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Konferansın dünkü celsesi samimi 
ve hararetli münakaşalarla geçti .. 
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Dünkü celsede Sevyet, • • 

••• 
AynLk ifade eden 
miMseseler 
kaldmlmalıchr 

d 1 1 • k di •. -:a.ıa .• e ege erı en gor~rmı 

imparatorluk devrinde akal
liyet dlYUI Tilrk ulusunun ba· 
ıına bir beli keailmiıti. Bu 
memlekette dolan, bu memle
kette bl,lyen, bu memlekette 
laayabnı kazanan bır laıım in· 
unlar vardı ki; watadatl•lda 
allkaJan yalnu: cepleriucle ta
pcbldan alfuı klğadmdan iba· 
retti. Hatta banlar aruında 
.......... ba klçllk alika· 
luim bile iDklr eclealıer de 
'pek eokta. 

Ekall1et UIDI altmda yardan 
öz toenlrla~claa farklı ve im
tiJalk .. .ıa iflal edea bu 
-dwlar, Tllrki1eyi afif bul
•Han dakikada arkada vur• 
.. 'ıh .. ula tereddllt 

GEMİ TONAJLARI TESBtr EDiLEMEDi 

Harp zamanında ~azlar rejimi 
noktasının aydınlanma ~in lngiliz 
delegesi Londradan ta mat istedi 
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... lr 1 ele Losaa mmede
.. lreadilerine verdiği bul 
........_ ferapt etmek aure
tile rejimin birlik ve bltibalilk 
,.. •• ld dlfhçelerine ittirlk
leriai biWinait oldalar. 

• aolda,ı blylece tebaılb 
etllnllktea aoara ili•• edebi
iris ld: ,.. ba lalUD vatılll• 

daıtnr ... Wrtliiai k•••P 811 
ipi ....... c11fea vnlfeyi 
taiıl • kW bir pkilde yerine 
1et1wrı1i1 deiildirler. MeaeJA; 
,.... .... paçlik arumda 
...... .,...... ... ii1lll 
..,._... ... baza Ydi•e-
lere Mbebiyet verea dil birliği 
alcle eclile~r. Gerçi 
iaaparatoılak devriDinin bakun· 
llllajl tpade kaacli hallerine 
Is•-. yabancı cereyanJann 
te.iri altuıdan kurtula~, 
TMt ntudatı olduğu lıalcle 

<;":!";-...... ... Q••lt ... .... 
.......... Jqhbaflı adamlara 
........ Tlrk pbi koaap-
~··11'· demek binz. 1la~ 
ilk olur. Ukin ba talebi yeni 
Jetifa Delillere tevcih eyle
••ile yerden rate kadar bak· 
•11z. 

Bir el aea çıkarmaz. Seı 
talcanlmak iıteniline iki eli 
l.irden kullanmak zarureti 
9-rcLr. Yalnaz m&sllman T&rk 
......... yurdda yaşayan 
S.ıaalara kendisine aid b6· 

llaldan tanımasa kili 
~- Tanılan bu hak

lpkat kubelmek icab 
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Sayın vekil Menemende vali, lzmirde vennelüzumunuhissetti 

saylavlar tarafından karşılandı 
Garbi Anadolu valileri bu gün Partide 
Şükrü Kayama başkanhğında toplaııacak 

'fıert~mıatm:-. ~ ...... 
tetkik edilmesi 



aahlfe i!! 

Vatandaşlar 
arasında 

•• 
Ayrılık ifade eden 
mües:;eseler 
kaldırılmalıdır 
- Baş u11a/1 J ıncı sav/ada -

eder. Bunun için de Milslüman 
olmıyan diğer vatandaşların 
din farkmı bir tarafa bıraka
rak TDrk kelimesinin bütün 
şümulüne giren varlığı göster
meJeri gerektir. Onlar da bir 
Türk gibi konuşmalı ve yur
dun yükselmesi için bir Türk 
gibi çalışmalı, memleketin se
vincine ve kederine kalpten 
ortak olmalıdırlar. Ayrılık ifa
de eden bütün teşkilat yok 
edilmeHdir. Halbuki bugün dahi 
yurdumuzda müslüman olmıyan 
Türklerin kendi aralannda vü
cuda getirdikleri ayrı cemiyet
leri vardır, ayrı mektebleri 
vardır. Bunlar zahiren ictimai 
müesseseler gibi görünür ve 
kabul edilirse de hakikatte ay
rılık ifade eden ve ayrılığı de
vam ettiren birer ocak olmak
tan kurtulamazlar. 

Türk mektepleri yalnız Türk
lere değil ecnebilere bile ka• 
pılarını açık bulunduruyor. 
Türk hastaneleri din gör.et
meksizin bütün muhtaçlan si
nesine alıyor. 
Şu halde ayrılık ifade eden 

bu miiesseseler neden idame 
ediliyor? 

Onları da Türk camiasının 
kültürel ve sosyal teşekkülleri 
arasına kanıbrmamak, birlik 
ve bütünlük davasına canla 
baıla çalışmamak yanlış bir 
yol üzerinde ısrar eylemek ol?r. 
Tanı manasiJe Türk olmak ıs
tiyenler bu yanht yoldan dön· 
melidirler. 

~ak.k.ı e>cak.oğıu. 

Tekerlell a,ırmı,ıar 
Dolmada otomobil durak ye· 

rinde Mustafa oğlu lbrabime 
aid 346 numaralı otobüste bu
lunan 15 lira kıymetinde bir 
)istik tekerlek çalınmıştır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Dr. Araı, bu mülahazalara 

cevab vermiı ve ezcümle Nu
man Menemencioğ)u taraf mdan 
geçen celsede yapılarak :ı:apta 
geçen beyanabn mukavelenin 
he:yeti umumiyesi i~in. t~fs~ri 
kıymeti olacağım bildirmLflır. 

Türkiye dış bakanı ahnacak 
bütün resimlerin filen yapıla
cak hizmetlere uygun olaca-
ğına ve bütün mem~~ke~Jerin 
gemileri hakkında musavı su-
rette tatbik edileceğini temin 
etmiştir. 

Konferans baıkarunın teklifi 
üzerine bütün bu meselelerin 
tek~ik komite tarafmdan tet
kik edilmesine karar vermiştir. 
Üçüncü madde hakkında Lord 
Stanhop ikinci fıkrasının Tür-
kiyenin Milletler cemiyeti azası 
sıf ati le olan vecibelerinden 
bahsettiğini ve halbuki bu me
selenin projenin diğer mande-
lerinde de mevzuubahs oldu
ğunu bildirmiş ve bu mahiyet
teki hilkümlerin bir madde 
içinde toplanması icap edeceği 
kanaatını izhar etmiştir. 

Bu teklif kabul edilmiş ve 
üçünü madde tahrir komite
sine gönderilmiştir. Komite 
ezcümle bitaraf tabirinin şü· 
mulii hakkında Politis tarafın
dan yapılan mülibazaları da 
gözönünde tutacaktır.Dördüncü 
madde hakkında Kont Zesko 
mülihazalarda bulunmuş ve 
Dr. Aras tarafından izahat 
verilmiştir. Madde tahrir komi
tesine gönderilmiştir. Beşinci 

madde ikinci madde ile tetkik 
edilmek üzere teknik komiteye 
gönderilmiştir. 

Konferans, arzu eden dele· 
ge heyetlerine teknik komite 
celselerine iştirak imkanı bırak 
mak için heyeti umumiye ccl
seleriyJe teknik komite celse
lerinin münavebe suretiyle ak
~edilmesine karar verilmiştir. 

~ENi ASIR _, 

ş ·aaA • 

ERLERi 

Dahı·ıı·ye Vekı·ıı· Şükrü Taklit gümüş paralar 
piyasaya dökülm ·· ştür Kaya şehrin.ize .1te~di 
Mali e Vekaleti bir tamimle halkı- Sayın Vekil Menemende vah, lzmırde 

mızı ~kkat ve teyakkuza davet ediyor Sayiavlar tarafından karşılandı 
Gümüş yüz ve elli kuruşluk- nlmışhr. 

lann lzmir, Balıkesir, Kayseri Kayseride imal edilenler gll· 
ve Ankarada kalplarınm imal müş ve bakır halitasından ve 
edilerek piyasaya döktildüğü 830 ayanna yakın bir itina ile 
anlaşılmıştır. yapılmış ve ön ve arka resim-

Maliye vekaletinden dün lerinin düğtim şekillerinde mu-
şehrimizdeki alakadarlara gelen vaffak olunmuştur. Ancak ke-
bir tamimde bu paraların asıl- nar yazı ve tırtılları düğümle 
lan ile taklidleri arasındaki hiç çıkarılmamıı ve kabartma 
fark bildirilmiı ve dikkat edil- (T.C) harfleri de yapılmamış 
mesi emredilmiştir. olduğundan bilahara elle yalmz 

Yüz. kuruşluklardan Balı- l1rhllar kazılmış ve bu barf-
kesirde takliden imal olunan- lerin yerleri boı bırakılmışbr. 
Jar kalay ve kurşun halitesin- 50 kuruşluklar: Bunlar da 
den döküm suretiyle yapılmış· kalay ve kurşun halitasından 
tır. Bunların döküm tarzı gayet döküm suretile yapı1mışbr. 
kaba ve fena olup kalplığı bir Bunların dökülüş hali yüz ku· 
bakışta anlaşılabilir. ruşluklarda izah edildiği gibi-

Hususiyle ( T. C. ) harfJeri dir. Kenar yaıı ve brbllan 
hemen biç çıkarılmamıı ve bu kat'iyyen çıkanlmışbr. Bunlar 
harflerle tırtıllar be li olmıya- da ilk bakışta derhal anlata· 
cak ıekilde birbirine karışb• bilecek vaziyettedir. .......... 
Kahramanlar mahalle
sinde feci bir kaza oldu 

On üç~~y_aş~1_n_d_a ___ b_ir __ ç_o_cu_k_ öldü 
Dün aktam saat on yedide 

Kahramanlar mahaUeainde fe
ci bir kaza olmuttur. 

Arabacı Osman oğlu Ömer, 
idare ettiği arabasına ko :ulu 
beygire çeşmede su verirken 
Ömerin oğlu 9 yaşında Hasan 
ile yine bu mahalleden Ahmed 
oğlu 13 yaflarıoda Mustafa 
arabaya atlamışlardır. Hasan 
ile Mustafa komşu çocuklandır. 
Bunların arabaya birdenbire 
atlamalarından korkan beygir 
büyilk bir süratle arabayı sü
rüklemeğe başlamıı ve araba 
içinde dUl'an çocuklar yere yu· 

Komisyon 
Bir umumhaneyl kapattı 
Fuhuş ve fuhuş yüzünden 

bulaşan hastalıklarla mü~?d_el~ 
komisyonu dün sıhat muduru 
doktor Saracoğlunun reisliği 
altında toplanmış ve içinde 
müsaadesiz rakı içilen bir 
umumhanenin kapatılmasına ka-
rar verilmiştir. 

Beraet ettiler 
Zimmetlerine para geçir· 

mekle maznun Çeşmenin Uzun 
dere köyft muhtarlan Salih ve 
Mustafa ile köy kAtibi Behcetin 
ağır cezada devam etmekte 
olan muhakemeleri bitmiş ve 
suçlan sabit olmadığından be· 
raetlerine karar verilmiştir. 

1 
varlanmışlardır. Mustafa beyni 
üzerine düşmüş ağır surette yara 
lanmıştır. Hasana birşey olma
mıtbr. Yaralı Mustafa, kaldı-
rıldığı memleket haıtaneaindo 
ölmüştür. Dikkatsizlik ve ted
birsizlik neticesi olarak bu f e• 
ci kazaya sebebiyet vermek 
suçundan arabacı Ömer bak· 
kında tahkikata baılanmıı ve 
kendisi tutulmuştur. Müddeiu
mumi muavini An Akkaya dün 
akşam hadise J.erİne giderek 
geç vakte kadar k;.zanm nasıl 
olduğu hakkında tahkikat yap-
mışhr. 

Cinayet 
Su başınr1a çıkan kavga 
Ödemiş kazasının Kaya kö

yünde; bir cinayet olmuştur. 

Mehmed Ali oğlu kırk beş 
yaşında Hüseyin ile ayni köy
den Ahmed oğlu 26 yaşında 
Ahmed arasında tarla sulamak 
meselesinden kavga çıkmıf, 
Ahmed odunla Hüseyin\ döve· 
rek başından ağır surette yara-
lamıştır. Yaralı Hüseyin tedavi 
için kaldırıldığı Ödemiş hasta
nesinde ölmüttür. Katil Ahmed 
ttularak Adliyeye teslim edil-
mittir. 

•••••••••••• 
Bıçak t .. ımak J•••k 
Tepecikte kiğıtane cadde

sinde Ali oğlu Veyselde bir 
bıçak bulunmuş ve alınmııtır. 

ELHAMRA 
TELEFON 3573 

BU AKŞAM 

PROFF..SöR 
ZATİ SUNGUR 

Proğramını tamamile değiştirmiştir. Manyatizma, ipnotizma 
fakirizma, illüzyonizma üstüne yepyeni tecrübeler yapacak 
ve bilhassa herkesin gözü önUnde bir kadının baıının etle· 

rini ve saçlarını dökerek iskelet halinke kİyİ:k:~·marah 
ızdlhama meydan vermeme Ç 

blletlerlnlzl evvelden aldırın~z. .. d" 
5 

t 
Akşamları 9 da başlar. Cumartesı ve pazar gun uz e 

matine.. 

75 fiyatlar: Hususi 100 Birinci Salon ve 

Balkon 50 kuruştur 

-Baş tarafı ı nd sav/ada - Dahiliye Vekili Gazi kona· 
Güleç Menemenden, belediye ğında bir müddet istirahat ey-
reisimiz Behcet Uz da Karşı- )edikten sonra Şehir gazino-
yakadan istikbal eylemişler ve suna gelmişler, burada bera· 
Basmane istasyonunda da şeh- ber geldikleri arkadaşlarile ve 
rimiı.de bulunmakta olan meb'· şehrimizde bulunan meb'uslarla 
aslarla valiler, devair rüesası, buluşarak hususi surette akşam 
parti Hyön kmuht azaları muh- yemeğini yemişlerdir. Yemek-
telif teşekküller mümessilleri, de vali ve belediye reisi de 
gazeteciler, İfçiler birliği idare hazır bulunmuştur. 
heyeti azaları ve daha birçok Bugün öğleden sonra saat 
zevat karşılamışlardır. istasyon- 16 da Parti binasında mukar-
da gece olduğu için askerime· rer olduğu şekilde valiler top-
rasim yapılmamış, yalnız Polis lantısı, parti gen~I sekreteri 
ve belediye zabıta meınurlan Şükrü Kayanın başkanlığında 
tarafındc.ıı selamlanmıştır. Bas- yapılacaktır. Toplant~ya geo~öo 

kurulu azalarile lzmır, Manısa, mabane önünde birikmiş olan 
1 Balıkesir Aydın, Denizli, s-

yüzlerce halk Dahiliye vekilini parta, B~rdur, Antalya valileri 
hararetle alkıtlamıı ve Şükrü iştirik edecek r. Valiler dü.n 
Kaya halkın önüne giderek te- şehrimize ınuvac;alet etmı' 
zahürat yapanları şapkasını sal- bulunuyorlard ı . 'faoisa valisi 
lıyarak sellmlamııtu. Murad da Dnhiliy~ Vekili ile 
Şükrü Saya Atatürkün ten- birlikte geldi. Yalnız. Ege va-

sibiJe Gazi konağına misafir !ilerinden MuğJa valisi rabat-
edilmittir. Refakatındaki zevat sizliği dolayısile gelememiştir. 

Egepalas ve lzmirpalas otelle- Dahiliye Vekilimize. ~e sa~m 
· · · ı d' arkada11lanna hoş geldmız derız. rme ınmış er ır. ... 

.:_ __________ ...,·~·~·~·~·~·~~~----------:--:-
C el la d gölünde Resmi telefonlarla 

lktisad müşaviri bazı Hususi mUkilemeler 
• Y• pllamıyacak 

tetkıkler yapacak Polis merkez ·ve karakolla-
Şehr imizde bulunmaktan olan rındaki otomatik telefonların 

ve iktisadi tetkikler yapan Ik- hususi mükalemeler için de 
tisad vekaleti baş milşaviri Ha- kullanıldığı emniyet müdürlü-
lil Mithat dün sabah .Bornovaya ğünün nazan dikkatini celbet-
giderek Bornova Zıraat mek- miş ve polis merkezlerine gön-
tebini, bağcılık enstitüsünü ve derilen bir tamimde resmi tele-
ziraat bastalıklan mücadele is- fon makinelerile hususi müki-
tasyonunu ziyaret etmiştir. lemelere kat'iyen müsaade 
Öğleden sonra üzüm kuru- edilmemesi ve aksi takdirde 

muna giden baş müşavir üzüm fazla mükaleme ücretlerinin 
kurum tarafından satın alınmış alakadar memurlara tazmin 
olan üzümlerin Tariş tiplerini ettirileceği bildirilmiştir. 
görmüj ve 11mbalaj işlerini de e ... • , ... 

gözden geçirmiştir. Bugün Tor- Kızıl 
halıdaki Cellad kurutma faali
yetini tetkik edecek ve bu 
gölde bulunan mühim miktarda 
Yılan balığımn dış memleket
lere ihracı meselesi üzerinde 
tetkikatta bulunacakbr. Ora
dan Kuşadasına ve Selçuğa 
giderek akşam üzeri b.:mire 
dönecek ve yarın da Ankaraya 
hareket edecektir. ........... ,. 

Resim sergisi 
Bir yıldan beri Halkevinin 

büyük fedakarlıkhrla açhR"ı 
ruektepler müzesindeki res;m 
kursu talebeleri bir resim ser-
gisi meydana getirmişlerdir. 
Bu sergide malzemesizlik ve 
modelsizliğe rağmen mütevazu 
ve güzel eıerler vardır. 

Atölyenin talebesini arttır
mak ve malzeme temin etmek 
çareleri aranırsa çocuklann da
ha büyük eserler meydana ge
tireceklerine şüphemiz yoktur. 

TAYYARE 

OUzelyah'da Uç vak'a var 
Güzelyalı'da üç ~~ıl vak'ası 

görülmli,tür. Şebrımız Sıhhat 
Direktörlüğü tarafından ~as.~ 
tahğa karşı Iazımgele? herturlu 
sıhhi ve tedafüi tedbırler alın
mıştır. 

c • 

Şahidler 
Tekrar dinlenilecek 
Burnavanın Naldöken köyün

de 10 lira alacak meselesinden 
aralarında çıkan kavga sonun
da Az.iz ve Zeyneli öldürmekle 
maznun Kizım ve kardeşi lb
rahimin muhakemeleri son saf
haya gelmiıti. Dün karar tef
him edilecekti. Mahkeme h~
yetince dava dosyası tedkık 
edilmiı ve ıahidlerden bazıla · 
rımn ifadelerinde vuzuh bulun· 
madığı anlaıılmıı ve b.u f'hid
lerin tekrar celb ve ıstımala· 
rına karar verilerek muhakeme 
başka güne bırakılmiıtır. 

Bu hafta iki enfes filim bir arada 

1- P ARiS KRALI 
lvan Petrovitcb ve Marie Glorie'nin beraber çevirdikleri 

çok glizel bir aşk macerası 

2-SPOR ve GENÇLi 
Her sporcunun her mekteplinin, genç, ihtiyar, kadın 
erkek herkesi~ görmesi icap eden büyük Rus filmi 

FiYATLAR uı - 20 - ao KURUŞTUR 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

SEANS SAATLARI . 
Her gün 16 - 17,10 - 19,15 - 21,30 Cumartesı ve 

Pazar ünleri l 4 te ili ve seansı vardır. 

_ı:=-____ _ 
1 KÖ. :EMllE ., ____ _ 

iç yüzü 
Haddinden fazla tuvalet ya

pan kadınların iç yüzünü hiç 
tasavvur ettiniz mi? 

Ben gfüümle gördüm: 
Gördüğüm kadın timdi bu 

yazımı okuduktan sonra bana 
ifrit olacaktır amma, ne fayda 
ki onun hiddetinden daha fazla 
bir hiddet başımda kayniyor. 

