulina, Galas Dahiliye Miltehassın 

Muayenehane: ikinci Bey- ve Galatz aktarması Belgrad, 
ler sokağı 65. Tel. 3956 Budapest, Bratislava, Viyana 

Evi: Köprü l"apur iakeleai için yük kabul edecektir. 
Berat aparbmanı No. 6 ~ 

Ev, Telefon No. 2545 S. A. Royal Hongroise de Na-===========·= vigation Danubienne· Maritime 

DOKTOR 

Hulüsi (rel 
Sinir baatalıklan 

Mütehassısı 
Pazardan mada her gla 

Dçten IODra hdnd Beyler 
sokajmda 81 namarah ...... 
yenebane8İllde hutalannı 
kabal eder. ( 3436 

Budapest 
BUDAPEST motörü 24 ba

randa bekleniyor. Belğrad,No
visad, Budapeat, Bratislava, 
Vi1aaa Ye LİDz limanlanna yük 
alacakbr. 

Vaparlann isimleri, gelme 
tarihleri Ye navlun tarifeleri 
hakkında hiç bir taahhGde gi
rİfİ)mez. 

N. V. V/. F. Huri Van Der 
z.. 6 Co. 

Birind Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

lzmirliler Istanbuldanerede buluşurlar 

Beyo" luoda Bristol otelinde 

Sirkecide Osmaniyeotelinde 

Her iki otelin mWeciri Tiirklerdea en eıki otelci 
olan ve herkese kendisini 1evcliren bay Omer LUl
Odlr. Bay Ômer Lütfi lzmir Askeri otelinin mü es· 
ıiaiclir. Kırk bir senelik tecriibeli idaresini herkes 
bilir. latanbulda her iki otelde konakhyacaklar kendi 
evlerindeki rahab bulacaklardır. 

Biltiln bu fevkaJideliklere illveten fiatlar 
mlthiş ucuzdur 

Oliver Ve Şü. 
LIMİTET 

Vapur Acentası 
CENDELI HAN BıRtNd 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES L TD. 

GRODNO vapurn 25 hazi-
randa beklenmekte olup Londra 
ve HuU içiu yük alacakbr. 

MARDINIAN vapuru 27 ha
ziranda beklenmekse olup Li
verpool ve Glusrov için yük 
alacalı.br. 

DRAGO vıpanı temmuz or
tatannda Londra, Hull ve An
versten gelip yük çık~racak ve 
ayni zamanda Londra, ve Hull 
için ynk alacakhr. 

LESBIAN vapuru 15 tem
muzda Liverpool ve Svansea· 
dan gelip yük çıkaracakbr. 

Deutsche Levante - Linie 
TOFIA vapuru 25 haziran

da Hambarg, ve Bremenden 
gelip yiik çıkaracaktır. 

NOT : Vürut tarihleri, va
purların iaimleri ve navlun üc
retlerinin değifikliklerinden me 
suJiyet kabri edilmez. 

Paria fakültesinden diplomalı 
Dit tablplerl 

Muzaffer Eroğul 
Kemal Çetindağ 
Haıtalanm her gtln ıabab 

saat dokuzdan bqlıyarak 
Beyler • Numan zade S. 21 
numrab muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
Cmna ve sah 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 

)' 
1 

RADYOLIN dit macunlan
nın en fennisidir. Dişleri 

inci gibi yapar, dit etle
rini muhafaza eder. 

Ml.nol yara, yamk,çıban 
ekzama, saç ara· 

sındı kabuklar için bire bir 
deri merhemidir. 
~~--1113 ...... 

Pastil F or :~~z •:; 
nezle 6kıllrilkleri i~in ağızda 
eritilerek yutulur pastillerdir. 

Bunları siz de evinizde bu-
lundurunuz. Cu. Sa. Ça. 

