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onferan ın dünkü cel e inde 
abul edildi tezimizin üç e ası 

~ ....................................... . 

Müzakereler 
uzıyacak 

Fakat tezimiz mutlaka 
muzaffer olacaktır 

Montrö'de toplanan boğazlar 
konferansı müzakerab, şimdiye 
kadar hiç bir konferansa nasib 
olmıyan büyilk bir samimiyet 
havası içind~ inkişaf eylemek· 
tedir. 

Daha ilk celsede bu toplan
tıda yer almış olaa diplomatlar, 
Tnrk tezini esas itibariyle tas
•ib eylemiılerdir. 

Hatta denebilir ki konferan
•ın açılış celsesi Türkiye lehine 
bir tezahür şeklini almıştır. 
Hakkımızdan emin bulunduğu
muz ve isteklerimizi hak ve 
adalet mefhumlarma uygun 
olarak ileri sürdüğümüz için 
b6yle bir netice ile karşılaşa
cağımızdan asla şüphe etmi
yorduk. 

Yalnız son gelen haberlere 
haJaıacak olursa konferan& 
•~Hi•ini tahmin edilen günler 
:• 80Da erdiremiyecektir. 

laılrereler bir az daha uza
yacaktır. 

Bu UzaJll tezimisin lnawvet& 
olmadığından veya konferansa 
iştirak eyliyen devletlerin Türk 
taleplerini yeraiz buldukların
dan değildir. 

Biliyoruz ki büyük bir Ak
deniz devleti olan İtalya, bu 
konferansa iştirak eylememit 
giyabında verilecek hükümler 
hakkında kat'i bir kuyurlu ih
tiraziye muhafaza ettiğini bil
dirmittir. Italyanın bu hareketi 
de bize karşı basmanf' emeller 
beslediğinden veya Türk tezini 
kabule şayan bulmadığından 
d-··ıd· .. gı ır. 

Bayle bir hareketi daima 
tekrarlanan ltalyan dostluğun
dan asli bekJiyemeyiz. Muhak
kak olan cihet şudur ki ltaiya 
Habeı meselesinden, Uluslar 
•oıyetesinin :r.ecri tedbirlere ait 
kararlarından Avrupa devlet• 
lerinin pek çoğuna kırgındır. 
Avrupayı alakadar eden bü

tün meseleler üzerinde konuş
llıaktan ictinab etmekte hatta 
llliitalea serdinden bile kaçın
tnaktadır. 

ltalya zecri tedbirler kaldı
rıhnadıkça arsıulusal .görüşme
lerden daima uzak kalacağını, 
hatta Uluslar sosyetesinden bile 
Çekileceğini açıkça söylemiştir. 
Binaenaleyh bu vaziyet karfı· 
•ında da boğazlar konferan11na 
~a gelememiştir. Montröde 
alk g6rlişmelerini yapan mu
rahhaılar bugün Cenevrede 
bulunacaklardır. Bu itibarla 
konferana müzakerelerinin bir 
IQilddet için talik edilmek zaru
tetj basıl olmuştur. 
r· T&li komisyonlar görüşmeJe
tne devam ederlerken Cenev
~~e de zecri tedbirler mese-

11 Dıiizakere mevzuu olacaktır. 
londrada Avam kamarasın· 

da, Pariıte parlamentoda cere
~- eden ıiddetli münakaıa

rda lngiltere ve Fransa bü-
- Sonu 2 ind sahi/'de -

'°Sa11ıg Jcı C>cako•ıu. 

1 -
2-
3-

Çanakkale boğazının askerleştirilmesi .. 
Türkiyenin hakh emniyet prensibi .. 
Müsaadeli gemilerin boğazdan geçmeleri .. 

lngiliz kabinesi 

Dün mühim bir 
içtima akdetti 

. 