Bu kadın hergün bir iki kat 
podra ve kremlerle yüzünü 
badanalar, dudaklarını kan 
kırmıu ciğere çevirir, kaşlan 
ince ve uçları sivridir. Kirpik
lerinin gölğesi ta kalbe işiiye

cek kadar gözlerinin altına ya· 
yılır, yani kirpiklerin her birisi 
k.vrık birer çerkes hançeridir. 

Bir gün sabahleyin erkence 
bu kadının evine gitmek yüz 
gösterdi, çaldık kapıyı, girdik 
içeri, kapı dibinde bir kadın 
vardı, hizmetçi zannile: 

- Hanım evde mi? Dedim. 
Yüzüme bakıp gülen bu ka..Jın: 

- Hangi hanım a cnnım! 
Ben neciyim burda? .. 

Yüzüne baka kalmışım, aman 
allah o ne yüzdü, gayri ihtiyari 
elle-rimi kapadım. 

Bir defa çehre limon sansı 
gibiydi, yer yer çiller de dol~ .. 
Dudak: Suda haılanmış sıgır 
eti gibi acayip küflü bir renk, 
yüz yıl güneş altında bozarmış 
kiremid renginde idi. 

Hele o kaşların, hele o göl
geli kirpiklerin yerinde yell~r 
esiyordu... Sanki o gece hır 
sıçan ne gözünde, ne de ka
şında tüy bırakmış, hepsini 
gemirmiş, atmıştı. 

Bu manzara bana tüyleri 
yolunmuş kurka yatmış, hasta 
bir tavuğun cavlak halini ha· 
tırlattı. 

f\irşey söylemiyeyim, bir 
kelune olsun mutalea yürütmi
yeyim de varın böyle yapan
larla, yapmıyanlar işin içyüzü· 
nü? anlayıversin 1 

TOKDIL -·-
Üfürükçü 

Safdilleri avlayan 
şeyh yakalandı 
Evveıkr gece Eşrefpaşada 

Kiremitçi sokağında 23 numa• 
ralı evde nüshacılık ve üfürük
çülük yapan Ali oğlu şeyh 
Mehmed, zabıtaca suç üstü 
tutulmuştur. 

Eski şeyhlerden olan. M~h
medin bir zamandanberı nus-
hacihk ve üfürükçüfak yap
makta olduğu haber alınmıı 
ve tutulması için tertıbat alın

mıştı. Gece Süleyman ve Niyazi 
isminde iki kişiye nüsha ya-
parken yakalanmışbr. Evde 
yapılan araştırmadca 25 dane 
mvmlanmış nüsha ve bazı eşva 
ile bir miktar para bulunmuş-
tur. Şeyh Mehmed, dün adli-
yeye verilmiştir. . 

1 •••• 1 "' 

Kur,un hırsızları 
Kantar mevkiinde Girid ha· 

nında Tevfik oğlu Mustafaya 
aid 15 kilo kurşunu çalan Os· 
man oğlu Şükrü ve Ahmed 
tutulmuşlardır. 

•om•• •00'~~. 
Borsa Haberleri 

Dün Borsada 
Yapllan Satıtlar 
~ 

Uz Um 
Çu. Alıcı Fi at 

67 H Güneş 9 25 9 50 
9 875 10 5 Lütfü o Sabri 

72 Yekfın 
517887 Eski satış 
517959 uumi satış 

Zahire 
Ç · Cinsi u. 

Buğday 
50 ton •• 

5 75 
" " 

28 bal ye pamuk43 50 

Fiat 
s 75 
u 

43 50 
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Gemi tonajları tesbit edilemedi 

lngiliz elegesi Lon ra 
dan talimat istedi 

- Baş tara/ı 1 ıncı salit/ede - ı 
LORD STANHOP 

lngiliz başdelegesi Lord 
Stanhope, ileri sürülen bu Sov
yet teklifinin ortaya }'eni bir 
prensib ve tez çıkardığını, bu 
şartlar dahilinde lngiliz dele
gasyonunun Londradan talimat 
istemek mecburiyetinde kal· 
dığını ve henüz cevai> alınma· 
dığım, hattı hareketi hakkında 
ihtiraz kaydı muhafaza ede
ceğini bildirmiştir. 

LITVINOF 
Litvinof bu sözlere cevab 

vererek teklif ettiği tadilatın 

Lozan 'da kabul edilmiş olan 
prensibin terki mahiyetine 
olmadığını, zira Akdeniz'Je 
sahildar devletlerin hususi vaz
iyetlerinin Lozan'da imzalanan 
1923 mukavelesinin de tasdik 
etmiş bulundugu, onların filo
ları hakkuıda hiç bir tahdit 
kaydını ihtiva etmemek suretiyle 
bunu isbat ettiğini söylemiştir; 
Litvinof Karadenizde sahildar 
devletlerle diğer devletlerin 
boğazlardan geçit meselesinde 
temsil edilemiyeceğini, Karade
nizde sahildar olan devletler 
harp gemilerine boğazlardan 
çıkarken Karadenize gir
mek üzere Boğazları geçen 
diğer devletler gemilerine aynı 
tahdidatın yükletilmesine im
kan olmadığını anlatmıştır. 

KONT SATO 
Japon başdelegesi Sato Sov

yet tezine karşı vaziyet almış 
Japon hükumetinin boğazlar
dan geçecek harb gemileri 
hakkındaki tahdidatı kabule 
• ancak ayni tahdidat Karade
niıden çıkacak gemilere de 
şamil olmak şartiyle - hazır 
bulunduğunu söylemiştir. 

BONKUR 
Paul Boncour barb gemile

rine tatbik edilecek tabdidatın 
muavin gemilere de tatbiki hu
susunda Fransa namına ihtiraz 
kaydı serdetmiştir. Mamafih 

bu mesele mvavin gemiler hak
kında kabul edilecek tarife, 
yani hangi gemilerin bu sınıf
tan telakki edileceğin~ bağlıdır. 

GEMİ TONAJLARI 
Hundan sonra Karadenizde 

muharib devlet harb gemileri 
yekununu 14 bin tonla tahdid 
eden maddenin müzakeresine 
geçilmiştir. lngiltere namına 

Lord Stanhopoe bu mesele 
üzerinde hükumetinin noktai 
nazarını bildirmek hakkını mu-
bafaza etmiştir. 

Paul Boncour Fransa namına 
bu rejimin Lozan muahedesine 
bağlı mukavele ile tesis edilen 
rejimden farkla olduğunu mü
şahede ederek milletler ce
miyeti paktından ileri gelen 
taahhütleri yapmak üzere bo
ğazlardan geçecek gemiler için 
yalnız tahdidatın tatbik edil
miyeceğini tasrih etmekle kal
mayıp ayni zamanda geçit ser
bestisinin tevsi edileceği de 
göz önünde bulundurulma~sa 
bunun bir tehlüke olacağını 

söylemiştir. 
Öğleden sonra saat 16 da 

teknik komisyon toplanarak 
Türk projesini ticar~t gemileri 
hakkındaki hükümlerin tetki-
kine başlamıştır. Yarın konfe
ransın mesaisi devam edecek
tir. 

ARAS TEMiNAT VERDi 
lstanbul, 24 (Yeni Asır) -

Litvinof, Milletler cemiyetinin 
kararlarını yerine getirmek için 
boğazlardan geçerek harb 
gemilerinin tahdidata tabi ol
mamasıoı istemiştir. 

Tevfik Rüştü Aras Türkiye
nın Milletler cemiyeti paktın
dan ileri gelen taahhüdlere 
daima riayet edeceğini temin 
etmiş ve bu mesele ile ala:Ka
dar bütün noktaların hususi bir 
maddede kaydedilmesini tek
lif e-tmiştir. Konferans izahata 
kafi görerek bu noktayı aynen 
kabul etmiştir. 

Necaşi hala Habeşistanın müstakil 
bir millet olduğunu söylüyor 

Londra 24 (A.A) - Necaşi dün Edeni kabul etmiştir. Necaşi 
Edene hali temsil etmekte olduğu fikrinde bulunduğu hükume
tinin niyet ve tasavvurları hakkında izahat vermiştir. 

Söylenildiğine göre, Necaşi Edene Habeşistanın müstakil bir 
millet olarak mevcudiyetini muhafaza etmekte ve Italyan istila
sına karşı mukavemetin devam eylemekte olduğunu söylemiştir. 

Necaşioin bütün bu işler hakkında Cenevre asamblesinde 
bizzat izahat veımek üzere Cenevreye gitmesi ihtimalinin 
mevcut olduğunu farzettirecek bir takım sebepler vardır. 

lngiliz mahafili Necaşinin memleketinden çıkmasından beri 
Habeşistanda bir hükümet mevcut olmadığı ve imparatorun 
ileri sürdüğü iddialann lngiliz kabinesinin hattı hareketini asla 
değiştirmiyeceği mütaleasında ısrar eylemektedir. 

,------------~ ..... ------..-.-----· 
SAFI AŞK 
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görmek için birden başını çe
virm:şti. O, bakıldığının f.ar
kında değildi. Duvara d.ayan
nıış, gözler kapalı şarkıyı söy
liyor, muntazam bir sesle, c.ım· 
ları titreten enfes bir aşk se
siyle söy!iyordu. Ve solgun 
Çehresine, koyu renkli kirpik
lerinin ik! büyük lekesinden 
başka bir şey görülmüyordu, 
artık. Bir de açık ağzı görü
lüyordu. Adeta ıstıraplı gibi gö
rünen ağzı, ki buradan notaJar 
bütün sıcak kudretlerile azaplı 
b'r kadının feryadı gibi çıki
Yordu. Delice bir ses, müthiş 
bir ses, dahiyane öyle bir ses 
ki kudretli göğsünü kabartıyor 
"e sanki onu, başı arkaya eğil
llliş, gözleri kapanmış, bu 
"aıiyette - bu sarkı icinde -

can verecek, orada şu duvara 
dayanmış olarak, ayakta ölü
verecekti. 

Nefesi titriyerek tekrar göz
lerini açtığı zaman, çehresi bir 
buhrandan çıkıyormuş gibi, öl-
gündü. Bununla beraber, te
bessüm etmek, bir şey söyle-
mek istiyordu. Fakat Emma
nüel n bakışı olduğu yerde onu 
mıhladı. Genç kadın ellerini 
birleştirerek haykırdı: 

- Nen var? Allabıml Fakat 
nen var? 

O, ancak: 
_ Lörans... Lörans... Diye 

fısıldıyabiliyordu. 
Nihayat ayağa ka)kmı.ştı. Ya

vaş üç adımla ona geldı, başını 
elleri arasına aldı ve adeta 
korku dolu gözlerle ona baka-
rak yavasca a2'ız ağıza sordu: 

Tl:.NI A:Slft Sahife a .. 
..... ~ ... ~. ,,,.. .......... - ..:,. -
So aberleri 

Tezimizd·e Pirede 
••• 

ok Haklıyız 
Cumuriyet, hakkımıza karşı durmak hadiseler oldu 

Atina, 24 ( Ö.R ) - Pirede 
grevcilerle polis kuvvetleri istiyenleri yıkılacağını yazıyor arasında bazı arbedeler olmuş
tur. Hadiseler esnasında bir 

IST AN BUL 24 ( Yeni Asır) - Bugüqkü bizde olduğunu, bu hakka karşı durmak isti yen 
gazeteler başmakalelerini Montrö konferansına kuvvetin mutlaka yıkılacağım kaydediyor. 

polis memuru yaralaomışbr. 
Tevkif edilenlerin sayısı 28dir. 

tahsis etmişlerdir. Cumhuriyet gazetesi ba~ma- Kurun gazetesi, konferansın açıhş celsesinde 
kale~inde Türk tezinin kuvvetinden bahsec\erek söylenen nutukların ihtiva ettiği sempati teza- 940 O!impyadı 

Paris, 23 (Ö.R) - Beynel-Boğazların tahkimi hususunun Türkiyeye en hürlerini davamızın şimdiden muzaffer olduğuna 
deJiJ telakki ediyor ve diyor ki : 

tabii hakkı olan emniyet ve selamet teminatını _ "Bu nutuklar ter~ddüdsüz, Türk tezinin milel olimpyad komitesi reisi 
vermekle kalmıyarak ayni za ..... and"a bir harp 1940 olı"mpyadları ı'çı'n Tokyo ··~ tam bir zaferi .kabul edilebilir. Bu parlak yeni ' 
devresinde ecnebi devlet ticaret gemilerinin zafer Büyük Önder Atatürk'ün ve en büyük Londra ve Helsingfors şchirle-
seyrüsefer serbeslisini temin edeceğini söylüyor. fikirlerinin Türk inkılabının yenı' bı'r z f 'd' rinin namzet olduklarını söy-'b' b d • a erı ır. 
Makale sahı ı u <ivada en büyük hakkın Yaşasın Atatürk .. ,, lemişt:r. 

•••••···•·········•······••••·•·•••·••••·•·····•·••········•·•···•···········•········•·•••···········•············•• .......................................................... .. 

Kralın Makedonya. seyahatı Görüşlerde fark var 

Elen Kralı, halk tarafın- Italya Cenevre mahkU..:-
dan iyi karşılandı miyetini bir hatayı adli 

Atina, 24 (A.A) - Atina Ajansı bildiriyor: 
Metaksas gazetecilere beyanatında Makedonya ve Trakyada 

krala karşı gösterilen çok hararetli ve heyecanlı kabulü ehem
miyetle kaydettikten sonra kendi seyahatından elde ettiği 

mükemmel intibaı ve Makedonya ahalisinin bugün münhasıran 
mutat olan işleriyle meşgul olup emellerinin sadece iyi bir idare 
olduğu müşahede ve tesbit etmiş bulunduğunu bildirmiş ve bu 
itibarla bu ahali hükumetin gayretini takdir etmektedir, işte 
hakiki milli uzlaşmada budur, demiştir. 

Keza Metaksas süel kıt'alaarı teftiş sırasmda elde ettiği iyi 
intibadan ve orduda halen mevcut mutlak inzibat rubundaq da 
bahsetmiştir. 

Atina, 24 (A.A) - Atina Ajansı bildiriyor: 
Kral seyahatına devam ederek dün Verr·a ve 

lerini ziyaret etmiş ve memurlar, halk tarafından 
bir surette karşılanmıştır. 

Naussa şehir· 
pek hararetli 

ltalyan matbuatı ne diyor 

Dış Bakanımı~ aiyor ki: 
Çok teessUf olunur ki diğer milletlerin hayati 
lşlerlnl ltalyanın muvafık gUrdU§U zamana 

. isabet ettirmek mUmkUn değlldlr 

Istanbul (Yeni Asır muha
birinden telefonla) - Roma, 
24 (A.A) - Istefani ajansı 
bildiriyor: 

Diplomatik muhabiri Montrö 
de başlı yan konferansın Ak
denizin başlıca meselelerinden 
birisine temas ettiğini kaydet
mektedir. 

Filhakika boğazlar idare., 
siyaset ve askerlik Bakımların
dan bir çok devletler ve bil
hassa Akdeniz devletleri için 
fevkalade ehemmiyeti haiz 
mecburi bir geçit teşkil eder. 
ltalya hükUnıeti umumi şeraitin 
bunun hakkında müzakereler
de bulunmasına müsait olmadığı 
hususuna nazarı dikkati celbet-

- Sende sevdiğim acaba 
bu muydu?. Beni kamaştıran 
bu ses deha sesi miydi? 

Fakat Lörans anlamıyor, onun 
delirdiğini zannediyordu. Ve 
kara gecenin yeli İçinde mum· 
ların ışığı etraflarında titreşi-

yor ve gecenin bütün sükütu 
bu sesin kendini ifşa ettiği 
odayı doldurarak şimdi içeri 
doluyordu. Lörans titrek bir 
sesle: 

- Emmanüel.. Emmanüel, 
beni korkutuyorsun! dedi. 

Şimdi delikanlı kendine ge· 
lerek onu bileklerinden tuttu; 
haykırırcasına: 

- Fakat, Lörans, sen nasıl 
bir sese malik olduğunun far
kında değil misin 

Onu daima titretmiş olan 
ağız gülüşile güldü. Fakat an· 
cak şimdi, delikanlı bir gülü· 
şün verdiği heyecanm nereden 
do~duğunu anbyabiliyordu. Lö
rans sevinçle cevap verdi : 

- Muhakkak ki kuvvetli bir 
sesle şarkı söylerim, 

miş ve ummi vaziyet tavaz:zuh 
etmedikçe konferansa iştirak 

etmiyeceğini beyan etmiştir, 
ltalyan matbuatına gelince; 

bir Akdeniz meselesinde büyük 
Akdeniz devletlerinden biri 
gıyabında ve Roma hükfıme
tince resmen tasrih olunan ku-
yudu itiraziyeye tebean konfe· 
ransın gayri tabiiliğini kaydet-· 
mektedir. 

Anadolu Ajansının notu: 
Hariciye vekilimiz Montröde 

bulunmıyan ltalyan hükumetinin 
notasına cevabında vaziyeti , 
hazıranın inkişafında ltalyanm 

konferans mesaisine iştirake 
amade olduğuna dair taahhü-

Gittikçe artan bir vecd ile 
ayni fikir üzerinde duruyordu 
Em manüel. 

- Fakat,· Lörans !.. Bu ses
le biliyor musun ki dünyaları 
altüst edebilir sin ? 

Yeniden piyanoya oturdu. 
Hareketleri şimdi asabi, ke
sikti. 

- Bakalım, nereye kadar 
gidebilirsin!... dedi. 

itaat etti. Sıkılıyor, ne y&
pacagını bilemiyordu. Piyano· 
dan çıkhkça, notaları teren
nüm ediyordu. Emmanüel hük
münü verdi: 

- Dramatik bir soprano ... 
Hem de ne soprano 1 Alçak 
notalarda kontralto derecesini 
bulan bir soprano ! 

Gözleri hayretten sarhoş ol
muşcasına ona tekrar baktı. 

Lörans cesaretlendi: 
- Şu halde şaka etmiyor

sun demek? .. Sahi sesim var 
öyle mi? 

Bu son sözleri mes'ut bir 
tavırla söylerken hareket için 
başlığını düzeltiyordu. 

olarak kabul ediyor 
Roma, 24 ( Ö.R ) - Italyan gazeteleri Fransız hükumetinin 

beyanatını tefsir etmeksizin uzun uzadıya neşrediyorlar. Bunun 
yanında sadece Paris muhabirlerinin bazı mülahazaları göze çar
pıyor. Bunlarda Fransa harici siyasetindeki devamlılık, sulh ve 

kollektif emniyet gayretlerine bağlılık kaydedilmektedir. Bazı 
muhabirler, diğer rejimlerle ayrılığın bir harb vesilesi olamıya
cağı ibaresine işaret ediyorlar. Diğerleri zecri tedbirlerin kal
dırılmasına aid kısmın umumi memnuniyetle karşılandığını gös· 
teriyorlar. 

Fakat ltalyan temayülatını anlamak için resmi tefsirleri bek
lemelidir. Bahusus ki, Fransa hükümeti beyannamesinde Cenev
rede Italyayı mahkum eden kararı bir adalet eseri diye göster
diği halde Italyanın tezi bunun bir " hatayı adli ,, olduğu mer· 
kezindedir. 

Esasen üç gündenberi Romada bir betbinlik havası esiyor, 
"Giornale d'Italia,, , 11Tribuna 0 ve büyük şimal gazeteleri Cenevre 
toplantıları arifesinde vaziyetin vuzuh kesbetmckteo uzuk oJdu
ğunu yazıyorlar. "Tribuna,, diyor ki: Zecri tedbirler kalksabile 
bunların fırtınsını koparmış olan kuvvetler harekete devam ede
cektir.,, 

Ankara mehafili Montrö konf eran-
sının neticesinden nikbindir 

Brüksel, 24 (Ö.R)- Ankaradan gelen haberlere göre hükumet 
mehafill Montrö konferansının neticesi hakkında nikbindir. 