Doktor 

Fahri Işık 
J.zmir Memleket Hastanesi 

Rontken mntebaassısı 
Her Nevi RONTKEN 

Muayenelerl 
Ve Elektrik Tedearileri 

YllrOyemiyen ve bilba11a 
RAŞiTiK çocuklara Ultra • 
Vlole tatbık ve Rontken 
ile KEL tedavileri yapdar. 
ikinci Beyler aokak fınn 

kaqm No. 25 
Telefon: 2542 

H 3. (182) 

.A.1'TT .AL Y .A. 
Nakliyatı Umumiye Şirketi 

lzmir Şubesi 

Bllyllk Kardiçah han altında Numara 6 
TEIEfon - 3560 Telgraf - ANTANBAR 

Deniz, Kara, Mesajeri, nakliyab gümrllk ithalit ve 
ihracat komisyon işleri yapar 

Tlrldyenia bihnnum liman ve istuyonlanada ıabe ve 
acenteleri bulunan geniı teıkilith bir kurumdur 

. 7-26 (122~3~) B! 

ŞiFA 
Eczanesi 
Fenni gözlük 

Sıhhi korse 
Barometre, dereceler, Lastik 
eıya, Tuvalet çefitleri 

Ender bulunan illç çeşitleri 
Her yerden daima taze ve 

ucuzdur 

S. Ferit 
ECZACIBAŞI 

ŞiFA 
ıECZANESI 
1 Hükumet sırası 

~~ 

lzmir Vilayeti Defterdarlığından: 
Sahibinin vergi borcunun temini tabaili için tahsili emYal ka· 

nununa g6re haczedilen Hasanhoca mahalleıinde Palancalar Çar
ıısında kain 27 sayıb diikkin tarihi ilindan itibaren 20 glln 
mnddetle mllzayedeye çıkarıhmfhr. Pey sllrmek iıtiyenlerin def
terdarlık tahaillt kalemine gelmeleri. 

12-16-20-24 1622 (1099) 

Türkiye Ziraat Bankasından: 
Buğday teıkillbnda çalııtırılmak ve mtıaabaka imtihanında 

glıtereceği mavaffakiyet derecesine g6re 70 -100 liraya kadar 
aybk verilmek 6zere on memur aLaacakbr. 

Mllaabaka imtihanına girebilmek için en apiı Lise, Ticaret 
Lisesi Galatasaray Ticaret kumı mezunu veya mali bir mlieae· 
ıede veya Bankada en az &ç sfıne çahımıı bulunması ve ya11 
yirmiden aıağı ve otuzdan yakarı olırıaması şarttır. 

Mlllabaka imtihanı 30 Haziran 936 tarihine mOsadif Sah gBn& 
saat 15 de Ankara, lstanbul ve lzmirde yapılacakbr. 

imtihan programı ve diğer ıerait Ankara, btanbul ve lzmir 
Ziraat Bankalanndan öğrenebilirler. · 

Talipler istenilen vesikalarla birlikte 25 Haziran 936 akşamına 
kadar bu Bankalara nıllracaat etmiş olmalıdırlar. 

21-24 1'H6 (1273) 

Bu -sizin kendi kabaflafhuzdır, Zll"'a dfflerfmzt 

ihmal etdlnlz. bunlara iyi bakmadınız. halbuki 

bundan dıha kolay bir şey roktur, zıra bu 
lhtiyıet temin edecek bir PERLOOENT en 
ly~ dlf macunu vardır •• 

-·-+ ue ~-....A.4"-.f· tt:, ~ ,&c c:tti· 
'/ut ~wı1fitl4Mc ot.... ~r"-~ .l.M.lı -:~ . 

PEALODENT 
. --

aanlte • 

TURAN Fabriblan mamulatıdır. Aynı zamanda Turan 
ta•alet aabunlannı, traı sabunu ve kremi ile gGzel&k krem-
lerini kullanınız. Her yerde satılmaktadır. Yalnız loptan sa
bslar için lzmirde Salibağa hanında umum acentelik Nef'i 
Naci ve J. C. Hemsi'ye m&racaat ediniz. 