Montrö'deki lngiliz başdelegesine 
talimat verdi 

INGILlZ DELEGESi T ALIMAT ALDI 
lstanbul, 25 (Telefonla) - Londradan bildiriliyor: 
ınglllz kabinesinin bu :sabah, Baldvln'ln ba•

kanllğ,nda yaptıAı içtimada dıf bakanı Eden'de 
hazır bulunmuştur. doplantıda MontrH konfe. 
ransı meselesi görUşUlmU• va 8tanhop'a veri
lecek tallmat hazn•lanmı,llr. Kara denizde sa
hlldar devlet fllolarının BoAazlardaİI serbestçe 
geçabllmı; lerl hakkındaki ·Sovyet mUddalyatı 
son derece ehemmlı...,. telklk adJIJDl•Ur. 
Vazl~et, umumı,et 1Ub•r'71a no..,...lln fevkinde 
görUlmemltllr. 

- SONU ÜÇÜNCÜ SAHiFEDE -

Italyan dış bakanı 

Konsey kararından son 
ra Montröye gidecek 

Nihayet Italyanın de tezimize 
yaklaşması bekleniyor 

18TANBUL, 2& (YENi ASIR Muhabirinden) -
Montrö'dan telgrafla blldlrlllyor: Boiazlar kon
feranaı, bugUnkU meaalalyle HUkOmatlmlz 
tarafından hazırlanan aoıazlar mukavalename•I 
pro)ealnln ilk tetkikini blUrmı,ur. Konleranata 
flmdlya kadar fU Uç aaaa kabul adllmı,ur: 

t - Bolazların aakarlatUrllmasl .. 
• - TUrklyenln bolazlarda emniyet Pranalbl, 
• - Hena lemllerlnln sulh zamanında bolaz. . ......................... .......... 

.......... •ll'naları .. 
- SONU 0Ç0NC0 SAHiFEDE -

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

Şükrü Kayanın başkanlığında Bir anlaşma meydana geldi 

Dün akşam toplanan Ege valileri yeni lngiltere, Japonya veltal
direktiflerle vazifelerine döndüler ya bitaraf kalıyorlar 

Sayın vekil valilerin vazife harici zamanlarda halkla 
temas ederek dilekleri tesbit etmelerini istemiştir 

ŞüluiJ Kaya partide '°'1.wJ.arken 
Evvelki akşam genyön kurul yakın bir alika ile dinlemit· 

azalanndan ba:r.ılan ile birlikte lerdir. 
şehrimize gelmiş olan Dahiliye Saat on buçukta Dahiliye 
Vekili ve Parti genel ıekrete- vekili belediyeyi ziyaret ve rei· 
ri Şükrü Kaya dün sabah Ata- sin odasında bir müddet iıtira· 
tnrk konağmda Vali Fazlı Gfi- bat . e~mitlerdir. Saat 11 de 
leçle Belediye reisi Dr. Beh- ıebrımızde bulunan Ege mınta· 
cet Uzu kabul etmiş ve kendi- kası •iliyetleri valileri ile gen 
)eri ile vilayet ve şehir işleri yan . kurul üyeleri vilayette bir 
etrafında bir müddet görüş- toplanb yapmışlardır. Bilihara 
müştür. bu toplanbya Dahiliye vekili 

Saat onda. refakatlarında Şikrn Kaya da gelmiştir. 
Belediye reisi Dr. Bebcet Uz Saat yarımda başbyan gö· 
olduğu halde Kültiir park ile rütmeler tam bir buçuk saat 
Fuvar yerine gitmiıler ve ora· ıilrmiiftür. 
daki teaiaat bakkmda belediye Vekil ve C.H.P genel 1ekre· 
reni tarafından verilen iaahab teri itle Jemeiini refakatuacla 

ki :r.evat, vali ve belediye reiıi 
ile birlikte şehir gazinosunda 
yemiş ve saat 15.30 da Gazi 
konağına giderek Alman kon
solosunun ziyaretini kabul ey· 
lemittir. 