Ankaranın Montrö konferansındaki makaadı boğazlar mesele
sinden daha umumidir. Zira bu konferans Türkiyeye Akdenizde 
karşılıklı yardım sistemi hakkında şahsi görüşünü bildirmek 
imkanını verecektir. 

Alman güreşçileri geldi 
IST ANBUL 25 (Telefonla ) - Beklenen Alman güreşçileri 

bugun ( dün ) şehrimize gelmişlerdir. İlk karşılaşmalar bu akşam 
yapılacaktır. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
datından memnuniyetle bah- bildirmişti. Çok teessüf olunur 
settikten sonra henüz baş- ki diğer milletlerin hayati 
layıp devam etmekte olan işlerini ltalyanın muvafık gör-
konferansa lta!yanın iştirakini düğü zamana isabet ettirmek 
görmekle mütehassis olaca{?ını mümkün değildir. 

- Ne talihi.. Bana aşk ro
nansları terennüm etmeği öğ

retirsin öyle ise! 
Ve onu anne kollariyle sa· 

rarak döner tabuv üzerinde 
bi- çocuk gibi döndürdü ve bir 
kahkaha içinde, gürültü yapan 
büyük radyo ile, iki yanakla
rım öptü. 

GECE iÇiNDE 
Mumlar hala piyanoda yanı

yordu. Şimdi Emmanüel yal
nızdı. Fikirlerinin intizamsız

lığiyle başbaşa... Bir saatten
beri, fikirlerini toplamağa çalı
şarak, hayalen Sesi dinliyordu; 
ve bu yakın batıra, boş kalan 
gece salonu içinde, yanı başın
da duran hayal dünyasından 
bir mevcudiyet gibiydi. 

Löransın, sade dostunun 
köylü kızının mukaddes öyle 
bir istidada malik olduğunu 
görüyordu ki bunun karşısın
rla, şair çocuk dehasına 
rağmen, kendini hakir ve yerle· 
re serilmiş buluyor ve bunu dü-
9ünürken vücuduııu bir ürper-

me sarıyordu. 
iyice biliyordu ki hiçbir za

man hiçbir muganniye bu em
salsiz ses kudretini ve zen

; ginliğini geçememişti. Demek 
i ki hiç bilmediği, hiç şüphe et· 
mediği halde Lörans Föyan, 
şu çiftçi kızı, bir şarap tücca
rının dul karısı, büyük süthane 
müdüresi göğsünde şu muaz
zam hazineye malikti ve şim
diye kadar sert işlerde aşağı 
tabakadan insanlar arasında 
güler yüzle, iyi ve sen tabiatla 
yaşamış ve sanki orijinal 
ve samımı güzel bir tarla 
kızından başka bir şey değil

miş gibi davıanmıştı! Hatta bu 
akşam bile, aşıkını karşısında 

titrer vaziyette, hayranlığmdan 
kendisinden gecmiş halde gör
mesine rağmen, hala anlama
mıştı! Başlığı altında gülüşerek 
hareket ederken: " Bana aşk 
romansları terennüm etmesini 
öğrenirsi™,, demişti. 

Aşk ronansları! 
- Deı•am ~deak -



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

Hokkabazlık 
Zati Sungur'un kazandığı paraya imrenenler meslek intiha

bın da yanıldıklarını söylüyorlar. 
" Şikago " darülfünunundan hukuk profesörü çıkmaktansa 

" Vaşington ,, sahnelerinden ,, illüzyon profesörü çıkmanın ka· 
zanç bakımından daha isabetli bir hareket olduğunu iddia 
edenler: 

- Ne sihirdir ne keramet el çab\lkluğu marifet diyerek bir 
ayda birkac bin lirayı birden kazanmak varken hayatın; sene
lerce kafa patlatarak, nefes tüketerek üç kuruşu bir araya ge
tirmiyen üzüntülü yolunda sürtmek elbette budalalıkbr. 

Diyorlar. 

•*• 
Bence her mesleğin az çok kendisine mahsus birer hukkabaz-

lığı vardır. Meselii: Terazi üzerinde ufak b•r el çabukluğu ya
parak meyvanın kilosundan birkaç kuruş fazla kazanmak yolunu 

bulan bazı manavların bu hareketinde bir hokkabazlık yok mu? 
Doktorun reçetesinde (manyezüm idrete) diye yazdığı bir madde 

gibi bir kısım eczacıların ayni işi görür diye bunun yerine 
(manyezüm kalsine) kullanması aşağı yukan bir hokkabazlık 
sayılmaz mı? 

Yalnız meyvacıhğın, eczacılığın değil hemen hemen her mes
leğin böyle göz boyacılıkla, el çabukluğuyle idare edilen tarafları 
vardır. 

Ben kendi hesablma sahne hokkabazlarını piyasadaki hokka
bazlardan daha çok namuslu tanırım. 

Sahnedeki hokkabazın halka hitaben: 
- Ben hokkabazım. El çabukluğu marifetler yapar, paranm. 

alırım. 
Deyişindeki açık iş görme haline mukabil piyasadakilerin yap

bklarında gizlilik, kapalılık, zarar vericilik var. Efbette birincisi 

ikinciye tercih edilir. 
* • • 

Dün bu mevzu üzerinde meşhur reklamcı başt Kemal Kamil 
Aktaş ile görüşüyorduk : 

- Ben sahnedeki hukkabazlığı da yaparım 
Diyerek masanın üzerindeki bükülmüş bir kağıt parçasını bir 

avuçtan diğer avuca geçirdi ve yuttu. Bir müddet sonra ayni 
kağıt parçasını bir arkadaşın cebinden çıkardı. 

Ben, üstadın bu yeni marifefetini görünce : 
- Desene, reklamcılığa, fıkracılığa, palavracılığa, eczacılığa 

bir de hokkabazlık ilave etmişsin de haberimiz yokmuş 
Dedim. 
O mutad kabkahasile cevap verdi : 
Hepsi bir kapıya çıkar. 

ıv.ı:·ura:t Çınar 

1 
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TEBLIG 
itvinof 

hus A 

Si 

Karadeniz devletlerinin 
dur mlarını anlattı 

Montrö, 23 ( A.A ) - Ana
dolu ajansının hususi muha
birinden: 

Boğazlar konferansı bugün 
aşağıdaki tebliği neşretmiştir: 

Montrö konferansı ikinci 
toplantısını saat 10,30 da ak
detmiştir, Müzakereler hususi 
olmuştur. Konferans reisi Bru
ce. intihabından dolayı konfe
ransa ve lsviçre makamatı tara
fından konferansa gösterilen 
misafirperverlikten dolayı te
şekkür ettikten sonra boğazlar 
rejiminin tadilini elde etmek 
için Türkiyenin kullandığı usu
lü medhü sena eylemiştir. 

Burce. bir çok Avusturaiya
bnm öldükleri boğazlar mınta
kasmın AvusturaJya için arzet
tiyi manevi alakayı ve bu ölü
lere ait mezarlann beşeriyete 
harbın nasıl bir cinayet oldu-

ettiğini şu şartlaki, diğer bütün 
bakımlardan mucibi memnuni
yet bir mukavele akdinin müm-
kün olma~ıı lazımgeldiğini söy
lemiştir. 

ni söylemiş ve Milletler cemiyeti 
paktının olduğu gibi bu kadro 
içinde akdedilmiş olan mınta
kavi paktların tatbiki zama-
nında derpiş edilmesi icabe-

ğunu hatırlatması lazımgeldiği· Montrö pllijmdan bir g6rünüş 
ni kaydetmiştir. Mumaileyh proje maddeleri- den ahkam hakkında Litvinof 

Müteakıben konferans Jtalya nın müzakeresi sırasında tevdi tarafından serdolunan muta\e-
hükumeti tarafından Türkiye edeceği bazı tadilat kaydı ibti- aların ehemmiyetini kaydet· 
hariciye vekiline gönderilen razısiyle Türk projesinin müza- miştir • 
mektuba ittilfı kesbetmiştir. kereye esas olarak kabul edil- Cont 
ltalyan hükumeti bu mektu- mesi hakkında reisin yaptığı 
bunda, konferansın başka bir teklife iltihak eylemiştir. 
zamana tehirini telkin etmeye Japon delegesi Sato, Türk 
kendisini sevkeden sebepleri projesini müzakere esası olarak 
hahrlatmakta ve vaziyet muh· kabul etmiş ve fakat hükfJme-

Zesco, Tilrk projesinin 
hangi şartlar dahilinde müza

kereye esas olması lazımgele

ceğine dair Bonkur tarafından 

beyan olunan noktai nazaran 
Romanyanın da noktai nazarı 

teJif cephelerinde aydınlamr tinin mütemmim talimahna in-
aydınlanmaz konferansta ken- tizaren projeyi tetkik etmek olduğunu ve Romanyanın pro-

d l hakkını muhafaza eylemiştir. jeyi dostane bir fikirle, fakat 
isini temsi ettireceğini bil-

dirmektedir. Mumaileyh zamanı gelince Romen menfaatları kaygu~ile 
Italyan hükumeti ayni za- projenin 9 ncu madde- tetkik edeceğini söylemiştir. 

manda önümüzdeki toplantı- si hakkında kuyudu ihtiraziye Yunan heyeti murahhasası, 

2!1 - n11zıran · ·1939 

Zabıta haberleri: 
Hizmetçinin marlfE:ti 
Karşıyakada Fahrettin paşa 

caddesinde oturan Tahir karısı 
Hatice, çiftliğinde bulunduğu 
sırada evde hizmetçi olarak 
bulunan Hasan karısı Azime 
bazı eşyaları aşırmıştır. Tahki· 
kata başlanmıştır. 

KUçUk yaşta başlamışlar 
Kaışıyakada mefharet soka

ğında oturan Hasan oğlu 12 
yaşında Fikri, komşularından 

sünnet olan Cemal adındaki 
çocuğun eteR'ini kaldmb sün· 
net yerine bakmak istemiş ve 
bunu gören Cevdet oğlu ilhan 
buna mani olmak istemiş, Ce
malin arkadaşı Fikri bundan 
kızmış ve bir şiş atmak sure
tiyle bacağından hafif surette 
yaralamıştır. 

Bir yatak yüzünden 
Küçük tuhafiyeciler çarşısın· 

da bir yatak meselesinden ara-
larında çıkan kavgada Şerif 
oğJu Ahmet ve Osman oğlu 
Muhiddin, öveyi anaları bulu
nan Gülfemi bıçakla ve toktla 
boğazından ve vücudunun di
ğer yerlerinden yaralamışlar
dır. ikisi de tutulmuştur. 

Kuvvetini denemı, 
Murtaza oğlu Celaleddin 

evelki gece sarhoş olarak 
Elhamra sineması önünde müş
teri bekleyen Abdülhalim oğlu 
Zekiya ait otomobilin camlarını 
yumrukla kırmış ve tutulmuş
tur. 

Bisiklet yarışı 
Bisiklet heyeti bir müddet· 

tir yaptırmakta oJduğu teşvik 
yarışlarına bu hafta da devam 
edecektir. 

Bu haftaki yarış pazar günü 
sabah 8,30 da Mustafa bey 
caddesinde yapılacaktır. Bu 
sürat yarışının oldukça heye
canlı olacağı şüphesizdir. 

ırs • ıı • •• tılarda cereyan edecek müza- dermeyan eyliyeceğini bildir· Türk projesini müzakere esası 

Suriye - Fransa Yeni A vrupanın kereler ve görüşülecek mese- miştir. olarak kabul etmiş ve bazı Bir talebe 
JJ • • 1 lelerin heyeti umumiyesi hak- Litvinof Karadenizin hususi tavzıbat istemek kaydı ihtira-

k 1 teme 0rı ev u· h' t' d b d . ln19ilterede cinayet işledi onuşma arı '- .J kında en kat'i kuyudu ihtira- ma ıye m en ve u enız sa- zisile mezkur pro1'enin umumi :B 
h 'lf · d b 1 d J ti · Londra dvanndakı Kev sergisındt 

d t ı k ziye dermeyan etmektedir. 1 erın c u unan ev e erın hatları üzerinde mutabık bu-
Paris, 24 (A.A) - Hariciye ayın a a l aca menfaatlarına müteallik bazı bir cinayet olmuştur. 

Londra 24 (Ö.R)- "Times,, Türk heyeti murabhasas• re- lunduğunu s5ylemiştir. Cani on altı yaşında bir mektep· 
müsteşarı bu sabah Suriye mu- isi Dr. Aras, lta!yan dış ba· mütalealar kaydı ihtiraziyesiyle Subbotiç, Maddeler'ın mu"za· Udir. Akşam ı1sfü sergi.yi gezmeğe 

hh h . k b 1 . gazetesi yazıyor: Fransız hüku· T" k h""k·'\. ti' • • · • k ra as eyetinı u etmıştir. kanı tarafından gönderilen ur u ume nın proıesıoı a- keresı· sırasında Yugoslav he- gelmiş.. Dolaşırken bir av tü/en{!l 
metinin harici siyaset hakkın- b l tt• v • • .. ı · ti' Pek dostane cereyan etmiş olan mektubun ltalyanın pek yakın- u e ıgmı soy emış r. gözüne çarpmış. Kimseye sezdirmede.1t 
daki beyanatı Fransız beyana- yeti murahbasasımn tevdi ede- ı-~ 1. 1... .. b La '"' dı 

noktai nazar teatileri esnasın• da konferansa iştirik edebile- Mumaileyh, projenin kat'i auua" ""çmaga aş mış .. ,,apı an. 
hdır lngiliz veya Alman beya· b • . d S R h bileceği tadilat kaydı ihtirazi- çıkaıken büd{i tarajmdan yukalana· 

da müsteşar, Fransa ile Suriye d ceğini işrab eylemekte oldu- ta rmn e ovyet usyanın u-natı eğil. Bu itibarla bazı in- . . . d siyle Türk proı' esinin şayanı cağt1ıı sanan klic.ük lıırsız meseleden 
arasında bı'r dostluk ve ı"ttı"fak ·ı· Al gv unu memnuniyetle müoıahede susi vazıyetının göz önün e bilıaber otan zavallı adama rcvirip 

gı ız veya man görüşlerini "' k b l ld - d t ... 
muahedenamesi aktedilebile- tatmin etmemesi mümkündür. etmiş ve ltalyan murahhasla- bulundurulacağı ümidini iz~ar a u o ugunu ermeyan e - ateş drniştir. 
ceği ümidini izhar etmiş ve bu Fakat Fransa Milletler cemi- rının bir an evvel konferansta eylemiş ve Sovyet Rusya bir miştir. Büdri aldığı yaranın tesifile he-

muahedenamenl
'n Frans·.z man- · k ahzı mevki ettiklerini görmekle denizden diğer denizlere deniz Nerkof Türk projesi hakkın- men ölmüştür. Küçük katil ka(:a1kcn 

yeti pa tına bağlıdır ve Al- k ti . . ki da bilhassa birinci kısımdaki yakala11n11şfır. 
d k ık S 

. . manya ile anlaşmak arzusu Türkiyenin bahtiyar olacağını uvve erını na ·etmeye mezun G 
asının a ması ve urıyenın söylemiştir. kılınmalıdır, demiştir. maddelere dair bazı tavzibat arip 

Milletler cemiyetine girmesiJc gösteriyor. Şu halde, Avrupada K f 'd · bi tt M ·ı h M'll ti · ti lüzumunu kaydetmicı ve Bul-. k , 1 k k on erans ı arı ma ye e umaı ey , ı e er cemıye v Ve inanılmaz bir h ... dı"se 
emnıyet at i o ara no sanlı- · kü · · a 

ayni zamanda meriyet mevkiine ğını hissettirmezse, eylül ayın- bazı kararlardan sonra, Tür- kararlarını tatbik için icabettiği garıstanın mez r pro1eyı esas Şimal dellizindeki limanlarla İ/Zf!il· 
konulması lazımgelmekte oldu- d k kiye tarafından tevdi olunan takdirde harb gemilerinin ser· itibariyle müzakere esası ola- tere arasmda iı:U,tıetı bir rrcmide Oiso1ı a i Milletler cemiyeti asam- 'Y "' l'i' 

ğunu söylemiştir. blesinde yeni bir Avrupanın mukavele projesinin müzakere- bestçe geçmesinin derpiş edil- rak kabul ettiğini ve ancak admdaki bır tay;a11w başıtulall g ayet 
temellerinin atılması mümkün ye esas olmasını kabul etmiştir. mesi lüzumunu kaydeylemiştir. konferans işlerindeki teşriki garip bir ldldise geçmiştir. Bir gıin 

Hep aynı söz Türkiyenin ikinci murahhası Bonkur, ilerde müzakere mesaisinin silahtan tecrid edil- bulundukları gemi /evkalfide bir /ırlı-
olacaktır. 11aya tutulmuş.. Dalgalar geminın 

Londra, 24 (A.A)-Gburchil .......................................... Menamenci oğlu Türkiyeyi bu edilecek olan bazı mühim cok- miş bir memleket olan Bulga- bir tara/ındall girip öbür Jarajmdatı 
duğunu beyan etmiştir. projeyi tcydie sevkeden sebeb- talar kaydı ihtirazısiyle Fransa ristanın emniyet duygusundan çıkıyomıuş .. Bu sırada güvertede ha-

bu sabah söylemiş olduğu bir Hatip şunları ilave etmiştir: feri anlatmışbr. hükumetinin 923 mukavelesiyle ve boğazlar rejimi ile sıkı sı- /atlan toplamakla meşğul olan O/son 
1 utukta Avrupanm hali hazır- Bizim vaziyetimiz, hatta1914- Lord Stanhope hükümeti na- ı'stı"hdaf olunan maksatlara ce- k b VJ b 1 ti · bir dalga tarafından denize Julatıl-ıya ng ı u uoan carı men· mış fakat aradan bır daluka f!t'(.me-
daki vaziyetinin 1914 senesin- deki kadar iyi değildir. Çünkü mına boğazların tekrar askeri vah veren Türk projesinin m l· faatlarmdan mülhem olacağım den.diğer bir dalga faJtavı kaptığı 
deki vaziyetin daha berbat ol- müdufaamız ihmal edilmiştir. ,bir hale ifrağı prensibini kabu] zakere esası olarak kabul etti~i- bildirmiştir. gibi telt.rar güverteye almıştır. 
e!'.!!!~~~~~~"!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l'!'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!e!!!!!!!!!!!!!!.!!1!9eı~~~~~~~~~::L-!l 
ııamııam_.-. ........... ._ ................ . hayettnı kurtarmasaydı ne ola

caktı. Henüz hayattan zevkini 
almış ve eğlenceye kanıksamış 
sayılamazdı. Asıl bundan sonra 
yaşıyacak, hayatı öğrenecek ve 
saadetin tadını tatmak istiye
cekti. 

bayılmıştı. - Ne yapsın.. Zavallı çok 
çirkin.. Alay edilmekten de o 
kadar korkuyor ki .. 

açtı. Köy halkından hangisinin 
başı ağrısa veya hastalansa 
hemencecik o imdadına koşu
yor. Doktora, falan gitmesine 
hacet yok .. Onun yaptığı ilaç
larla iyi oluyor . 

Ç 1 R K 1 N 
....................... . 
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Yazan: Adnan Bllget -2-

Denizlerin gönderdiği kumral aevglll, Çirkin 
Ahmedin kalblnl ihtiyarı haricinde kırdığı 

için derin bir UzgU içindeydi 

Ahmed kendisini kurtardığı 
zaman bir aralık gözlerini aç
mış; kendisini hayatı bahasına 
deniz içinde taşıyan insanın 

Genç ve kumral kız Abme
din çirkin yüzünü görünce, be
lirli bir tiksinme içinde acı bir 
sayha kopardı. Ahmed bu elim 
haykırışta ki manayı an "adığı 
için orada' daha fazla kalma
dan uzaklaşh. 

Çirkin Ahmedin boynunu 
l>ükerek ses çıkarmadan ora
dan uzaklaşması, denizlerin 
s:t.nderdiği sevgiliyı derinden 
<lcrine sarsmıştı.Sabiha ihtiyarı 
İlayicinde kırdığı kalbi tamir 
etmek, onun gönlünü almak 
için o anda her türlü fedakar-
1.ıia razı olduğunu ferketii
. du. 