Posta Kut. aa• Telefon acaa 

Bir Oripin almadan "'''rı 

Istırabın ve ağr1n1n en şid
detlisini en kolay, en ça
buk ve en ucuz geçirme
nla ~are•i bir bte GRiPiN 
almakbr. Mideyi bozmaz, 

, 

böbrekleri ve kalbi yormaz ~Idık/an beş dakıka soma 

Ucuz - Tesirli - Zararsız 

GBIPIN 

Zümrüt damlası kolonyası 
Eczacı Kemal Aktaşın şaheseri 

Kokucalak Alemini pfll1auf herkesi hayret içinde baradmufbr 

Feminen Diıi Maskülen Erkek 
iki cins koku 

Hilil Eczanesi 

{ Baharçiçeği ) ( G6nGI ) ( Falya ) ( Sonbabra ) ( Menekp ) 
( Akıam gtineşi ) ( Leylak ) ( Limon çiçeği ) (Yasemin) 

Kemal Aktaı kokulan yerine başka ıeyler verilirse kabul et• 
meyiniz, benzer isimlere aldanmayınız, Kemal K.Amil kokulan 
yerine verilecek şeyler, Hilll eczanuinin kıymetini bir daha iı· 
pat edecek, Kemal Aktaşı size bir daha alkıtlatacaktır. Zeft. 
Sanat, bilgi taklit kabul etmiy• vatandaı 1 
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1 
Avam kamarası dün heyecanlı bir celse akdetti 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .. ~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
•• cum e 

e 1 
• te r 

" Harici siyasette kararsızlıkla sulhu tehlükeye 
koyan kabineye parlamentonun itimadı yoktur ,, 

Londra, 23 (Ö.R) - Bugün 
öğleden sonra Avam kamara
sında yapılacak ve dış siyasete 
ve biJhassa zecri tedbirler mes
elesi do!ayısiyle işçi partisi 
farafından hükumet aleyhinde 
verilecek itimadsızlık takririnin 
müzakeresine tahsis edilecek 
olan celsede ekseriyet partisine 
mensup bütün muhafazakar 
mebusların her halde hazır bu
lunmaları için kendilerine tali
mat verilmiştir. Her ne kadar 
bu itimadsızlık takririnin kabu
lü için hiç bir sebeb yoksada, 

Jng"i/iz dış bakam Eden 

bazı muhafazakar mebuslar 
hükUnıet lehinde rey verme
meğe karar verdiklerinden ka
binenin kazanacağı ekseriyet 
ümit edildiği kadar büyük 
olamıyacakbr. 

. CELSE AÇILDI 
Londra 23 (Ö.R) - Avam 

kamarasmda dış işleri hakkın
daki celse bugün öğleden sonra 
açılmıştır. Bu celse, gecen hafta 
2ecri tedbirlerin ilgası kararını 
bildiren Edenin nutku ile açı
lan münakaşaların devamı ma
hiyetindedir. O vakıttanberi 
muhalefet partileri hükumete 
karşı tenkitlerine şiddetle de
vum · etmişlerdir. 

Bu sabah toplanan kabine 
meclisinde, mnhalefet partisinin 
itimat~nzlık taktirine iç bakanı 
Sir Jhon Simonun cevab ver
mesine karar verilmiş ve ya-

Alındığı tarihten bir ay 
sonra ödenmeğe baş

Jamlmak üzere 

6 AYDA 

Haraççı 
Kardeşler 

Mobilye evinden, en son 
model mobilye temin 

edebilirsiniz. 
Fırsat. kaçırmayınız 

"'il# ~ 

/11qiliz muhalefet /it/erinen ( müstemleke imparatorluğu ) kurdağuntı iddia elliği İtalyan kralı bir törende 

pıJacak beyanatm metni karar- rılmış o]acakbr. başkanı Attlee ilk olarak 
laştırılmıştır. Kabine meclisi BiRiNCi KISIM almış ve hükumete karşı iti-
ayni zamanda Cenevrede mü· Şimdi devam etmekte olan madsızlık takririni takdim et· 
nakaşa edilecek meseleleri de birinci kısımdır. Hava, geçen miştir. Bu takrirde: "Harici 
tetkik ederek bunlara karşı perşembe gününe nisbetla da- siyasette kararsızhkla lngiliz 
vaziyeti tayin etmiştir. ha az gergindir. Bütün meb'us- nüfuzunu azaltan, lngilterenin 

Avam kamarası celsesinde lar yerlerindedir. Diplomatlar kudretini zaifleten ve sulhu 
muhalif liberal partisi namma locasında ltalya sefiri Grandi, tehlikeye koyan S. M. hükii-
Sincbair, işçi partisi namına Sovye sefiri Menski Fransa metine karşı parlamentonun 
Dalton hükümetin beyanatım sefiri Corbin, Belçika sefiri itimadı kalmadığı,, bildirilmek-
tenkit edeceklerdir. ve daha bir çok sefirler göze tedir. 