Saat 16 da Cumuriyet Halk 
Partisi kurağında lzmir, Mani
sa, Balıkesir, Aydın, Burdur, 
Antalya, lıparta ilbayları ve 
Geny6n kurul üyelerinden olup 
lzmire gelenlerden ıaylav Salah 
Cimcöz. Mümtaz Ökmen, 
Riza Ertem, Hlisnll Çakir, Ha
san Ali Yiicel, lncedayı ile iz
mirde bulunan saylavlar ve 
bmir Uy&nkuru1 üyeleri hazır 
olduğu halde iç bakam ve Parti 
genel sekreteri Şükrü Kaya, 
bafbakan lım~t lnönü•nün An
karada toplanan ilbaylara yap
biı, yeni değişiklik hakkındaki 
eaaslara dayanarak gereken 
tavzibatta bulunmuştur. Sayın 

vekil yeni durumun icabatını 
anlatırken bilhassa demokrasi 
mefhumu üzerinde tevakkuf 
ederek halkla temasların re· 
jime vereceği kuvvetin ehem· 
miyetini tebarilz ettirmiştir. 

Valilere verilen yeni ye mü· 
him vazifenin gelişi güzel alın
mış bir karann neticesi olma· 
dağını, iitedenberi derpiş edilen 
bir gayenin tahakkuku için dü
ttbılilmüı bir prens.ipten doğ· 

- Son• aJlma stıv/ada -

Konferansta v~rilecek karara 
oymağı tercih ediyorlar 

/lflİÜZ diş bakanı Eda 

lstanbul, 25 (Yeni Asır) -
Londradan bildiriliyor: 

lngiltere, japanya ve ltalya 
araımcla boğazlar meıeJesinde 
noktai nazar teatisinden sonra 
bir anlaşma meydana geJdilf 
anlaşılıyor. Bu üç hükümet 
boğa:r.lar meselesinde bitaraf 
kalmağı umumi karara uymaiı 
tercih etmiılerdir. 

lslanbul. 27 (Yeni Asır) -
Montr6den bildiriliyor: 

Sevyet dıt itleri halk komi· 
seri matbuata bir tebliğ Yere
rek Boğazlar meseleıinde hl· 
kiimetinin vaziyetini f&ylece 
taarib etmektedir: 

Sovyet h0k6metinin, Lozan 
koaf eran11nda da kab1Jl edil
miş olan, tonaj tahdidi esasını 
muhafaza etmekten başka mak• 
sadı yoktur.Bundan takip etti
ğimiz gaye Karadt:niz devlet
lerine karşı hiç bir tehdidin 
mevcut olmaması ve böylece, 
onların deniz kuvvetlerini art• 
brmak zaruretile karfilatma• 
malarıdır. Biz, diğer taraftan 
Karadeniz sahil devletler deniz 
kuvvetlerinin Boğazlardan geç
mek hakkının tahdit edilme
mesini istiyoruz ki zaten Lo
zan konferansında da bu esaı 
kabul edilmif ti. 

"Sovyet delegaıyonunun i.
tediği bu ıerbeıt geç:t hakkı 

- Son• 3 üntii sahil## -
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Müzakereler 
uzıyacak 

-·-Fakat tezimiz mutlaka 
muzaffer olacakhr 
-Baş taıa/ı ı ncı saı•/aaa -

kumetleri zecri tedbirlerin ilga· 
sına taraftar olacıklannı bil
dirmişlerdir. 
Habeş istiJJilin~ korumak 

için hiç bir millatin lııir &k: ile• 

fer feda cdemmiğjııe ~re: 
zecri tedbirlerin kaldırılmasına 
bir emri vakiı naariyle llalol~ 
bilir. Bir ka~ g · içind'e: Ja'}?t
lacak siyasal görüşmele~cfe 
zecri tedbi Ierinı bldirıfma 
kararı alınırsa boğazlar kon· 
feransı murahhaslarının arala
rına ltalyan delegelerini de 
alarak Montra•ye döaecelderin· 
de şüphe edilemez. 

Bu şekilde hem konferan9ın 
gedik noktası tamamlanmış ve 
hem de barış için çok ehem· 
miyetli olan Avrupa meselele
rinin müzakerelerine yol açıl
mış olacaktır. 