Çirkin Ahmet başını geriye vücudunun göz ucuyla tetkik 
çevirmeye lüzum görmeden etmişti. Eenizde iken, yüzüne 
akşama serinliğinde kulübesi· bakmadığı için olacak, Çirkin 
nin yo!unu tuttu. Muhtar ve Ahmed ona güzel ve kuvvetli 
diğer köylüler onunla alay edi· bir insan olarak görünmüştü. 
yorlardı. Fakat Sabiha onlar Hele kuvvetli kollan ve sert 
gibi düşünmüvordu. Herhalde bacakları vücuduna temas et-
onu görmek ve kendisini affet- tikçe bu erkek insanın hare-
mesini rica etmek azminde idi. ketlerinden arzulanıyor; fakat 

Sabiha, sandalın devrildiği bu güzel rüyanın bitmemesi, 
sahneyi düşünüyordu. Sandal sona ermemesi için sesini çı-
devrildiği zaman kuvvetli bir karmıyordu. 
daf<ra kendisini aldığı gibi Bu rüyanın ne kadar devam 
uzaklara fırlatıvermiş ve o beş ettiğini pekte hatırlamıyordu. 
on dakika dalgalar)a mücade- Sonra, yeniden büyük ve vahşi 
leden sonra kendisini kaybet- bir dalganın hücumuyla bir-
mitti. Y d vet;smeyib de likte sular arasında kalmıs ve 

sebe leri an a 1eket naln•..-... -

Köyde: Seni kurtaran budur, 
dedikleri zaman kopardığı say
ha ne kadar da acındırıcı idi. 
Fakat bunda kendisini bir ba
kımdan haklı görüyordu. Köy 
çocuğu Ahmet, hakikaten ne 
kadar da çirkindi. Burnu tıpkı 
bir bolduk köpeğini andırıyor
du. Alın kemikleri fazlaca çı
kak, gözleri bulut dumanı ren
ginde idi. Onu o haliyle iyi 
görmesi, bir anda ne kadar da 
mUşküldü. 

Bununla beraber Ahmetle 
görüşmeğe karar verdi. Bu ar
zusunu köy muhtarına açtı. 
Köy muhtan: 

- Vaz geçiniz bundan, dedi. 
Çünkü Ahmet hiç kimse ile 
görüşmesini sevmez. O kadar 
ki köyde onun konuştuğu in-' 
sanlar sayılacak kadar azdır. 
Hic kimseye halinden bahset
mez; yolda birine rasthyağını 
a.n!arsa hemen yolunu değiş
tırır. 

- Neden oluyor bu, böyle .. 

- Fakat ben onunla mutla
ka görüşmeliyim. Kendisine 
hayatımı kurtardığı için teıek
kür edeceğim .. 

- Rendisine haber salalım .. 
Ve.. Muhtar köy çocukların

dan birine seslendi : 
- Demir, git şu çirkin Ah

medi bul .. Muhtar seni istiyor, 
deyi ver .. 

Sabiha sordu: 
- Ahmed Gödcnceli mi? 
- Gödenceli değil amma, 

Gödenceli sayılır. Hatta nüfus 
tezkeresini bile değiştirerek 
Gödenceli olarak yazdırdı. Üç 
~enedenberi köyümüzdedir. İl
kin burada bir bağda çalışmıya 
gelmişti. Öyle çalışkan ve 
işgüzardı ki, günde beş kişinin 
yapacağı işi yalnız başına ya
pıyordu. 

- Sonra .. 
- Sonra, efendime ı;öyle-

yim.. Elinden her iş geliyordu. 
Köyde kurduğu küçük kulübe
sinde küçücük bir eczane bile 

- Şu halde Ahmed cahil 
bir adam olmamalı .. 

- Nesi cahil hanımım. O 
bir muallim kadar bilgi
lidir. Tahsisat yokluğundan 

kapalı duran köy mektebi
ne çocukları toplıyarak öy
le yetiştiriyor ki hayret eder-
sin. Geçenlerde maarif müfet· 
tişi köyümüze gelmişti. Millet 
mektebinde onun okuttuğu 

derste bulunduğu zaman hay· 
reticden dona kaldı. Kendisine 
resmen muallimlik vermek is· 
tediler, razı olmadı. 

- Ben cahil bir adamım .. 
Mektep diplomam falan yok .• 
Olsaydı bir şeye yarardım. 
Esasen benim paraya ihtiyacını 
yok ki.. Muallim olsam budan 
daha fazlasını okutacak de
ğilim. 