Baldvin bunlara cevap vere- çarpmaktadır. Şimdi kürsüde olan Attlee 
cektir. Böylece, çok uzun süre- HÜKUMETE ITIMADSIZLIK bu takriri müdafaa ederek di-
cek olan celse iki kısma ay- Sosyalist muhalefet partisi yor ki : 

DIŞ BAKANINI TENKID 

- Başbakan BaJdvin yapı
lan tenkitlerin hiç birine özlü 
bir cevap vermemiştir. Bu ten
kitler yalnız bir bakanı değil, 
bütünlüğile kabineyi itham et
mektedir. Bu defa artık dış 
işleri bakanının denize atılma• 

sile iş kapanmış oJmıyacaktır. 
" Eden iş başına geçtigi za

man büyük ümitler uyandırmış
tı. Bu ümidleri tahakkuk ettir
medi. Dışişleri bakanı ve hü
kumet Habeş milletine ihanet 

lngiliz muhale/et lide1i Attle 

ettiler. Bu kararsızlığı her ve

sile ile gösterdiler. 

"Başbakan, zecri tedbirler

deki gevşekliği haklı göster· 

mek ü:ıere kabahati Amerika
ya yükledi ve Amerika hüku
metine haksız bir hücumda 
bulundu. Halbuki birleşik dev
Jetlerin petrol ambargosunu 
tatbike ne meyanda iştirak 
edebileceklerini öğrenmek için 
hiç bir gayret yapılmamıştır. 

TEHLÜKE MEVCUT MU? 

"Laval - Hoare müzakereleri 
esnasında lngilterenin Italya 
tarafından bir hücum tehlüke
s=ne maruz kaldığı bildirilmiş-

. tir. Şu halde bu dakikada da 
bu teblükenin mevcut olup ol
madığını öğrenmek isteriz. 

HEMEN HAZIRMISINIZ 

Şimdiki halde zecri tedbir
lerin bırakılmasını haklı gös
terecek hiçbirşey yoktur. Hü
kumete soruyorum: Hükümet 
ltalyanın, Loodra bankalarının 

yardımma dayanarak Stresa 
cebhesine dönmesini mi iste• 
mektedir? 

"lngiliz hükumeti, Musso!ini 
mustemleke imparatorluğunu 

genişletmeğe karar vererek 

lngiliz Sudanını ve Kenya müs

temlekesini de isterse bunları 
da hemen ltalyaya bırakmağa 
hazır mıdır? Hükumet zecri 
tedbirler siyasetine muhalif ol
duğuna göre bundan b::ışka çı
kar yol yoktur . ., 

Attleenin hücumları devam 
etmektedir. 
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''Kuvvet 
' 

hakkın emrinde" 

Muhtemel tehdit karşıstnda garp 
devletleri birleşecek 

Ocreıı lıa/fa Romada ı•apılan asimi g-ösfcfilodı•ız bir intiba 
Paris, 23 (Ö.R) - Cenev· Bu gazete, bir ittifak projesine 

rede görüşülecek mühim mes· Fransa, lngiltere ve küçük an-
eleler gazetelerde tetkik mev- tant devletlerini sokuyor ve işe 
zuu olmaktadır. "Petit Pa- Stresa lngiJiz - Fransız - Italyan 
risien

11 
Büyük devleticrin vazi- cephesinin yeniden kurulma-

yeti hakkında şu müta!eaları siyle baş~amak lazımgeldiğini 
kaydediyor. 

yürütüyor: 
"Er Nouvelle11 kollektif em-

"DostJarımızın dostları bizim niyet meselesinden bahsederek 
de dostlarımız olmalıdır. Bunun bunun tahakkuku için tek bir 
ıçm, muhtemel bir tehdide çare görüyor: Avrupanın bü· 
karşı koymak üzere bütün tün teşkilatı şu sade ve doğru 
garb devletleri birleşmelidir- formüle tabi olmalıdır: Kuv-
J vet hakkın emrinde! er.,, 