Müzakerelerin uzamasını in· 
taç eden diğer bir nokta da 
buğaz.larm ehemmiyeti ve bu 
mesele üzerinde asırlardanberi 
birçok Avrupa devletlerinin 
menfaatJarının çarpışmasıdtr. 

Elbette ki, bukadar ehemmi
yeti haiz bir davanın birkaç 
gün içinde intacı beklenemezdi. 

Fikirler çarpışacak Te niha
ret menfaatları telif eden for
müller buluoacakbr. BllDun 
için de vakıt lazımdır. 

Müzakereler nekadar uzarsa 
uzasın bizim davamızın muzaf
fer olacağana inanımız vardır. 

Çünkü biricik dileğimiz emni
yetimizin temini ve barqın 

korunmasıdır. 
'F.Kak.kı C>cakoğiu. 

Küçük haberler 
Tayin 

Defterdarlık kadrosunda mün· 
hal bulunan 150 lira ücretli 
muamele vergisi hesap müte· 
hassıshğına buğday koruma 
vergisi baş kontrolörü Mebmed 
Ali tayin edilmiştir. 

Bergama hayvan panayırı 
Her sene 25 haziranda Ber

gamada açılan ve bir hafta 
devam eden Bergama hayvan 
ve emtea panayırımn bu yıl 
14 Eylülde açılması takarriir 
etmiştir. Panayır yine bir hafta 
devam edecektir. 

Kongre zabıtları 
Ekonomi bakanlığı Türkiye 

Tecim ve Endüstri adalan dör
düncü genel kurultayına aid 
kongrenin zabıtlarını bir kitab 
halinde bastırarak bütün Tecim 
ve Endüstri odalarına gönder
miştir. Bu kitapta ekonomi ba
kanı Celal Bayarın başkanlı· 
ğrnda toplanan dördüncü büyük 
kongrede cereyan eden mukar· 
rerat, verilen takrirler ve aza
lanrı dilek takrirleri vardır. 

Komünistlerin 
kararı 

Temyiz mahkemesince 
tasdik olundu 

Türkive cumhuriyeti teşkilatı 
esasiye kanununu değiştirmek 
maksadiyle komünizm cemiyeti 
teşkil ed ~rek buna aid pren
sipleri yaymak için beyanname 
dağıtmakla maznun Hasan oğlu 
Ahmed Çağ, Mehmed Emin, 
Yusuf, Mazhar, lsmaif ve Re
ceb oğlu Ahmed dörder sene 
ağır hapse, Hayri Tekin 3 sene 
d6rt ay ağır hapse şehrimiz 
ağır ceza mahkemesince mah· 
kum edilmişlerdi. Mahküm edi
lenler, ağır cezanın bu kararını 
temyiz etmişlerdi. Temyiz mah
kemesince tetkik edilen dava 
evrakı üzerine tasdik kararı 
verilmiş ve dava evrakı şehri
mi:r: ağır ceza mahkemesine 
gönderilmiştir. 

ŞEDiB BA.BBRLBRİ 
Tarifeler de 

MUhim tenzilat yaptlacağı 
Ankaradan fiatiar 

veriliyor 
1 t'aımudiılll ft:iaar:en aur

aat ver..aleti fanfindaa idare 
cdifeccl< ofan liman işferi umum 
müdürlüğünün y;ui teşkilat ve 
kadeaau hakknrda temaslu 
y,apm üzere Aaka~a~a g.i en 
umum müdür Haşmet üç n 
sonra şehrimize dönecektir. 

Adliye kadrosunda ya
pılan yeni değişiklikler 

Hırsızın marifeti 
Çabnan ,ı,eıer yine mal 

sahibine satdmak 
isteniyordu 

&rflfelif "unftfe Himayeictfe
.ün Can &ıliva:rındaii tüt clam
fasindan çahnmış olan birer 
litrelik süt işeleri yiııe süt 

damla na: safin · teyen. Ser 
hatayı oğlu IIJavi ism· de biri 
tutul ştuıı. 