- Sonu var -



ontrö konferansında son konuşma 
indistan ve cenubi Afrika hükômetlerikonferan

sın vereceği kararı kabul edeceklerini bildirdiler 
~~~~~~~~--~~~~~~~-... ~~~~~~~~~~~-----~~~-

Numan Menemencioğlu~ projemizin tekrar silahlanma hakkında hiç bir 
kaydı ihtiva etmediğini heyeti umumiyeye anlattı 

1-,4/ıSu daqasyolUl rtisi Pol Bonluu 

MONTRÔ, 24 (A.A) - Bo
t.dar kenferuwmn din öile
den sonra akdetmiı olduğu 
telaede Hindiatan ve Cenubi 
/\frika hükumetlerinden gelmit 
olan mektuplar okunmuıtur. 

Bu hi!kômetfer mektupların
da konferansın mesaisine i~i
l'ik edemiyeceklerini fakat Bo
İazlar reji111inin muhtemel ta
diline kartı bir güna itirazlan 
Olaaadatı bildirmektedirler. 

Konferau bundan sonra ti
taret gemilerinin bojazlardan 
•erbeıtçe geçmeleri meaelesini 
lllizakereye girişmiştir: 

eden sebepler Ozerinde durmak doıt limanlara yapabilecekleri 
faydasız, ÇlhıkO bu ilıanın ka· cemileklr ziyaretlerdir. Fakat 
bulO Ozerinedir ki konferansın bir tek medbaB olaa bu deni• 
toplanması mllmk'1n bulunmut ze kuvveti m&dafaa•z sahiUe-
olduğunu kaydetmiıtir. ri •eyahut bu 1o,. meml~ket-

1ZAHA TIMIZ ferinin çok az ku•vetteki filo-
Menemencioflu bunclua sonra lanaı tehlOkeye koyabilecek 

projenin birinci kaamnwa ted· olan bir ecnebi gemisinin ser-
kikine ~eçerek demiıtir ki: bestçe girmesine mOsaade edil-

Bu kısmın mümeyyiz •a.ı. mesi imklnsızdır. Buna binaen 
birinciai bant halinde, ikinciıi kuvvet için bir had derpiı 
1avaf halinde TOrlriye bitaraf edilmiıtir. Projenin bu kıs-
iken ve DçUnctUll de savaı mmıa mnhim noktası barb 
halinde Terkiye muharib ikea tehdidine dair olan 9 • cu 
cihan tecim seyriıefaialne en maddedir. Bu madde Türkiye 
uygun ıekiUerde tam geçme araziainin herhangi yabancı bir 
ıerbeıtiti Yerilmft olma11dn·. devlet tarafından &D111.ın bir 
Savq ıemilerinia aeyriaeferi· darbeye marm kalmama11 içia-
ne dair olan ikinci kısım dir. Fakat ayni umanda muh· 
emniyet içinde serbesti keli- temel mutaal'1zı ani bir hllcum-
meleriyle tarif edilebilir. Hub da bulunmak imkinındaa mah-
ıemilerinia ıerbest geçme hak- rum etmeye matuftur. Bir harb 
kında biuat Lozan mukavele- tehdidi halinde T&rlriye derhal 
ıinde de tuta bağb bulunda- huıusi bir nizamname neıret-
rulmuftur. Fakat Tlrk projesi- mek hakkını muhafaza etmek-
nin ihmal edemiyeceği esasb tedir. TOrkiye cihan efkln umu 
mahiyette diğer bir unsur Yar- miyesini tatmin maksadile harb 
dır. Bu da iç Marmara da da- tehdidi halini tayin için tahdidi 
hil olduğu halde boğular b&l· htıkllmler ilivesiude tereddlit 
geıinin emniyeti meselesidir. etmek istemiyor. Türkiyenin 
Ayni surette mllhiın olan ikinci istediği fey Milletler Cemiyeti 
bir nokta Karadenizin hususi tarafından bir yardım değil, 

Ôntimllzdeki umamt 
bQ(ln yapılacakbr. 

vaziyetine ve bu dem kıyı- sadece hacb tehdidi halinin i .... __ -•-
"- ıındalri memleKetlerla emaiye- tarifidir. GISrilldOfll veçbile 

DÜNKÜ CELSE 
Montrö, 24 ( A.A ) - Ana· 

dolu Ajansının hususi surette 
16nderdiği muhabirinden: 
Konferansın don sabahl<i 

Iİtli celsesi T&rk projesinin 
tetkikine hasredilmiftir. Tftr
l'trlciye ikinci delegem Nu
llıan JIJenemencioğlu projenin 
lalılilini yaparak ıu veya bu 
teklif veya maddenin esbabı 
llıucibesi.ni izah etmit ve pro
İ•ain tefsiri mahiyetinde olarak 
40 dakika süren bu izahat çok 
btıyük bir dikkatle dinlenmiştir •. 

Numan Menemencioğlu, be· 
hnatma Türk projesinin tek
''' siliblanma hakkında biç 
bir kaydı ihtiva etmediğini 
•fSylemck suretiyle baıJamıı 
•• t923 mukavelesinin uker
lilcten tecrit baklandaki hD-
Neriaiıı kaldırılmasını icap 

L 

.,••an ı Tok Dil 

- Hamr ı..ıta-ı 
- Gnzol cariyelen emrim 

•tr11c11 mi? 
- Verildi ..rtu·ml 
- Şaraplar 80llrJOI' .. ? 

... _- lt'tlltn b..Wati,.ıe ..r
oqllD! 

Del lbreMm Şebrparenin 
~I •nlÇ'!aprak: 
.;- Y....,..,,, p kahrolası 
~la mltftn.tt! Herif, boyuna 
L~ ~•tiftidyor. Haf Çaffrctlara 
.,._. ~er•tdi ıni? 

- ~· suftauımr 
......_ $'\• t.e! o.öden b-

tine taall6k eder. harb ıemileriuin ıeçmesi hak-
IMKANSIZ iSTEKLER kındaki hükümler bir fikirle 

Bu denize serbest giriş ih- derpif edilmiştir. Genel maka· 
tiyaa yalnız harp gemilerinin nizma kontrolil hemen hemen 

.........•............................................................................ , 
Acaba anlaşacaklar mı? 

Viyan~ ile Berlin arasın
da hararetli konuşmalar 

Prag, 24 (Ô.R) - Avu11turyadaki vaziyet küçilk antant dev· 
letleriai çok metful etmektedir. iki cereyan birbiriyle rekabet 
halindedir, Bili Almanya ile anlaşmak, diğeri Habisburgların 
saltanabnı iade etmek. Tirolda yapılan nilmayiılerle muvakkat 
bir Alman-Awsturya mod&s vivendiıi için Bertin ve Viyana ara· 
sandaki müzakereler bunu gösteriyor. 

Prağ, Belgrad ve Bükreş Habsburglaran saltanabmn iadesine 
fiddetJe muhalefet edeceklerdir. 86yle bir hareket halinde 
ba üç devletin alacağı en hafif tedbir Viyanadan sefirlerini 
geri çekmek ve hudutJan kapamak olacaklar. Seferberlik ilanı, 
tuyik tedbirleri gibi diğer teşebbüsler de bunu takip edebile· 
cektir. Belgrad ve Bilkreş toplanblar1Dda bu noktalar kati 
olarak kararlaımıtbr. 

Tefrllla Noı t• 

,.1r. mayık ~yim demuln. 
Gllerek Şebrparo,e .obhlw 

- Hem ıeçMler bile bla 
•eYkmim stneeklw, ae olur, 
pediplatanmn keyfini ,OrGrlw. 

Birdenbire haykırcbı 

- Çajum! Baaa ...ı.ıı Der
laal dellalar ..ı.n, hwlrM pa
meaJDde Hrbeettır. 

Şelrorpare lrapuya kopralıt 
fim Wr .. yler ftetld.dı, dindi. 
del Jbrahime yalclaıh, del 
lbrahim, Şolcwpar•J'İ llehmd• 
tutaralu 

- e.M Dedi, Ne f)'İ olar, 

ti• Mitin llWlnthtle 1a•••• 

~·· .taleria IMBI clalaa 
~it ....... 19'8 .... , altlma 
pldl .. 

lıloralda del lbraW.e ltakan 
$elterpa~ 

- Ne? 

Dedi. Del lhrahim rGf91nl 
Heri nrorelr, 

- S.rayımdalri incileri bu-
raya ptirahaler, derhal, derhal! 

E1 çarpb. 

- Kim nr? dedi. 
ICapeaHta tirdi: 
- Git laaaiaıdara alyle, llr 

/(011/aanSI. apuı./ş~içn dqba/uuıı Molla 
otomatik bir hale koymakta 
ve bir boğazlar komİlyonunua 
mevcudu kat'iyyen faydasız bir 
ıekil almaktadır. Oçnncil kı • 
sım sivil ve sllel uçaklardan 
bahsetmektedir. 

TOPRAKLARIMIZDAN 
KiMSE UÇAMAZ 

Tilkiye tahkim edilmiş bn'
geler tlzerinde uçulmasına n 

saade edemez. Fakat uçakla ı 

Tilrk hava seyriseferi niıama
bna uygun o)arak kendi ara· 
zisi li&erinden tayin edeceği 
bir yolu takip ederek Ak
denizle Karadeniz arasında 
geçmeyi temin edecektir. 
Dördüncü kısımda Türki· 
yenin hikimiyeti hukukunu 
hususi surette zikretmeyi 
lüzumlu gördilk. Bu suretle 
geçme her halde husumetsiz 
ve tecavüz mahiyetinden ari 
olmalıdır. Befinci kı11mda ak
dedilen mukavelenin imıasmı 
müteakip meriyete girmesi la
zım geleceği kanaatında bu
lunduk. MOtaleamıza g6re Mon· 
trönün karan boğazlar rej ımini 
teşkil etmelidir. Mllhim diğer bir 
nokta yeni mukavele muvakkat 
olmahd1r. Nihayet diğer bir 
nokta da bet senede bir tadil 
imkanı meselesidir. TOrkiye bu 
tadil imkinını şu tek farkla 
teklif etmektedir, bunun ha
kimiyet hukukunu haix olan 
devlet tarafından kabuln bu 
imkanın tahakkuku için lizimi 
gayri müfarik bir ıart olarak 
kalacaktır. 

zinedeki bilt&n incileri buraya 
getirsinler .. 

Şekerpare ile ıakalaıan de
linin huzuruna! beı dakika 
sonra kakmalı kutularda ind· 
ler geldi. 
Odayı tenhalatan deli ibra· 

bim, Şekerparenin omuzuna 
kollarını abp sakalını uıatarak: 

- Dis ıuraya incileri! 
Dedi... Amanl bu ne delice• 

aiae emirdi, ŞekerpareaiD ıaa-
leri fal tqı gibi acaldı. 

- Nereye? dedi, 
- Nereye mi? Sakahmıa tel-

lerlae bagtla tenaata kun 
bayramı var •• Durl Sına yar
dımca emredeyim .. Akla zıyana· 
ıınclan çoktan kaçmlft terelelli 
lbrahim,bir emirle birçok iç 
oğlanlannı, eariyelerini odHIM 
topladı, emir verdi, ve ç6kerek 
sakahnı onlara uzatb, bet on el, 
onun deliliğine içinden ,Werek 
••kalının her teline ikifer, ilçer 
inci dizdiler, her sakal telinin 
ıoo ucuna de kOçOk balmum· 
larile kalınlapınp incileri tut· 

PARDAYANLAR 
-174-

Şavalye hançerini çekerek 
ilk rastladığı •ÜHrİDin Dzengi 
k&ylflna asılmak, atının ilıttine 

uçramak, hançerinin ucwıu f&f· 
kın pıkın bakan s8nrinin bo-
iaana dayamak bir aaniyelik 
bir it idi. 

Şlvalye •otak Ye ae1 bir gl-
ltimseme ile : 

- Ahnızı veriniz M&ıyö 1 
Dedi. 
Sftvari bu acayil» dOımanı 

61dürmek için lulıncına el at
bğı ıırada ıövalyenin hançeri 

ıöğıünün ilıtUue inmiıti. Yere 
yuvarlandı. Şövalye de kılın· 

cını çekerek hayvanı mahmuz
ladı. Şiddetle atlıların ara&1na 
atıldı. ihtiyar Pardayu da 
ıülümıiyen oğluna: 

- Oğlum! 
Diye haykınyordu. 

Şövalye at Ü!tünde her tavrı 
• ve yıl~mm gibi hareketleriyle 

görülmeğe şayan bir kahraman 
idi. 

Bu esnada birbirlerini söğilb 

saymakla fU hruttan istifa· 
deye kalkıımıı olan ihtiyar 
Pardayu ahalinin kaçarü bı· 
rakbldan mualan ve iskemle
leri, toplıyarak kapının 6ntınde 
siperler kuruyordu. 

Bu çarpışman1n en hararetli 
bir zamanda kapı arahk edil
mi ş ti. Bu aralıktan muhteşem 
bir kadın göründü. Şövalye 
ı ·men: 

- Siyah elbiıeli kadın! 
özlerini mırıldandı. Derhal 

ı ı atlayarak yılan gibi kı•
rı arak babasının yapbit siper· 
lerin arkasına geçti. Baba ile 
oğul açılan kapıdan içeıi gir
nişlerdi. Şövalye içeride gayet 

latif bir kma laeyecaa ifiacle 
ç1rpendağuaı girince kanla elbi
seleri yle toprak üzerinde diz 
çökerek: 

- Luizl 
ismini kekeliyebildi • 
Genç kızın uzun kirpikleri 

arasandan iki damla göz yap 
düştü. Gözlerı tefkatla parladı. 
Şövalye arka üıtü dilıerek ken
dinden geçti. Babaıı sert bı
yıklarını ısırarak: 

- Ahi bu Luiz imiı ba? 
Arbk ölsem bile ıam yememi 

Dedi. 
Kapınm tiddetle açılmasın

dan ve baba ile oğulun içeriye 
girmesinden atlılar hayret için· 
de kaldılar. Siyah elbiseli ka· 
dın kapıdan ıöründü. Bu jaa 
d6 piyea idi. Hami dl Moa• 
moramiye doiru ile:rliyordu. 

Jan d6 Piyen, Mareşal dö 
Damovil'in iki adım yakınında 
durdu. Hanri bu kadını, bir 

turdular .. 
Bu acip, mukaralar muka

ruı kıyafetle; nice soura ter
sane kasrının bahçeaine alay 
~arı ile gelen padiıahı çalğı· 
lar lrarpladı. Bahçenin her 
klteılnde, her afaç dahada 
mumlar yanıyor, çirajlar çabr
dıyordu •• 
Kaı, kas yOrOyllp havuzun 

kenanndaki geniı ve arkalıklı 
mindere k6anlen cieli sultan, 
emretti: 

- Getirin kadehleri! 
El çırpb: 
- Hadi! cariyelerim! •• 
Deli padipb içtiji bdehl 

bopltbktan sonra, bir, bir da· 
ha, bir daha... Bet onu bul· 
da ve etrafına, lrucatına •
ğına soluna uraym bealenmit 
ıatılmıı, genç ve gOzel cariye• 
lerini topladı, salyalan aka aka 
her birisine iltifat!? etti. inci· 
leri tıkırdayan aakahnı bir 
ıst•. bir ıola, bir 6ne bir 
arkaya uzabp ıefahatın sola
cak ,nllerini koklarken aklına 

-YAZAN : Mlfel Zavako 
hayal 1anm11h. jon dö Piyen: 

- Monsen1ar: bu iki adama 
ben alıyorum. Onlar benimdir. 
Bunlardan birim çaldığı kızımı 
bana getiren adam, diğeri i8e 
oğludur. Her ikisine de müte
ıekkirim. 

Muqal haylice titredi.Kan& 
röziyle hiddetli hiddetli 
etrafına bakındı, fakat kadıma 
dik bakıılan karşısıada başım 
önüne eğmeğe mecbur o&d .. 
Uçuk dudaklariyle bir teJler 
söylemek istiyordu. Nihayet 

kısık ve yavaş bir seıle: 

- Madam, bu iki adam si• 
zin olsun.. Alımz! 

S6zlerini alSyledi. 
Dük Danjonun askeri ku

mandam: 

- Kralın emriyle bu iki 
Jantiyomu tevkif edeceğim. 

Dedi. 
Siyah elbiseli kadın sert ve 

tatlı sesiyle: 

- Mösyö, benim ismim kon· 
tes dö Piyen, Düıee dö Mon
moransi Jan'dırl 

Diyiace k-aadaa saygı ile 
ejildi. jan d6 Piyea akta• 
devam ederek: 

- Size caah bir kefilim. 
Sözüm, bu iki mecruh için sizi 
temine kifayet eder. 

Madam! :.&derinizden şOp
hem yoktur. Fakat bu iki ya• 

rah evden bir yere ayrılmıya· 
cakJardır. -

- Hayarl 
jao dö Piyen eiiJerek geri 

döndü. iki yaralının yanına 

gitti. Kumandamn son aözleriai 
işiten ihtiyar koca kurd kapıda 

kıhncıoı k1nına koydu. jan dö 
Piyen ihtiyar Pardayana: 

- Ma.ya, eftmde iatiralaat 
eder misiniz? 

Dedi ve elini uzatb. Bunun 
üzerine çekingen bir tavırla 

Luiz de elıni Şövalyeye uzata
rak ayağa kaldırdı. Üstü başı 
yırbk, kan içinde olarak arslan 
gibi durdu. 

Kapı, ihtiyar Pardayan ile 
siyah elbiseli kadının eve gir-

mesini mütealtib kapanmıt idi. 
Haori: 
- Kumandaal Yirmi nefer 

gece giiDd8& bu evin öailnde 
bekliyeceklerf lçeridekiJerdea 
ıiıler mes'ulıunuz! 

Sözlerini homurdaPdı. 
Kumandan tertibabnı .aldı. 

Ölenlerle yarahları kaldırtb. 
Tekrar bir miktar uker seleli. 
Nöbetçiler bir a9ağı bir yukan 
evin etrafında dolaııb duruyor
lardı. 

Bitmedi -

birdenbire: 
- Nerede aceba? Turban! 
Delili;i esince, yerinden bir 

kalktı, etraf1Da sarhoı bir ba· 
klşla göı. gezdirdi ve sonra: 

- Nerede? Hani? Bizim 
Turban, nerede oilam olacak 
piçi... Diye batardı. Derhal 
koıuıtular, ağlayan Turhaaı, 
meyus oğlilc bahçeye ıelmeje 
davet ettiler. 

Dcliliiinin dumam üatüode 
lbrahim kasnn bahçe kapaan· 
dan aoaııDdan ilk &nce girea 
oğluna, o, kendiıinden sonra 
ıaltanat sürecek deli ya•ruıaam 
sendeliyerek ka111ladı. 

- Gel bre! Piçi dedi. Gel. 
gel! Benim yamma, otur flylel 
Dizlerimin Dattlne, bak, hele 
bak ıeoin listllnde ııbir ve btl· 
yO kerameti geziyor. Güya 
bana efsnn yapacak bir der• 
viıin küçültülmüı bir nümuoe• 
sisin !. 

Döndü, karısına seslendi: 
- Dcl'am edecek -



•• 

zum da düşkünlük vardır •• 

Diğer "ürünler,, üzerinde normal sükunet devam ediyor 
lzmir ticaret ve zahire bor

sası tarafından neşredilmekte 
olan gündelik sahş Jistelerine 
göre 17-23-6-936 tarihlerinin 
teşkil eylediği son hafta zar
fında borsada satılmış olan 
zebair, hububat ve sair ticaret 
~şyasının cinsi, miktar ve haf
talık asgari ve azami fiatları 
aşağıdaki surette icmal edil
miıtir: 
Cinsi miktarı Haftalık fiah 

asgari azami 
Buğday 

muhtelif 10865 çuval 5 7 
Arpa yerli 389 ,, 3 3 50 
Bakla 643 ,, 4 25 4 3125 
Pamuk 352 balya 42 46 75 
Pamuk 
çekirdeği 20000 kilo 3 25 3 25 
yapağı 47054 ,, 49 66 50 
Palamut 339 kental470 730 
Zeytinyağ 5040 kilo 38 50 38 50 
Çekirdeksiz 
üzüm 905 çuval 6 75 12 50 

Haftalık borsa satışlarını bu 
suretle topladıktan sonra bun
Jann satış miktar ve fiatları 
noktasından geçen hafta ve 
geçen ıenenin bu haftasındaki 
vaziyetlerile son haftaya aid 
piyasa durumlannı ayrı ayrı 

apğıda gösteriyoruz: 

Buğday 
Yukanda hafta satışı olarak 

gösterilen 10865 çuval buğda
yın nevi itibariyle miktar ve 
fiatlan berveçhiitidir: 
Nev'i çuval fiat 

az 
Uoakaert 
mal 10420 6,75 
Yerli yumu-
tak mal 100 6,00 
Yerli yumu-
şak mal yeni 
mahsul 201 6,00 
Yerli yumu-
ıak kmklı 25 5,00 
Muhtelif 
sert mal 
Yekün 

119 6,375 
10865 

çok 

7,00 

6,00 

6,00 

5,00 

6,375 

Bundan bir hafta evvelki 
buğday satış miktarı bu hafta
kine nisbetle pek az olduğu 
gibi son hafta fiatJarı geçen 
haftaya nisbetJe biraz daha 
yüksek olarak cereyan etmiş· 
tir. Geçen sene bu hafta bor
sada yapılan buğday işlerinde 

hu seneki hararet ve faaliyete 
tesadüf edilmemiş ve fiatJarın 
haddi azamisi 5 kuruş olarak 
tesbit edilmişti. 
Buğday piyasası şimdilik 

satıcılar lehine olarak müsaid 
telakki olunuyor. 

Arpa 
Hafta içinde borsada 3-3.5 

kuruş arasında fiatlerle 389 
çuval yerli arpa satılmıştır. 

Geçen hafta 4-4.25 kuruş ara
sında fiatJerJe yalnız 39 çuvaJ 
ayni neviden arpa muamelesi 
olmuş ve geçen senenin bu 
haftasında 3.25 kuruş üzerin· 
den 20 çuval arpa satışı ya
pılmıştı. 

Geçen haftaya nisbetle bor
sada fazlaca arpa satalmıştır. 

Bakla 
Yukarıda hafta satışı olarak 

koyduğumuz 643 çuval bakla-
nın 158 çuvah hazır olarak 
4.25-4.3125 ve 485 çuvalı va
deli kaydile 4.3125 kuruş üze
rinden muamele görmüştür. 
Geçen hafta 4.25 kuruştan 26 
çuval hazır ve 4 125-4.375 ku
ruştan 1939 çuval vadeli balda 
muamelesi olmuştu. Geçen 
senenin bu haftasında ıse 
borsada 4.5 kurusdan 586 

çuval hazır ve 4,375 - 4,5 ku
ruştan 2537 çuval vadeli bakla 
satıldığı anlaşılmıştır. Son haf
ta içinde bakla piyasasında 

geçen haftaya nisbetle dur· 
gunluk görülmnş ise de fiatler 
geçen haftaki seviyesinde kal
mıştır. 

İşsizliğin sebebi ihracatçı
ların ecnebi piyasalarla fiat 
hususunda mutabık kalmamak· 
ta olmalarına atfedilmekte
dir. Mamafih vaziyetin önümüz
deki haftalarda levazzuh ede
ceği kanaatı izhar edilmekte 
ve satıcılar piyasaya hakim 
olmağa çalışmaktadırlar. 

Pamuk 
Hafta içinde borsaya 833 

balya pamuk satışı notettiril
miş ve yukarıda işaretlediğimiz 
gibi de muhtelif nevilerden ve 
ayrı ayrı fiatlerJe 352 balya 
satış muamelesi ikmal edii
miştir. 

Hafta satışları nevi ve fiat 
itibarile aşağıda işaretlediği
miz şekilde olmuştur: 

mıktarı Fi. 
Nevi Balya az çok 

Prese 1 ci ha. mal 190 43,50 45 
.. 2 .. " .. 102 42 42 
.. 1 .. eski sa. 10 46,75 46,75 
.. 1 •• vade. .. 50 44 44 

Yekun 352 
Bundan bir hafta evvel ise 

43,25-47 kuruş arasında fiat
larla 2018 balya prese birinci 
hazır olarak ve 46-47 kuruş 
arasında fiatlarla da aynı ne
viden 175 balya vadeli kaydile 
satılmıştı. Geçen senenin bu 
haftasında ise 50-52 kuruştan 
977 balya prese birinci, 49 ku
ruştan 24 balya prese ikinci 
ve 52 kuruştan 12 harar kaba 
birinci pamuk satılmış idi. 

Son hafta içinde pamuk pi· 
yasasında geçen ve daha ev
velki haftalara nisbetle kuvvetli 
bir durgunluk ve işsizlik gö
rülmüştür. Buna rağmen fiatlar 
hafta içinde bir düziye gitmiş
tir. lhracatcılar fiatların mü
saadesizliği yüzi,;nden lrnvvetli 
mübayaat yapmamışlardır. 

Palamut 
işlerde geçen haftaki sükii· 

net aynen görülmüştür. Fiatlar 
da münf erittır. Piyasada alıcı 
varsa da mal mevcudu çok 
azdır. liafta sabşları; 650-730 
kuruş arasında Hatlarla 187 
kental tırnak, 550-640 kuruş 
arası fiııtlarla 135 kental kaba 
ve 470 kuruştan 17 kental ro
foz palamuttan ibarettir. 

Geçen hafta 650-750 kuru$· 
tan 191 kental tırnak ve 660 
kuruştan 186 kental kaba pa
lamut satışı olmuş ve geçen 
senenin bu haftasında yapılan 
palamut işlerinde hrnak fiatları 
380-425, kaba fiatları 200-230 
ve rofoz fiatları da 180-190 
kuruş arasında bulunmuştu. 

Zeytinyağı 
Hafta içinde borsada satılan 

zeytinyağı kilosu 38,5 kuruş· 
tan olmak üzere 5040 kilo Ja
pant maldan ibarettir. Geçen 
hafta 6600 k·Io sabunluk mal 
37,5-38 kuruş arasınrla satılmış 
ve geçen senenin bu haftasında 
lzmir borsasında zeytinyağı alış 
verişi olmamıştı. 

Zeytinyağı işleri çok dur
gundur. Bu münasebetle piya-
sa da günden güne gevşemek· 
tedir. muamelat perakende işlere 
münhasır haldığından fiatlar 
hakkında esaslı bit fikr ve ka
naat izhar edilememektedir. 

Çekirdeksiz üzüm 
Son hafta içinde borsada 

yukarıda işaretlediğimiz veç· 
hile 905 çuval çekirdeksiz üzüm 
satışı olmuştur. 

Satış mikdar ve fiatları gün
delik itibariyle aşağıda göste· 
rilmiştir: 

Tarih sahlan Asgari Azami 

17 
18 
19 
20 
22 
23 

miktar çu. fiat 
197 6 15 
264 8 
267 7 375 
52 8 50 
20 9 50 

105 7 50 
Yekun 905 

fiat 
11 
10 50 
12 50 

9 875 
10 25 
12 

Bu suretle meysim başından 
son tarihe kadar borsada ıa· 
tılmış olan çekirdeksiz üzümün 
yekunu 517818 çuval ve 4333 
torbaya baliğ olmuştur. 

Geçen haftaki satış yekunu 
1747 çuval ve bir sene evel 
bu haftaki satış miktarı ise 
2466 çuvalı bulmuştu. 

Hafta içinde üzüm piyasa .. 
sında kuvvetli bir gevşeklik 

görülmüş ve bu hal üzüm fiat
larının hafta sonlarına doğru 
tedricen düşmesini intaç et· 
miştir. 

Haziran 1936 başından ge
çen hafta nihayetine kadar 
ayni seviyede bulunan fiatlar 
bu hafta zarfında biraz yükse· 
lir sribi olmuş ise de bilahare 
yeniden tenezzlil etmiştir. 

Fiatiarın seyri hakkında er
kama müstenid bir fikir ver· 
mek için muhtelif son tarih
lere ait fiat seyrini aşağıda 
gösteriyoruz: 
Nu. 1-6-936 fiatbrı 

7 
8 
9 

10 
Nu. 

7 
8 
9 

10 
Nu. 

7 
8 
9 

10 

asgari azami 
7 50 7 75 
8 8 85 
8 50 8 75 

10 11 50 
18-6-936 fiatları 

asgari azami 
8 8 25 
8 50 8 75 
9 25 9 50 

10 75 11 50 
23-6-936 fiatları 

asgari 
7 75 
8 25 
9 

10 50 

azami 
8 
8 50 
9 25 

11 25 
Şu ralnmJar göre ay başına 

nazaran ay ortalarında fiatla
rında bir miktar yükselme ~ö
rülmüş ise de bu hal devam 
edememiş ve Hatlar biraz ge-

lememiştir. Bugün ise yine ay 
başından daha yüksek bir rad
dede kalmıştır. 

Fiatlarda görülen bu tenez
zülün alıcıların mal mübayaası 
hususunda gösterdikleri iştiba-
sızhğın tabii bir neticesi ola
rak telakki ediliyor. 

Alakadarların tahminlerine 
göre 1935 mahsulünden elde 
mevcut Rtok miktara ihracat
çıJar elinde mevcut miktar müs
tesna olmak ozere azami 15000 
çuval raddesindedir. Geçen se
nenc:nin bu sıralarında üzüm 
piyasasında be seneye nisbetle 
kuvvtli bir faaliyet mevcut bu 
)unmuş idi. Mübayaatın miktarı 
fazla olduğu gibi fiyatlar da 
bu seneden çok üstün olarak 
hesaplanmaktadır. 

Geçen senenin bugünlerine 
ait borsa bültenlerine göre 
aynı tarihlerde borsada yapılan 
muamele ve satış fiyatlan gün-

--
lzmlr Belediye inden : 
1 - Senelik kirası 200 lira 

bedeli muhammenle elhamra 
sinem:.sı arkasındaki 42 sayılı 
garajın bir senelik kirası3/7/936 
Cuma günü saat 16 da açık 
artırma ile ihale edilecektir. 
iştirak için on beş liralık mu
vakkat teminat makbuzu ile 
söylenen gün ve saatta encü
mene gelinir. 

2 - Beheri on bir kuruştan 
altı bin altı yüz lira bedeli mu
hammenle altmış bin aded ban
dırma paket taşı başkitiplik
teki şartname veçhile 3-7-936 
Cuma günü saat on altıda ka· 
palı zarflı eksiltme ile ihale 
edilecektir. iştirak için dörtyüz 
doksan beş liralık muvakkat 
teminat makbuzu veya banka 
teminat mektubile 2490 sayılı 
kanunun tarifi dairesinde ha· 
zırlanmış teklifle ihale günü 
saat on beşe kadar encümen 
başkanlığına verilir. 

3 - Karşıyaka suyu abone· 
lerinin branşmanları için, da
hili kutru on iki harici kutru 
yirmi dört ve kalınlığı altı mi
limitre olmak llzere başkitip
likteki şartname veçhile beş 
bin kilo kurşun boru alınacak-
tır. Bedeli muhammeni beher 
kilosu yirmi yedi kuruştan bin 
ilç yüz elli liradır. Açık eksilt
me ile ihalesi 3-7-936 Cuma 
günü saat on altıdadır. iştirak 

için yüz iki liralık muvakkat 
teminat makbuzu veya banka 
teminat mektubile söylenen gün 
ve saatta encilmene gelinir. 
18-21-25-28 1725 (1250) 

1 - Beher metre murabbaı 
100 kuruştan iki yüz kırk beş 
lira bedeli muhammenle 85 sa
yılı adanın 38 ve 39 sayılı ar-
saları baş kitiplikteki şartna
me veçhile 7-7-936 salı günü 
saat oo altıda açık artırma ile 
ihale edilecektir. iştirak için 
on sekiz buçuk liralık muvak-
kat teminat makbuzu ile söyle
nen gün ve saatta encümene 
gelinir. 

2 - Beher metre murabbaı 
125 kuruştan üç yüz alh lira 
yirmi beş kuruş bedeli muham
menle 84 sayılı adanın 25 ve 
26 sayılı arsalan baş katiplik
teki şartname veçbile 7-7-936 
salı günü saat on altıda açık 
artırma ile ihale edilecektir. 
iştirak için yirmi üç liralık mu
vakkat teminat makbuzu ile 
söylenen gün ve saatta encü
mene gelinir. 

3 - Elektrik tesisatı için 

2 adet 18 santimlik ve 38 adet 
16 santimlik demir potrel alı
nacaktır. Hepsinin bedeli keşfi 
üç yüz doksan iki lira doksan 
üç kuruştur. Başkatiplikteki 
şartname ve keşifname muci-
b:nce 7-7-936 salı günü saat 
on altıda açık eksiltme ile ihale 
edilecektir. iştirak için yirmi 
dokuz buçuk liralık muvakkat 
teminat makbuzu ile söylenen 
gün ve saatta encümene geli
nir. 

4 - Sükrü Kaya, Voroşilof 
bulvarlarında kırk beş ve eski 
Fuvar sahasında on sekiz adet 
potrel dikilmesi, konsol takıl
ması, tel çekilmesi boyanması 
ve nakliye işçiliği başkatiplik-

teki keşif ve şartname veçhile 
7-7-936 salı günü saat on al
bda açık eksiltme ile ihale 
edilecektir. Bu işin heyeti umu
miyesinin bedeli keşfi iki yüz 
elli iki liradır. iştirak için on 
dokuz liralık muvakkat teminat 
nıakbuzu ile söylenen gün ve 
saatta encümene gelinir. 

21-25-30-3 1768 (1279) 
- KUltürpark sahası içinde 

belediyece istimlak edilen 12 
sayılı binanın enkazı müteah
hide aid olmak üzere yıkılması 
işi başkaüplikteki keşif ve şart
name veçhile 7-7-936 Salı günü 
saat 16 da açık artırma ile 
ihale edilecektir. Bedeli keşfi 
200 liradır. lştirAk için 15 lira
lık muvakkat teminat mektubu 
ile s3ylenen gün ve saatta en
cümene gelinir. 

21-25-30-3 1767 (1275) 
- Kültilparkta kurulacak 

Fuarda daimi bir Yamanlar 
suyu satış pavyonu inşa edile
cektir: Bu işin bedali keşfi altı 
yüz yetmit iki lira yetmiş ku
ruştur. Bu inşaata mukabil 
mezkdr pavyon üç sene müd
detle müteahhide icar edile
cektir. Senelik icar bedeli mu-
bammeni on liradır. Bu işe ait 
ıartname, keşifname ve proje 
Başkitipliktediri Talipler .şart-

name keşifname ve proje da
iresindeki inşaatı tamamen 
yapmağı kabul etmekle bara
ber senelik icar bedelini artbr· 
mak suretiyle müzayedeye işti
rak edeceklerdir. Açık arttır· 
ma ile ihalesi 3-7-936 Cuma 
gilnü saat 16 dadır. inşaat için 
elli lira kırk beş kuruş, kira
bedeli için de yetmiş beş ku
ruş ki cemau elli bir lira yirmi 
kuruşluk teminat makbuzu 
ve ya banka mektubuyla söy
lenen gün ve saatta Encümene 
gelinir. 1727 (1249) 

18-21-25-28 

,-Çeşme ılıcalarında ~ 
Rasim Palas 20 haziranda açılacak 

Uzun zamandanberi hazırlıkları devam eden 
ve kaplıcalarındaki RASiM PALAS Otell 
cumartesi günü açılacaktır. 

T11bl dot yemekler çok enfesve çok ucuzdur 

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

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

delik itibarile aşağıdaki gibi 
idi: 

Tarih Çuval 
11161935 195 
18 .. .. 581 
19 u .. 729 
20 •• .. 598 
21 .. .. . 282 
32 •• .. 81 

Yekun 2466 
Bu miktarla beraber 22-6-

935 akşamına kadar borsada 
satılmış olan çekirdeksiz üzüm 
miktarı ~bu sene lehine olarak 
179776 çuval ve 2976 torba bir 
noksanlık göstermektedir. Buna 
rağmen .üzüm fiyatları geçen 
sene hazıranının 22 nci günü 
akşamı 1u miktarda tesbit 
olunmuştu. 

Numara 
7 
8 
9 
ıo 
ll 

Fi 
çok 

9 25 
10 00 
10 75 
12 25 
14 25 

Az 
8 75 
9 75 

10 00 
11 25 
12 75 

(h.3) 1-15 S.6 (1254) 

Jki senenin aynı tarihlerin~ 

ait fiyatlarının mukayesesinden 
de anlaşılacağı üzere bu sene 
fiyatlarında geçen seneye nis
betle oldukça göze çarpan bir 
noksanlık vardır. 

Üzüm piyasası şimdilik dur
gundur. Yeni rekoltenin ele 
gelmesine kadar işlerde canlı

lık görülmiyeceği anlaşılmak
tadwr. 

Yeni mahsul üzerine alivre 
işlere devam edilmektedir. Şim
diye kadar bu suretle satılmış 
olan miktar hakkında kat'i bir 
rakam ifade edilememekle be
raber iki milyon kutu kadar 
olması ihtimali mevcut görü
lüyor. 

Sair zehalr ve hububat 
Işsizlik mevsiminde bulunul

duğu için piyasada yazılmağa 
değer bir şeyler görülmemiştir. 

ABDI SOKULLU 

2:5 11azıran ısa& 

Kira ık Ev 
Karantinada Kantarcı Mus

tafa efendi sokagında 1 O nu
maralı konforu havi 6 odalı 
bir ev ucuz fiatle kiralıktır . 

Görmek istiyenlerin ya· 
omdaki sekiz numaralı ha
neye müracaatları. 

1-4 (1284) S.5-6 h.3 

Menemen icra Dairesinden: 
lzmirde Esat Remziye borçlu 

Menemenin Ulucak köyünden 
Ali oğlu Seyfettinin işbu bor· 
cunun temini tahsili için tahtı 
hacze alınan Ulucak köyü hu· 
dudu içinde eski Gediz mev
kiinde şarkan yol garben ve
cenüben hacı Davuttan hazi· 
neye kalan tarlalar şimaleo 

hacı Rüştü tarlasiyle mahdut 
ve beher dönümü (10) lira kıy-
meti muhammeneli eski 38 dö· 
nüm 3 evlek yeni tutan (3) 
hektar 584 M. M. ki tarla ve 
Harmandalı köyü hududu için· 
de ve köy civarında şarkan 
nizam lsmail oğlu Mehmet 

. garben hacı Davut şimalen 

kahya İsmail cenubed Mehmet 
ile çevrili ve içinde 8 sak zey
tin ve bir incir ve 1 kuyu ile 
kerbiçten yapılmış bir odalı 
kuleyi müştemil ve beher dö-
nümü 80 lira kıymet• muham
meneli eski 7 ,5 dönüm yeni tu-
tarı (6892) M. M. daki bağ ve 
yine Harmendalı köyü hududu 
içinde ve köy civarında tapu· 
ca kayıtlı hudutları şarkan 

bakkal Ahmet, garben ve şi· 
malen yol, cenuben Seyfeddin· 
den Molla Hasana geçen bağ 
ve hali hazır hudutları şarkan 
yol garben domuz çayı, ;ıima

len yol, cenuben bakkal Ah
met ile çevrili ve içinde 26 
ağaç zeytin ve 1 armut ve 6 in-
cir mahsullü ağaçlan müştemil 
ve beher dönOmü 50 lira kıy· 
meti muhammeneli eski 6,5 
dönüm ve yeni tutarı 5973 M. 
M. ki bağı ve Ulucak köyii 
içinde kerpiçten rıı amul ve üs· 
tü kiremitle örtülü ve sokak 
kapısından girildikte toprak 
üzerinde karşılıklı 4 oda ve 
tahminen 40 metre murabbaı 
avlusu içinde 2 hayvan damını 
müştemil sağı hazine arsası ' 
solu Ahmede verilen ev arkası I 
ve cephesi yol ile çevrili ve 
300 lira kıymeti muhammeneli 

hanenin açık arttırma suretile I 
satılmasına karar verilmiş ol· 
duğundan 2717 /936 tarihine 1 
rastlayan Pazartesi günü saat 1 
onbeşte ihalesi icra kılınacak· 

tir. işbu gayri menkullere ko· 

nulan muhammen kıymetlerin 
% 75 ini bulmadığı takdirde 
en son arttıranın taahhiidii 
baki kalmak üzere satış 15gün 
daha uzatılacaktır. Ve ikinci 
arttırma 12/8/936 tarihine ras· 
isyan Çarşamba günü saat 15te 
ihale\ katiyesi icra kılınacaktır 
Müzayedeye iştirak için yüzde 
7,5 teminat akçası alınır. ResDlİ 
telliliye ve pul masraf lan ile 
teraküm vergi müşteriye aittir. 
Hakları tapu siciJliyle sabit ol· 
mıyan ipotekli alacaklılarla di• 
ğer alakadarların ve irtifak 
hakkı sahiplerinin ve hususiyle 
faiz ve masrafa dair olan iddi· 
alarm işbu ilin tarihinde itiba· 
ren (20) gün içinde ve evrakı 
müsbiteleriyle dairemize müra• 
caatları lazımdır. Aksi takdirde 
hakları tapu sicilliyle sabit oloıa
yınca satış bedelinin paylaşoıa· 
sından hariç kalırlar. Taliple· 
rin muayyen gün ve saatta 
Menemen icra dairesinde ha· ; 
zır bulunmaları ve daha fazla 
malumat almak isteyenler 935 
/805 dosya nümarasiyle müra· 
caatları ilan olunur. 

1841 (1308) 



•• Hazıran ıese 

1'ürkiye 
Kızılay Kurunıu 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

şifalı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 

iz mir 
tinden: 

Bardak içiniz 
lzmir eczanesi TELEFON: 2067 

•• 
Mücadele cemiye-

YAMANLAR KAMPI 1 TEMMUZDA AÇILIYOr 
SERiN VE TEMiZ HAVA 

BOL YEMEK 
iYi SU 

SAGLIK KA YNAGI 

TENi AStR 

Bf r çok haşarat ~ldOrDcü mayiler vardır 

Fakat yalnız bir FLiT 
!!';.:::::~ Fena ve tesırslz haşarat olduruc u m a

·.·4':..:,·· .... ı.ı.ı ... , .. , · .... , .. · :W· .... 

Salihli Kurşunlu Banyoları 
Şifa .hassaları muhitimizde tecrübe ile sabit olan 

Salihlinin 
MEŞHUR 

viler almakla paranı zı beyhude yere 
israf e tmeyiniz ve FLIT' ln sahtelerin
den sakınınız. Aldanmama k için yalnız 
b i r FLiT olduA-un·u ve s iyah kuşaklı 
asker resimli sarı t e n ek ele r içerisinde / 
sa~ ıld ı ğını hatırınızd n tutunuz. Bu te. , 
nekeler mühürlü olduğundan her tü rlü ......-.~~~~.~ 
h iyleden f\rid l rle r. Hakıki FLiT kulla nıl
d.,!.kda bUtün haşaratı o ld u rebll irs lnlz. 

Dtliklertı ve yarıklara FLiT tozu 
lıoJllnuz . /la, arat , toza temas 
edlr • etmez derlıal ölürler • 

_., .,5 44 M? 

BAYANLAR 

KURŞUNLU Ilıcaları 

Hususi 
Güneş 

Gözlükleri 
VE 

Faallyettedlr 
Her türlü istirahat mevcuttur. Mükemmel otel, Lokanta 

gazino bullsa her türlü ihtiyaç ve konfor vardır. Banyolarda 
bol bahçecik suyu bulunur. Banyo idaresinin hususi otomo-
bili Salihli istasyonunda emre amadedir. Her aileye müsta
kil oda verilir. 

BiJumum Fenni 
Gözlük için 

Eczacıbaşı S. Ferit 

·şıFA 

Eczanesi 

...,...... 7 

• 
IÇiN 

Asırlık çamlar altmda kurulan bu kampa giden yol bu sene 
daha muntazamdır. Karşıyakadan her gün akşam Uzeri muntazam 
otomobil seferi vardır. Cemiyet kamptan maddi menfaat bekle
mez. Onun içindir ki fiatlar çok ucuzdur. Çadırdan başka iki 
yataklı barakalarımızda vardır. Kampa çıkmak isteyenler her 
gün saat 11130 dan 13 e kader Beyler sokağındaki dispanser 
Direktörlüğüne müracaat etmelidirler. 

~~~~4!"''*,...,.. -~~ .... ..._ .. ~~~~~ 

lzmlr Slclll Ticaret me
murlujundan : 

lzmirde büyllk Kardiça1ı ha
ımada 6S a.umkrada ticaret 
yapan (Endiiatriyel Türk ano
nim şirketi) nin . 24-6-936 tari· 
hiyle tasdikli sirküleri ticaret 
kanunu hükümlerine göre sicilin 
1687 numarasına kayıt ve tes
cil edildiği ilin olunur. 

lzmir sicili ticaret memurluğu 
resmi mühüril ve F. Tenik 

imzası 

SiRKÜLER 
lzmirde Büyük Kardiçab ha

nında 65 numaralı yazıhaneyi 
merkez ittihaz ile lzmir Sanayi 
şirketinden devren aldığımız 

Halkapmardaki fabrikada Va· 
loneks, Çameks, Sumeks, Liko
reks hulisalarımn imal ve satı
şiyle iştigal etmek üzere (En
düstriyel Türk Anonim şirketi\ 
unvanı altında bu kerre teşkil 
ettiğimiz şirket namana imza 
etmeğe idare meclisi reisi 
Nazmi T opçuoğlu, reis vekili 
Küçük Talit Muşkara, murah
has direktör Kazım Musal, 
idare mecfi,.i azasından lsmail 
Nişli, muamelat müdürü jozef 
Donuaz ve kontrolör Fadıl' a 
salahiyet verilmiştir. 

Şirketin mühürü altında bu 
zevattan ikisinin qıüçtemian 

imzası şirketimizi ilzam ve her 
türlü teahhüt altına koyacaktır. 

Aşağıda nümuneleri göste
rilen imzaların tanınmasını rica 
eder ve şirketimiz hakkında 

teveccühünüzün eıirgenmeme• 

sini saygılarımızla dileriz. 
Endüstriyel Türk Anonim 

Şirketi 
idare meclisi reisi Nazmi 

T opçuoğlu şöyle imza edecek
tir. N. T opçuoğlu. 

idare meclisi reis vekili Kü
çük Talat Muşkara şöyle imza 
edecektir K. T . Muşkara. 

25 - 26 1842 (1304) 

Donuaz şöyle imza edecektir 
jozef Donuaz. 

Kontrol6r Fadıl şöyle 
edecektir M. Fadıl. 

Umumi No .. 6800 
Hususi No. 1170 
işbu sirknler altindaki imza

ların şahıs ve hüviyetleri dai· 
rece maruf ve lzmirde Büyük 
Kardiçab hanında 65 numaralı 
yazıhanede merkezi bulunan 
"Endüstriel Türk Anonim şir
keti., idare meclisi reisi Nazmi 
Topçoğlu, reis vekili küçük 
Talat Muşkara, murahhas direk· 
tör Kazım Musal, idare mec
lisi azasından lsmail Nişli, mu
amelat müdürü jozef Donuaz 
ve kontrolör Fadıl'm imzalan 
olup bizzat vaz olunmakla tas· 
dik kalındı. Bin dokuz yüz otuz 
altı yılı haziran ayının yirmi 
dördüncü çarıamba günü. 

lzmir ikinci noteri resmi 
mührü ve imzası 

Umumi No. 6801 
Husu&i No. 1170 
işbu sirküler sure-tinin daıre 

dosyasında mahfuz 6800 umumi 
numaralı aslına mutabakata 
tasdik kılındı. Bin dokuz yüz 
otuz alh yılı haziran ayının 
yirmi dördüncü çarşamba günü. 

24 haziran 1936 
lzmir ikinci noteri resmi 

mübrti ve E. Erener imzası 
(1302) 

BONO 
Mübadil bonosu, banka 

hisse senetleri ve bilumum 
hazine tahvilatı Ergani, Si
vas dahili istikrazı satın alır. 

Adres: lzmir Kemeraltı 

Hacı 
60 

Hasan 
numarada 

otelinde 
Cavide 

Fiyatlar : Banyo dahil olmak üzere insan başına otelde 

karyola 100 - 75 diğer kısımlarda gene insan "aşına yatak
sız 1 inci 50, ikinci 40, üçüncü 30 kuruştur. 

Müstecirleri : 
Kemahll Ahmed Hamdi ve AH Balcı 

il 

Akciğeri olmıyan her hay
vanı ö1düren keskin FJitlerin 
pek çok çeşitleri, ufak bü
yük kutularda, şişelerde ve 
dökmesi ehven fiatla satılır. 

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

Kullanışlı ve dayanakla Flit 
tulumbaları, sivrisinek müca· 
delesi için her evde bulun-

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

(40) renk üzerine Kız markalı meşhur "Arti,, kUmaş 
boyasını unutmayınız. 

Kolonya, diş macunlan, krem, kokulu sabunlar ve daha 
pek çok çeşitlerimizi görmek iatiyenler bir defa depomuza 
uğrasmlar, her halde memnun olacaklardır. Telefon: 3882 

BÜTÜN DÜNYADA 

V)! 
==T~ ._ c..:mı --- "~~···-8; CAG I r::Ji 
f~ı 11E~ICESll 
TERCi HAN 

1 • 

KlllA•ll 
lzmir vakıflar direktörlüğünden: 
1 - Mezarlık başında 58793 lira 84 kuruş bedeli keşifli bal 

binası inşası evvelce kapalı 'zarf usulile yapılan eksiltmede 52032 
lira 55 kuruş bedelle müteahhidine ihale edilmişti. Müteahhidin 
teahhüdünü jfa etmemesi dolayısile mukavele feshedilmiş ve 
idare ile eski müteahhit tarafından vücude getirilen imalat mah
kemece te8bit olunmuştur. Geri kalan imAlat mUteahhid nam, 
hesabına yaptır_ı)mak üzere 24/6/936 tarihinden itibaren açak 
artırmaya konulmuştur. ihalesi 10/71936 cuma günü saat 16 da 
Irmir Vakıflar Direktörlüğü binasında mütetekkil k~miıyon hu· 
zanmda yaptlacakhr. 

2 - ı.tekliJer bu İfC ait projeler ile imallt ve ekliltme prt
namelerini ve tesbiti deJaiJ raporunu her gün VakafJar idarelİae 

1. E k k L. . o· k .. ı·· müracaatıa görebilirler. zmİr r e ISeSI ıre tor U• 3 - Muvakkat teminat miktarı 4190 liradır. Eksiltmeye gire-

g"' u··nden : cekierin teminat makbuzuuu v~ya bu miktara bağlı banka mek-
tubunu ve ticaret odasında kayıtla olduklanna dair musaddak 

1 - Lisemizin süel kampı, bu yıl yamanlarda yapalacakhr. vetıaiklerini ibraz etmeleri lazımdır. 
2 - Bunun için şehir içinde bulunan 6ğrencilerimizin S T emuı 4 - Eksiltmeye girecek isteklilerin mimar veya miihendia ol-

pazar günü sabahı şehir dışında oturanlann da 4 Temuz Cumar• maları ve inıaahn her türlü kanuni idari va fenni mes'uliyetleri-
tesi günü akpmı okulda bulunmalan gerektir. ni kabul ve ifa edecek mütehassıs mühendis veya mimarla bü-

3 -- Yatılı ve yatısız öğrencilerin kamp için beraberlerinde tin muamelelerde müştereken mes'ul olmak üzere çalışmaları 
müracaat. bulunduracakları eşya şunlardır : Birer küçük şilte, küçük yastık, tarttır. Ayni zamanda bu eksiltmeye girebilmek için en az 30000 
TELEFON: S903 battaniye, çatal, kaşık, su bardağı ve üç tane çinko tabak " biri liralık bir binanın inşaatını muvaffakiyetle bitirmit olduklarına 

11- 30 (912) S.7 Pa. Pe. S çnkur,, dair reımi fen hey'etlerinden verilmiş musaddak belgeler gös-

~~,~~~~~~~~~~~~~~2~S~-~2~7~17~96~~(~1~30~3~)~~te~rm~e~y~e~m~e~c~b~ur~d~ur~.~~2~5~2~9~4~9~~~18~3~2~~(:1~30~6~) ~ 
Murahhas direktör Kazım 

Musal şöyle imza edecektir 
Mu sal. • , 

idare meclisi azasından Is- 1 
nıail Nişli şöyle imza edecektir 
lsmail Nitli. 

YILMAZ RAKISI 
Muamelat müdürü lozef &..•ıı..-=---• 

YORGUNLUGUNUZU GİftERiR DİMAGINIZI DİNLENDİRiR HER YERDE BULUNUR 45 DERECELİK NEFİS RAKIDIR. 

lzmlr umum acentesi : Emirler çarşısı karşısında Mıhçılar HÜSEYiN BAHRi. ŞEKIP müskirat deposu. TELEFON : 32158 



• Sahife' 

DAIMON 
Masa vantilitörleri 

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

Satış yeri ve deposu : lzmirde Suluhan civarında No. 
28,9 Ödemişli Hüseyin Hüsnü 

..,~ 

Emlak ve Eytam bankasından: 
Esas No. Yeri No. sı Nev'i depozitosu 

Eski Yeni T. L. 
207-4Güzelyalı Tramvay caddesi 829 evin alt katı 18 

ayrı bölük 
223 Osmaniye C. Kara Osman 

oğlu hanında 
237 Murabıt çarşıın 

26-8 
23 

mağaza 10 

302 Buca Mecidiye C. Belediye S. 
306 Y olbedesteni Servili hanında 
313 Yolbedesteni Bidayet hanı 
350 Murabıt çarşısı Kızlarağası hanı 

-$52-353 Osmaniye caddesi 
390 Alsancak Mesudiye M. Zade 

sokak 
415 Göztepe Nevzat bey sokak 
583 Karataş Iılahane sokak 
629-1 Karata, Doku% eylül sokak 157 

701-c. " " il 

716 istiklal Mah. Gündüz sokak 16 
868 Orhaniye M. Kamil efendi S. 7 
970 Karataş Postacı Ali Riza ef. S. 
C.No. 

60 
55-10 
83-11 
55-12 
33 

13 
7 

111 

116 
18 
11 
39 

1 lzmir Gaziler M. Kemer salrn.\c 49 
11 Akdeniz Mah. küçük Tuhafiyeciler 6 
12 Karşıyaka Alaybey Günaydın S. 19-21 
20 Akdeniz M. kiiçük Tuhafiyeciler 

çarşısı 20 

" dükkan 
mağaza 

,, 
oda 
mağaza 

ev 
it 

" evin alt katı 
ev 

it 

" 
ti 

ti 

dük kin 
ev 

dükkan 

9 
10 
13 
20 
4 

30 

44 
4 
8 
8 

12 
40 
12 

8 

20 
6 

20 

6 
52-3 ikinci Süleymaniye Nezaket sokak 2.23 evin üçte bir 16 

bölüğü 

54 Ahmetağa M. ikinci kordon 1.10 mağaza, palamut 560 
hanı 

55·5 Samaniskc:Je9j ikinci kordon 
56-1 Birinci kordon 
56-6 Saman iskelc!si Mimar Kemalettin 

caddesi 
56-7 Birinci kordon ,, ,, 
56-1 O ikinci kordon Mimar Kemallettin 

55-3 
62 

9 
9-1 

caddesi 53 
60 Manisa Saray Mab. Lise sokak 31 

72-1 KestelJi C. ikinci Kestelli çıkmazı 101 
73-1 Karııyaka Alaybey Günaydın S. 23 

77 Karııyaka Oımanzade Reşadiye 21-25 
7-79 Mahmudiye M. Küçük Tuhafiye

ciler çartısı 
100 Aydın Kurtulllf Mab. 
103-2 Akdeniz Mab. Büyük Tuhafiye-

18-51 

dükkan 
mağaza 

dükkan 

" 

" ev 

" 
" 
" 

iki diikkin 
ev 

40 
65 

70 
35 

60 
72 
36 
17 
44 

6 
12 

ciler çarıısı 106 nst katta oda 9 
121 Manisa Saray Mah. Üzüm pazan 23 dükkin 16 

Mevkii ve numaraları yukanda yazılı gayri menkullerin bir 
senelik kiralannın ihalesi 29-6-936 pazartesi günü saat onda 
yapılmak üzere artırmaya konulmuştur. 

istekli olanlar hizalarında yazılı pey akçelerini veznemize yab-
rarak artırmaya girebilirler. 18-25 1710 (1252) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . . . 
: TAZE TEMiZ UCUZ : . . . . . . 
: llAC E 

• • 

HAMDİ NÜZflET E 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞDURAK 

Büyük Salebçi oğlu hanı karıısında 
....................................................................... 

VENi ASIR 

lzmir ithalat gümrüğü müdür
lüğündan: 

1 
2 
3 
4 
5 

K. G. Kıymet Marka Cinsi eşya No. tesbit No. 
sayı sandık A. 

Lira kr. 
3104 
3140 ~ 
3115 ~ 
1573 
1903 

12835 

24 
24 
24 
12 
15 

K. G. Marka 
sayı 

1492 J R 

AF 
l R F 
SR 
SAF 
FYN 

1-24 
1-24 
1-24 
1-12 

10-24 

No. Kıymet Cinsi eşya 
Lira kr. 

13-24 100 Lamba şişesi 

123 ~ 

" 
" 
" 
" 

B 
..! -.... cu ., 

Tesbit No as e 
110 ı. e 

K. G. Marka No. Kıymet Cinsi eşya 
Sıra sayı Lira kr. Tesbit No. '° 

1 55 varil 2898 B. 1. A. 1-55 280 Gayri mezkur 107 1. 1 

\O 
madeni boya N 

K. G Marka No Cinai eşya 
Sıra sayı 

Kıym~t 
Lira kr. 

50 
Tesbit No. 

1 241 500 F.J.A 1,3,4,9 Adi demir çivi 1091. 

K. G. 

487 
162 
649w 

Kıymet Cinsi etya 
Lira 

500 otomobil JAatiği 

" " 

K. G. Kıymet Cinsi eşya 
Lira 

markası teıpit No. 

P.C.M. 
lımir 

120 

" 

tespit No. 
ı::s 
cı 
::ı 
bO .... 

6378 156 adi boş demir varil 84 E :l .... ... cu 
Sıra 

sayı 

K. G. Kıymet Cinsi eşya 
Lira 

tespit No. :: 
ı:ı.. 

3-4 

Sıra 
sayı 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

8 
9 

5183 
5283 10875 müstamel boyalı bot demir varil 88 Y. 

10466 

K. G. 

5 400 
165 
141 
138 
213 
167 500 

9 500 

140 
1000 

1839,540 

Kıymet Cinsi e,ya 
Lira kr. 

tespit No. 

25 adi mukavva kutu 82 
50 gümüş yaldızlı salon müzeyyenah 
200 Beyazlatılmış pamuk mensucat " 
200 " 

il il " " 

200 Ham pamuk mensucat 
350 Yün mensucat 

3 Elektrik cereyan kesmegv e mah- " 
" sus alet (konstatör) 

0,30 Kablo teli 
50 Adi demir çivi 

" 

., 

1053,55 yekun 

... 
,p 
~ 

cu 
(,) 

cu -,p 
ca 
111) 

::ı 
cı 
ı:ı 
bO 
as 

e 
tespit No. :_ Sıra K. G Marka No. Kıymet Cinıi eşya 

sayı Lira .. 
as 

100 1. (,)o 
\O 

l 2990 P.H.H. 1000 Kına 

Sıra K. G Marka No. Kıymet Cinai eıya 
sayı Lira 

tespit No. 

1 527 K.A.T 11-20 50 Lak boya 167 1. .-4 

Sıra K. G. Kıymet Cinsi eşya tespit No. 
Lira 

1 442 20 Çekirdeksiz kuru üzüm 144 J. 

Sıra 

Sayı 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

7 
8 
9 

10 
11 

12 

13 

14 
15 
16 

Sıra 
Sayı 

2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

Sıra 
Sayı 
1 

K. G. 

445 
444 

2008 
97 

160 
11 

3 
8 

168 
115 

800 

3459 800 
4 

54 

35 
2 600 
2 600 

Kıymeti 

Lira K. 
20 
20 
35 
50 
15 
1 

1 
2 

15 
50 
1 -210 

50 

20 

10 

1 

Cinsi eşya Tespit No. 

Tuli 25 o.den aşağı demir çivi 81 

" " 
Alçı " " " 
Adi şişe, salon ve sofra takımı " 
Şişe kapaklı adi şişe kavanoz " ... 
Galvanizli demir çatal ve " ~ 
kaşık yatağı fJ • Lastik peşkir bağı ,, ,p 

T eoeke çerçeveli tel arme tabak altı : 
Şişe kapaklı adi fİşe kavanoz ,, =g 
Gayri müzeyyen fite sofra takımı :g, 
Adi şişe ispirtoluk makinası " 

Labaratuvarda müsta
mel cam ilet 
Mevaddı saire ile gayri mü· 
rettep siıe salon takımı 
Fincan ve tabak 
Adi tite su kupası 
Lastik peıkir bağı 

" 

" 

" 
il 

" -----------------98 200 241 50 Yek 6 n 

K. G. Kıymeti Cinsi Tespit No. 

304 

60 500 
10 500 
11 

290 
15 500 

3700 500 
69 
1 170 
3 340 

840 

4465 850 

Lira 
446 

20 
4 

10 
50 
5 

200 
135 

1 

%20 ye kadar ipeği havi 
pamuk mensucat 
Demir tulumba 
Galvanizli demir boru 

130 

" 
" 
" M. saire ile mürettep lastik boru ·,, 

Komple kalorifer 
il 

Balatali pamuk makifla kolanı 
" Komple kalorifer ,, 

Yün mensucat (M.M.G. 201·600K.),, 
K. 50 Tabii çay, kahve nümunesi ,, 

" il il " K. 50 il " " il 

K. G. Kıymeti Cinsi Tespit No. 
Lira 

7 70 Safi ioek menıucet 76 

... 
.c 
• (,) 

..!! -.... 
«I 
111) 

ı:ı 
c 

ı:::S 

bO 

lzmlr slcllftlcaret me
murluğundan: 

lzmirde birinci belediye cad
desinde 22 numarada ticaret 
ve komisyonculuk Çolak oğlu 
Nuri ve şeriki unvanı altında 
yapmakta iken bu kerre yeni 
soy adile (Nuri Çolakoğlu ve 
ortağı) unvanını almış olduğuna 
ve şirketin müddeti bittiği 

1-2-936 tarihinden itibaren on 
sene temdidine mütedair mu-
kavele zeyli ticaret kanunu 
hükümlerine göre sicilin 1685ci 
numarasına kayt ve tescil edil
diği ilan olunur. 

lzmir sicili ticaret memurluğu 
resmi mührü ve im:r:ası 

F. Tenik 
1 - Mukavele zeyli: 
Bin dokuz yüz otuz altı vılı 

haziran ayının yirmi ikinci Pa-
urtesi R"İinü saat on altı sula
rında hen asav1da imza ve mü-
hürnü koyan Türkiye cumhuri
yeti kanunlarmın bahşettiği sa-
IAhiyetleri haiz lzmir birinci 
noteri M.R. BavraktaroğJu, vu-
kubulan taleb ve davete bi
naen gittiğim lzmirde birinci 
belediye caddesinde Nuri Ço
lak oğlu ve ortagı şirketi yazı
hanesinde yanıma gelen lzmir
de karantinada duatepe soka
ğında oturan tüccardan Çolak 
oğlu Salih mahdumu NURi 
ÇOLAKOGLU ve lzmirde fe~ 
tah mahallesinde büyük fettah 
sokağında 26 numaralı hanede 
oturan Tüccardan MOLLA 
ZADE MUSTAFA mahdumu 
HÜSEYiN AVNl'den sebebi 
celbu davetim soruldukta lzmir 
birinci not.erli~ince resen tan
zim kılınan 2 Mart 1931 tarih 
ve 1765 numaralı mukavelena
me mucibince aralarında mün'a
kit Çolak oğlu Nüri ve şeriki 
unvanlı kollektif şirketinin esas 
mukavelesine zeyil olmak üzere 
bir senet tanzimini istediler. 
Kendilerinin kanuni ehliyetleri 
olduğunu anladım: 

lzmirde şark otelinde misafir 
Akhisarın Süleymanlı karyesin
den Seyyit Ali oğlu Bakkal 
Fethi ve kestelli caddesinde 
natırzade sokağında 138 'nu
marada Hasan oğlu Mehmet 
Ali -

şahit ve muarrif a.fatiyle ha
zır bulunuyorlardı. Bu ıahitlerin 
şehadete mani halleri olmadığı 

, ., 
2& Haziran 193•1 

sorularak anlaşıldı. Bunun üze 
rine her ikisi müttefikan söze 
başhyarak aşağıda yazılı busu
satı birriza kabul ve ikrar ey
lediklerini beyan ederler şöy
leki: 

M. 1 - lzmir birinci noter
liğince resen tanzim kılınmıı 
olan 2 Mart 1931 tarih ve 1765 
numaralı mukavelename muci-
bince akitler beyninde müo'a
kit ÇoJakoğlu Nuri ve Şeriki 
Unvanlı şirketin müddeti 1 Şu
bat 1936 tarihinde hitam bul
muş olduğundan tarihi mezkur
dan itibaren on sene bir müddet 
için birriza temdit edilmiştir. 

M. 2 - Şirketin, (Çolakoğlu 
Nuri ve Şeriki) şeklindeki ti-
caret unvanı 20 Haziran 936 
tarihinden itibaren (NURi CO-
LAKOGLU ve ORTAGI) ola· 
rak de~iştirilmiştir. 

M. 3 - Şirketin devam et• 
tiği müddet içinde şirketi fesh
etmek istiyen şerik bu arzu
sunu altı ay evvel diğer şerike 
bildirecek ve mnddetin hita
mında şirketi feshedabilecektir. 

M. 4 - işbu mukavele ile 
tadil edilmiş olan şirket esas 
mukavelenamesinin di~er mad
de ve hükümleri eskisi gibi 
mer'i ve muteber olmak üzere 
ibka edilmiştir. Deye sözü bi
tirdiler. Verilen bu takriri ben 
yeminli noter bir nusha olarak 
tanzim ettim ve muhteviyatını 
kendilerine yüksek sesle oku-
dum ve mealini anlattım. Ar
zularinın tamamen istedikleri 
gibi zaptolundniunu tasdik et
meleri üzerine bu mukavele 
aşağısını hepimiz imza ettik ve 
mühürledik. 22-6-936 

Akitler: N.Çolakoğlu ve H. 
Avni imzaları. 

Şahitler: M. Ali ve Fethi im
zaları. 

Noter: lzmir birinci noteri 
Mehmet Rifat resmi mührü ve 
M.R. Bayraktaro~lu imzası. 

Umumi No. 4423 
İşbu mukavelename suretinin 

dairede saklı 23-6-936 tarih 
ve 4423 umumi numaralı aslına 
uygun olduğu tasdik kılındı. 
Bin dokuz yüz otuz alh yıb 
haziran ayının yirmi liçUnctl 
salı günü. 

İzmir birinci noterliği resmi 
mührü ve M.R. Bayraktaroğla 
imzası. 

1840 (1310) 

ilan 
Amerikan Kız kollejinden: 
Amerikan Kız Kolleji Eylfılün birinci Salı günü yeni talebe 

kaydına başlıyacaktır. Eski talebenin de kayıtlannı yenilemeleri 
lazımdır. 

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

Bütünleme sınavı, Eylulün 19, 21, 22 inci gilnleri yapılacaktır. 
Derslere Birinci Teşrinin birinci gilnü baılanacakbr. 
Ücret, nehariler için: 
Birinci yıl - 60 
ikinci yıl - 80 
Ondan sonraki yıllar için (100) er liradır • 
Leyli ücret: (350) liradır. 
Fazla bilgi almak istiyenlerin Kollej direkt&rl6ğine ..W-acaat- 1 

Jarı. Direktörlük _, 

Sıra 

Sayı 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Sıra 

Sayı 
1 

Sıra 

Sayı 
1 
2 
3 

23-25 (1291) 

K. G. Kıymeti Cinsi Tespit No. 

350 
s 200 

Lira 
5 
ıs 

Yün örme boyun atkısı 
Yün şerit 

149 

" 
3 Şişede oksit dö magnezi 3~g 1 il " il " :: 

1 800 1 S Bilardo bilyaıı ( bagalit ) 11 

1 120 6 Podra ( mevaddı m. havi değil ) 11 

200 5 Allık ( dudak boyası ) ,, -----9 080 49 

... 
.c 
.Jııl 

~ .. 
-= .... .. • 
ı:::s 
c 

ı:::s 
be 

K. G Kıymeti Ciasi 
Lira 

Tespit No. J 
e 

6 850 80 ipekli pamuklu mensucat 
6 850 80 ipek miktarı %50n5 K . -------13 700 160 

K. G. Kıymeti 
Lira 

Cinsi 

3 300 35 Safi ipek mensucat 
11 O 3 11 ,, örtü 
350 5 " ., yatak örtüsü -------3 760 43 

.. 
129 :!' 

Tespit No. 

136 

• Uo 

Yukarıda yazılı eşya hizalarında parantezle içerisinde göste· 
rilen tarih ve günlerde saat 14 de açık arttırma suretile dahile 
ıatıJamadığı takdirde aynı günde de ecnebi memlekete kötü· 
rülmek üzere satılacağından itine gelenlerin ithalit gllmrüjil 
ıatıs komisvonuna müracaatları ilin olunur. 11-25 



ae ttaztrın 1938 . 

F ratelli Sperco 
Vapur Acentası 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
VULCANUS yaparu 27 ha

ziranda gelip yü'künü tahliye
den sonra Burgas, Varna, 
Köstence limanları için yük 
alacaktır. 

HERCULES vapuru 29 ha
ziranda gelip 4 temmazda Aa
vers, Rotterdam, Amıterdam 
ve Hambmg limanlan için yllk 
alacaktır. 

SVENSKA ORIENT Llniea 
NORDLAND motörO elyevm 

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

HEMLAND motörü 6 tf>m· 
muzda beklenmekte olup yü
künü tahliyeden sonra Rotter-
dam, Hamburg, Copenbage, 
Dantzig, Gdynia, GotehurJı! 

Oslo ve lskandinavya limanları 
için yük alacaktır. 

SERViCE MARiTiME ROUMAIN 
PELEŞ vapuru 3 temmuzda 

geJip 4 temmuzda Pire, Malta 
Marsilya ve Barselone hareket 
edecektir. 

Yolca ye ytik kabul eder. 
Dandaki hareket tarihlerile 

naYlanlardaki değitildilderdea 
acenta mes'uliyet kabul etmez. 

F ula tafaillt için ikinci 
kordonda T abmil ve Tahliye 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO acentesine müncaat 
edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004-2005-2663 

Doktor • Operatör 

Arif N. Yurcu 
Merkez Hastanem Operatlr6 

Hastalannı pazardan başka 
her gün ikinci Beyler ı1okağı 
Müzayede salonu kal'Jlsında 
78 numaralı muayenehane
sinde kabuJ eder. 
TELEFON:Muayenebane 339 

Evi 4042 
H. 3 (979) 

~..JW = » 
r.Y'f/z.;t"~Z~u.zu• R M !1U ' m 
Doktor - ()peratör 

Yusuf Ziya 
ÜSTÜN 

Merkez hastanesi doğum 
ve kadın baıtalıklan 
cerrahi miltehauw 

Hastalarını pazardan bqka 
her gUn ikinci Beyler •biı 
Beyler hamamı karşıamda 41 
namarah muayenebaneainde 
kabul eder .Ameli1atlaruu Al· 
aaneak SIHHAT eYiade yapar 

Muayenehane 3611611 
TELEFHN Evi 3909 

Sıhhat Evi 2974 
(978) 

N. V. 
W. F. H. Van l)er 

Zee & Co. 
DEUTCHE LEVANTE LINIE 

. G. m. b. H. 
MACEDONIA vapuru elyevm 

)imanımızda olup Anvers. Rot
terdam, Hamburg ve Bremen 
limanlarına yük kabul etmek: 
tedir. 

DELOS vapuru 7 teaı
muıda beklemyor. l 1 temmuza 
kadar AD•en. Rotterdam,Ham 
burg ve Bremen limanlarına 

y6k alacaktll'. 
CHIOS vapuru 11 te1Pmuıda 

bekleniyor. Bremen, Hamburı 
ve Anversten yük çıkaracaktır. 

ANGORA vapuru 20 tem
muzda bekleniyor. 25 temmuza 
kadar An•ers, Rotterdam,Ham 
burg ve Bremen limanlarına 
yük alacaktır. 
~ 

Amerikan Export Lines 
EXAMINER vapuru elyevm 

limanımızda olup Nevyork için 
yük almaktadır. 

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

••D ... 
JOHNSTON varen Lines Ltd 

Liverpool 
KENMORE •apuru 1 tem

muzda bekleniyor.Burgu, V ., .. 
na. K6atence, Galatz ve Braila 
limanlan için yük alacaktır. 

•• cscı •• 
ARMENT H.Schuld - Hamburg 

DUBURG vapura 29 hazi .. 
randa Hamburg ve Anvera li
manlanndan tabliye için bek
lenmektedir. 

Anvers, Rotterdem,Hamburg 
ve Bremen limanlan için yük 
alacakbr. 

•• 181 •• 

Den Norske Middelhaslinje 
( D.S A.S Sp.-ıakelinjen ) 

OSLO 
SARDINIA motörii 15 tem

muza doğru beklenmekte olup 

lskenderiye, Dieppe Dünkerk 
ve Norveç limanları için yük 
kabul edecektir. 

••D•• 
Se"ice Maritim Roumain 

Bugareıt 
DUROSTOR vapura 8 tem-

muzda K6atence, Sulina, Galu 
ve Galatz aktarmuı Belgrad, 
Budapeat, Bratialava, Viyana 
için y&k kabul edecektir. 
~ 

S. A. Royal Hongroiae de Na
vigation Danabienne- Maritime 

Budapeat 
BUDAPEST motörii 24 ba

randa bekleniyor. Belğrad,No· 
viaad, Bad~peat, Bratislava, 
Viyaa Ye Linz limanlanna ylik 
alacakbr. 

V apurlann iaimleri, gelme 
tarihleri Ye naYlan tarifeleri 
baklanda hiç bir taahh8de gi
rifilm•z. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

lzmirliler Istanhuldanerede buluşurlar 

Sirkecide Osmaniyeotelinde 

Her iki otelin miiateciri Türklerden en eski otelci 
olan ve herkese kendiaini sevdiren bay Omer LUt
tldlr. Bay Ômer Lntfi Izmir Askeri otelinin müea
siaidir. Kırk bir senelik tecrfibeli idaresini herkes 
bilir. lıtanbulda her iki otelde konaklıyacaklar kendi 
evlerindeki rabab bulacaklardır. 

Bnttıo bu fevkalideliklere ilaveten fiatlar 
miithiş ucuzdur 

YENi A~H -
Oliver Ve Şii. ızmlr sıcı111 Ticaret 

Mem1.trlulundan : 
LIMITET lzmirde Keten çarşısında bü-

vapur Acentası yük demir hanında 30 numa-
. rada her türlü emtia ticareti 

CENDEU HAN BiRiNCİ ve komiayonculuk Çeşmeli bacı 
KORDON TEL. 2443 beyzade Esat Remzi unvanı 

THE ELLERMAN LlNES L TD. altanda yapmakta iken bu ker-
GRODNO vapuru 25 hazi- re Çeşmeli Esat Ôzbey unvanı 

randa beklenmekte olup Londıa almıt olduğumdan if lau yeai ti· 
ve Hull içiu yük alacaktır. caret unvanı ticaret kanunu 

MARDINIAN vapuru 27 ha· hlikümlerine göre sicillin 1686 
ziranda beklenmekse olup Li- numarasına kayıt ve tescil 
verpool ve Glas.sıo• kin yük edildiji ilin olunur. 
alaceLtar. 184S ( 1'07 ) 

DRAGO •apana tem111uz or- w a && 
talarında LGPdra, Hull ve An- lımlr Aıliye mahkemesi 
versten gelip yük çıkaracak ve ikinci hukuk dairesinden: 
ayni zamanda Londra, ve Hull lzmirde Tepecikte Arslanlar 
için yllk alacaktır. aokağında HUll rnewldlncle ~ 

LESBIAN yapuru 15 tenı· aayılı evde oturan Mehmed kızı 
muzda Liwerpool Ye Svanıea. Fatma tarafından kocaıı Ga. 
dan gelip yük çıkaracakhr. zemirde 176 ıncı alay 12 inci 

Deotscbe Levante • Linie bölüğünde asker Said oğlu llyas 
TOFIA vapuru 25 haziran- aleyhine boşanma davasına mü-

da Hambarg, ve Bremendeo tedair dava arzuhal suretiyle 
gelip yOk çıkaracaktır. davetiye varakuı müddeialey-

NOT : Vürut tarihleri, va- bin askerden kaçmış olup ika-
purların isimleri ve navlun üc- metgih• hazırasının meçhul ol· 
retlerioin değifiklikJerinden me doğu tebliğsiz iade edilen da-
suliyet kauul edilmez. 

veliye zahrındaki mDbaşir $er-
Paria fakditeainden Jiplomah hinden anlafllmıı olduğundan 

Dlf tablplerl keyfiyetin Hlnen tebliğine ka .. 
rar verilerek tahkikata 10-7·936 

Muzaffer Eroğul gtlnline raslayan cuma saat 
10 a talik edilerek dava arzu-

KemaJ Çetindağ bal suretiyle davetiye vareka11 
Hutalanm her gUn sabah usulen divanhaneye asılmış ol-

saat dokudan b-·•·varak dupndan mlddeialeyhin tayin 
"'f&&ı olunan glln Ye saatte tahkikat 

Beyler - Numan zade S. 21 bAkimi l ldil'in huzurunda ha-
numrah muayenehanelerinde zır buhmmau veya bir vekil 
kabul ederler. glnderme.i aksi takdirde hak· 

Telefon : !1921 kmda gıyap muamelesi yapda-
Cuma Ye aah 8 den 10 a caj1 tebliğ makamana kaim ol· 

kadar memleket hutaneainde mak &zere iJAa olunur. 
(1309) 

A.N"T .A.L Y .A. 
Nakliyatı Umumiye Şirketi 

lzmir Şubesi 
fDOı".ZZZ.IV~Z.2.'J 

Bilyllk Kardiçalı han altında Numara 6 
TEJEfoo - 3560 Telgraf - ANTANBAR 
.. .... m1&n!JIG!'!1i2j~~~~img111m ..... 

Deniz, Kara, Mesajeri, nakliyatı gümrük ithalit ve 

ihracat komisyon işleri yapar 
Tllrldyenin bilumum liman ve iıtuyonlannda şube Ye 

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

Daima sabit daima tabii 

' 

Juvantin saç boyaları 
INGILIZ KANZUK eczanesi laborataarlannda laazırlanan Ju· 

vantin saç boyalan muzır ve zehirli maddelerden tamamen lri 
olup uçlara tabii renklerini bahteder. 

juYantin SBÇ boyaJanm kamraJ Ye uyah olarak iki tabii reek 
üzerine tertip edilmiftir. Gayet tabii ve sabit olarak temin ecli
len renk yıkanmak, terlemek hatta denize fİrmek ıuretiyle de 
çıkmaz. En ciddi ve emniyetli markadır. 

Eczauleerde ve ıtnyat matazalannda arayınız. 
Milli Emlak Müd&rlliğ&nden: 

Lira 
43 Aya•ukla Gaziler kemer C. 208 arsadan milfrez 222 

tajJi ikea halen ifÇi sokağmda 15 No. tajh arsa. 10 
44 Çatal ç~şme Halkapınar ıu fab~aaa karıı11nda kiğıtaae 

caddesmde 250 - 2 eski ve taJ Ne. lu Ev. 60 
46 Karataş vapur iskelesi 90 
47 Salhane vapur iskelesi 42, SO 

Yukanda yazıh emvalin birer senelik icarlanna haddi liyikile 
talip zuhur etınediğinden t O gOa m&clcletle azatılmuıaa karar 
verildi. lbalMi 2 Temmm: 9~ perıembe günü ıaat 17 dedir. 
:taliplerin Milli Eaılik mldirifetine mllracaatlan. 1847 (1305) 

-

~-··· 
---· .. PERLOOENT.. elif macununu 
tercih edeceksiniz, 

zira aöızın bllcOmle •eraitl sıhhiyeslnl 
haiz olan bu macun dişleri çQrOmekten 
korur, diş etlerini kuvvetlendirir, nefesi 
'lerlntetl~ v~ insanın g6r0n0t efesini 
1artuv. 

-·-~ "~. ? .. M·."t·J4~~ ~·. 
,,. ıııf.il.-c ot-.. ~.,., ... ~ Jc.ro/44 -.;~ı:ıl.:t 

TURAN Fabrikaları mamulatıdır. Ayaı umanda Taraa 
tuvalet sabunlarını, traı sabunu ve kremi ile gUıel&k krem· 
lerini kullınnuz. Her yerde aahlmaktadır. Yalnız loptan sa
hşlar için lzmirde Salibağa hanında umam acentelik Nefi 
Naci ve j. C. Hemai'ye müracaat ediniz. 

Posta Kut. aa• Telefon •••• 

!lir Otiflill almadan rvm 

Istırabın ve ağnnın en şid
detlisini en kolay, en ça-

1 buk ve en ucuz geçirme· 
ııiıa çaresi bir kqe GRiPiN 
almaktır. Mideyi bozmaz, 

, 

5 ookii<a 5 onra 

böbrekleri ve kalbi yormaz Ald1kln11 hr.ş_ dakıka so111a 

Ucuz - Tesirli - Zararsız 

GBIPI~ 

lzmir Emrazı sariye hastahanesi 
başhekimliğinden : 

Hastahanenin 1936 Malt yılının on bir ayına aid aıağıda mik· 
tan ve tahmini fiatlan ve muvakkat teminab yaııb muhtelif ih· 
tiyaçları açık eksiltmeye konmuştur. Şartnameler hutabane bq 
bekimliiioden ahnır. Eksiltme 3 T tmmuz 936 tarib ~ama g&nl 
saat onda Tepecikte Emrazı sariye baıtabanesiade yapdacakbr. 
Muvakkat teminatlan nakid olarak verecekler eksiltme glnOne 
kadar villyet veıneıine yabracaklardır. 
Tahmin edilen Muvakkat 

Fiah Mikdarı teminatı Cinıi 
Lira kurut Kilo Lira kuruı 
101 25 4500 7 60 Kalın buğday kepetl 
435 2000 32 65 Pirinç Tosya 
187 SO 15000 14 06 Odun 
320 400 23 Sadeyaiı 
183 600 13 72 Saban 
156 90 600 11 77 Toz teker 

1015 3SOOO 76 12 Kokk6m6r6 
1290 12000 96 75 Ekmek 
2560 6400 192 Et 

SSO 5500 41 25 Sot 
420 2800 31 ıs Yoturt 
60 800 4 80 Patates 

120 800 9 60 Kuru soğan 
50 200 3 75 Taıe bamya 

100 1000 7 SO " fasulye 
150 1400 11 25 Patlıcan 
162 SO 13CO 12 18 Domate1 

11-ıe-2s-2 
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F ırtınaJı ve münakaşalı geçen saatlerden sonra 

z 
1 

Harbın olmayışı milletleri~ takatsız oluşundan mı? 
Paris, 24 (Ö.R) - Mebusan 

meclisinde istizahta bulunan 
hatiplere cevap verirken dış 
işleri bakanı Yvon Delbos şu 
beyanatta bulunmuştur: 

Milli menfaatlar önünde parti 
ihtiraslarının susması Jazımdır. 
Hükümetin beyannamesi milli 
müdafaa meselesi üzerinde hiç 
bir şüphe ve tereddüde imkan 
bırakmamaktadır. Diğer cihet-

Mr. Baldvbı 
ten F ransanın sulh iradesi 
platonik bir his değildir. Hü
kumet hakikatlere karşıdan 

bakmak ve onlara hakim ol
mak için sarsllmaz bir azim 
beslemektedir. 

MiJJetJer cemiyetine karşı 

tenkidler yapıldı. Fakat hu
nun yerine teklif edilen başka 
ne gibi bir siyaset vardır? Hiçi 
Bunun haricinde, ya aded ba· 
kımmdan madun mevkide bir 
tecerrüd, yahud da bir vakıtki 
ittifaklar sistemine dönmekten 
başka yol yoktur. Hükumet ma
ziye doğru bö7Je bir kayışa 

hiçbir şekilde razı değildir. 
TEHLÜKEYE KiMSE 

GIRMEYOR 
Fransa kollektif emniyet sis

temini kurtarmaktan feragat 
etmiş değildir. Ancak birçok 
milletler, doğrudan doğruya 
kendilerini alakadar etmiyen 
meselelerde bir tehlüke altına 
girmeğe mütemayil değildir. 

Bunun içindir ki, mıntakavi 

paktlar fikri ileri sürülmekte
dir. Maksadımız sulh için daha 
az fırtına yüklü bir hava ya-
ratmaktır. Biricik maksadımız, 
küçük büyük, bütün devJeHerin 
emniyetini temin etmektir. An-
cak bütün milletlerin anlaşma
sıdır ki Avrupaya ahenk ve
rebilir. 

Merkezi Avrupadaki tehlü
keleri biliyoruz. Hükumet hiç 
bir şekilde vazifesinde kusur 
etmiyecektir 

ALMANYA iLE ANLAŞMA 
Almanya ile münasebetleri

mizi Alman iç siyaseti bakı· 

mından tetkik etmiyoruz. Fran
sa bir tehdide karşı koymak 
için elinden gelen herşeyi ya· 
pacakbr. Almanyaya karşı va· 
ziyetimizdc şüphe ve tereddüd 
uyandıracak hiçbir şey yoktur. 
Biz Almanya ıle hakka ve ada
lete uygun bir anlaşmayı müm
kün kılmak istiyoruz. Zaten 
Cenevrede yapılacak içtimalar 
hükumetlere bu hususta fikir 
teatisi için fırsat verecektir. 

HÜKÜMETE ITIMAD 
Paris 24 ( Ö. R ) - Melm-

san meclisinde harici siyaset 
hakkındaki münakaşalar saba
hın saat ikisine kadar devam 
etmiştir. Hükümetin beyanna
mesi okunduktan sonra muha
lefet partilerinden muhtelif ha
tipler istizahlaunı tahlil etmiş
ler ve hükumetin siyasetini 
muhtelif noktalarda tenkid et· 
mişlerdir. Bunlara cevap ola
rak dış işleri bakanı Yvon Del
bos hükumetin beyannamesile 
çizilen siyasetin ehemmiyetini 
kaydetmiş ve ihtiva ettiği en 
esaslı noktaları gözden geçire· 
rek izahat vermiştir. Gece yan
sından yarım saat sonra itimat 
meselesi ileri sürülmüş ve hü
kumetin iltizam ettiği itimad 
takriri reye konulmuştur: Rey 
tayin esami suretile yapıldığın· 
dan ancak sabah saat bir bu
çukta bitmiş ve netice ilan 
edilmiştir. Hükumet 198 reye 

Fraflsız kabinesi 
karşı 382 reyle itimad kazan
mıştır. 

AVAM KAMARASINDA 
Londra, 24 (Ö.R) - Avam 

Kamarasmda dün öğleden 
sonra yapılan münakaşa neti-

i{f ima esnasında 
cesinde sosyalist partisinin hü
kumete itimadsızlık takriri 170 
reye karşı 384 rey ile redde
dilmiştir. lntihabattan sonra 
meclisteki vaziyet şöyle oldu: 
Hükumet partileri 431. muha· 

Jefet 184 meb'us. Bu rakam
ların karşılaştırılması fazla tef
sire lüzum bırakmamaktadır. 

Son rey gibi münakaşanın 

cereyanı da tahmin edilmemiş. 
Hiç bir şey göstermemiştir. 
Muhalefet Sosyalist lideri Att
lee kabineye karşı mutad silab
lari kullanmış ve hükumet te 
bunları malüm delillerle red 
etmiştir. 

Attlee'nin dün bildirilen nut
kunda mühim bir fıkra logil
terenin temerrüd vaziyeti hak
kındadadır. Sosyalist Jideri 
böyle bir siyasete itiraz ede
rek lngilterenin sevkulceyş va
ziyetinin 1914 te" evelki gibi 
olmadığını söylt! ·r. 

Dahiliye bak<mı Sir John 
Sinson bu tenkidlere eevab ver
miş ve ayni zamanda perşem
be celsesinde Sosyalisn· mebus 
Lansdın tarafından ileri sürülen 

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

İlk Çelik kombinamız Fransız Ayan MecHsi 

iki lngi iz kredi firma
sınca inŞa edilecek 

On Milyonluk hazine 
tahvilatı çıkarılacaktır 

Mukavelenin Ankarada imzası es- Fransız Milli bankasının islahı de 
nasında dostça sözler söylendi gözden geçiriliyor 

Silmcıbank umum miidiilü 
Nurullah Esad 

Ankara 23 (A.A) - Birinci 
beş senelik endüstri progra
mına dahil olub Sümerbank ta· 
rafından bu sene Karabükte 
kurulmasına başlanacak olan 
Demir, Çelik fabrikaları ile 

mütemmimi bazı sanayiin ku
rulmasına talib olmuş olan H.A. 

Brasset And Co-L.T.B. London 
şirketi ile lngiltere Credit Eks· 
port Guarantce Depart Ment 
dairesi mümessilleri ve Sümer
bank arasında cereyan etmekte 

olan müzakereler iki taraf ara
sında mutabakatla neticelenmiş 
ve bu bapta vücuda getirilmiş 

mali anlaşma bugün öğleden 
sonra beşte Sümerbank idare 
meclisi salonunda imzalanmıştır. 

imza sırasında Ekonomi ba
kam Celal Bayar, Ingiltere 
maslahatgüzarı l\ır. Morgan ve 
Credit Eksport Guarantee De
partment mümessili Mr. Sam
merville'in zevcesi ve kendisi 
Jktisad vekaleti müsteşarı 
Kurdoğlu, Maliye vekaleti mü
messili, nakıd işleri umum mü-

dürü, Kaşmir lngiltE're ateşe Pariı, 24 ( Ô.R ) - Fransız 
komersiyah Kolonel Vods, Mü.- milli bankasının ıslahı hakkın-
hendis J.Crabbe ve iki taraf daki proje hazır!anmışbr. Ya-
müzakere heyetine dahil diğer kında parlamento finans gru· 
zevat, lnj!iltere sefareti ve Sü- bunda tetkik edilecekHr. Cu-
merbank erkanı hazır bulun- murreisi Lebrün hükumet pro· 
muşlardır: jesini imzalamıştır. 

Mr. Sammcrville ve Macken- Paris, 24 (Ö.R) - Ayan 
zie tarafından dostca sözler meclisi tedavülde olan hazine 
teati edilmiş ve Türk heyeti tahvilatı mıktarının 10 milyar 
tarafından aynı şekilde muka· artırılması hakkındaki hükumet 
bele olunmuştur. projesini müzakere etmiştir. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Biçki Yurdu • • 
sergısı 

•• bu yıl da 
• mezun verıyor 

Biçki Yurdu ta/ebeleti11drll bir gr11b 
Karataş'daki Biçki Yurdu içinde meydana getirdikleri 

talebelerinin bir yıllık çalışma- roblar, • tuvaletler, mantolar, 
larmı gösteren sergi açılmıştır. karyola takımlan gözleri çele-
On yıldanberi beşyüzden fazla cek k~dar. güzeldir. Boya ve 
mezun veren bu müessese, çiçek ışle~ıle kadife kabartma 
muhitine uütevazi çahşmasile işler sergıye ayrıca bir husu· 
müfid olmaktadır. Serginin siyet vermektedir. 
hazırlanışı ve tezyinah cidden Karataş Biçki Yurdu Direk-
mükemmeldir. törü bayan Rubsarı tebrik 

Talebelerin bu ders yılı ederiz. 

Fransız Milli bankasuzitz Paris 
merkezi 

Maliye komisyonu raportörü 
haz.inenin ihtiyacı olacak mebla
gın 17 milyar olduğunu hatırlat
hktan sonra maliye bakam 
Auriol mebusan meclisindek! 

beyanatını tekid etmiş ve hü
kumetin elinde hazine tahviliih 
çıkarmak için kalan imkanın 
800 milyon olduğunu, eski yan
lış usullere düşmemek için bu 
kanuna karar verildiğini, ilk 
veya son teşrinde vergi usulü
nün sadeleştirilmesi için kanun· 
lar verileceğini söylemiş ve 
ayanın da, memleketin mali 
kalkınmasına inanmı göstermek 
ilzere kanunu kabul etmesini 
istemiştir. Kanun 90 reye karşı 
184 reyle kabul edilmiştir. 

mütaleaları da reddederek 
belli başlı noktalar üzerinde şu 
izahatı vermiştir: 

NEDEN MUVAFFAK 
OLAMAMIŞLAR? 

1 - 16 ncı maddeye göre 
zecri tedbirler ancak taarruz 
vaziyetinin tesbitinden sonra 
tatbik edilir. 

2 - Zecri tedbirlerin tatbi- : 
kında zaaf göı;;terilmemiştir. 

Su u1ll Simon 
Petrol ambargosunun tatbik 
edilememesinde lngilterenin 
tatbik edilememesinde lngil· 
torenin kabahati yoktur. 

3 - Italyan zaferi şarki 
Afrikada öyle fili bir vaziyet 
ihdas etmiştir ki bu ancak 
askeri bir ha:eketle devrile
bilir. Habuki hiçbir millet si• 
laha müracaata mütemayil de
ğildir. 

Şu şartlar içinde, zc eri ted· 
birleri tatbik eden devletler 
için realist bir siyaset takip 
ederek milietler cemiyetini 
takviyn etmekten ve istikbal 
için daha müessir olmasını ha
zırlamaktan başka çıkar yol 
yoktur, Her halde şimdiki va• 
ziyetin istilzam ettiği büyük 
tehlükeler hasebile, Habeşis• 

tanın istiklal davasını korumak 
için, muzaffer bir harpte bile 
olse, bir tek Ingiliz harp ge• 
misinin batmlmasına mütema
yil değiliz 

Nutkuna nihayet verirken 
Sir Jhon Simon muhalefetin 
siyasetini sarih olararak tayin 
etmesini ve lngiliı hükumetinin 
mes'uliyetini ne dereceye kadar 
angaje etmek istediğini bildir· 
mesını istemiştir. 

HARBA HAZIRLIK 
YOKTU 

Bundan sonra Baldvin yeni· 
den söz alarak hükümetin ka· 
rarmı bildirmiş, zecri tedbirle· 
rin ilanihaye devam edemiye· 
ceğini kaydetmekle beraber 
hükumetin ne ltalyan hareke· 

tini mazur görmeğe, ne de 
bu devlete para ikrazına 

mütemayil olmadığım tasrih et
tikten sonra demiştir ki: 

Kollektif emniyet sistemi 
akim kalmışsa bunun sebebi 
şudur ki hiçbir millet harbe 
hazır değildi. Ingilterenin siya· 
seti için milletler cemiyeti dai· 
ma bir esas kalacaklar. 

Baldvin ayrıca FransanıP 

hattı hareketini medhetmiş .,e 
Cencvrede lngiliz - Fransız İŞ 
birliğine güvendiğini söyle· 
miştir. 