Terfi eden hakim erin yeni vazifeleri 

Haber aldığımıza göre umum 
müdür Ankarada yeni liman 
tarifesi ve idareye devredile
cek olan gümrük depo ve an
trepolarmm harç tarifeleri hak
kında alakadar makamlarla 
temularda bulunmaktadır. 

Bu tarifelerde tüccar lehine 
mühim tenzilat yapılacaktır. 

Liman iJleri umum müdürlü
ğünün yeni kadrosu da umum 
müdür tarafından getirilecektir. 

Türkkuşu 
Yirmi be' genç lnönU 

kampına 9ldlyor 

-
Şehrimiz:: adliyecileri arasında 
~ n terfi ve nakiller na• 
Jbnd ki emir dün A:dliye veki'
lctmden şehrimiz €ummmyef 

müddeiumumiliğine gelmi ür. 
Bu emre göre mülga ihtisas 
mahkemesi müddeiumumisiArif 
Balıkesir müddeiumumiliğine, 
birinci hukuk mahkemesi aza
sından Ali Riza Kılınç Akhisar 
hukuk hakimliğine, aza müli
zimi iffet Manisa sulh hakim-
liğine, ikinci hukuk azasından 
Mekin AfyoPkarabisar hukuk 
hakimliğine, aza muavini Ha
sau Ihsan Foça müddeiumumi
liğine, birinci hukuk azasından 
Ali Riza Çelik Konya sulh 
hikimliğine, tayin ve terfi etti
rilmitlerdir. 

Müddeiumumi bat muarini 
Mazhann maaşı SS liraya, ti
caret mahkemesi azasından iz. 
zetin maaşı kırk liraya yükael
tilmiı ve bu suretle birer de
rece terfi ettirilmişlerdir. Sta-

jiyer hakim namzedi Naime 
ter.fi ar.ıı muavinliğ,l e ta.1in 
edilmiştir. Bir.inci icra mem u 
lllimıf ter.n n Menemen Milii
deiumumiliğine, ikinci icra me· 

muru Ferhunde Ankara ic
ra memurluğun , aza. mua
vini Fehamet icra memurluğuna 
Menemen müddeiumumisi Ratib 

Mudanya müddeiumumiliğine, 

Kuşadası müddeiumumisi Sad
reddin lstanbul müddeiumumi 
muavinliğine, Foça müddei· 
umumisi Fahri Milas müddei
umumiliğine, T orbah müddei
umumisi Zühdü Fethiye müd
deiumumiliğine terfi ve nakle
dilmişlerdir. 

lzmir mahkeme azalığına 

başmüddeiumumilik muavinle
rinden lsmail Hakkı ve Akhi
sar hukuk bakimi Akil Önder 
iza muavinliğine Isparta aza 
muavini Hayrilnnisa tayin edil
mişlerdir. 

Yapılan tahkikatta bu şi~e
Jerden 150 tanesini Suluhan 

civarında Salamondan ve o da 

Rafael oğlu Yudadan satın al

dıklarım söylemişlerdir. Bu 
dükkanlarda yine süt damla
sına ait şişelerden 244 tanesi 

bulunmuştur: Asıl hırsız 45yaş
larında şişe toplamakla geçi
nen bir adamdır. T abkikata 
devam ediliyor. 

Kaçakçılık davaları 
Kaçakçılık davalarını görmek 

üzere şehrimizde yeni bir ha
kimlik teşkil olunmuştur. Bu 
liakimliğe 83 lira asli maaşla 

mülga lstanbul ihtisas hakimi 
Atıf tayin edilmiş ve emri düo 
Adliye VekiJetinden ~ehrimiz 
müddeiumumiliğine gelroiştir. 

Şehrimiz Türkku,unda ( A ) 
brosunu kazanan talebeden 
25 kiti 22 temmuzda İnönunde 
açılacak kampa gönderilecek
lerdir. Talebelerden birisi ba· 
yandır. Orada 30 eylüla kadar 
ders görecekler, ondan sonra 
askeri ehliyeti haiz olanlar ve 
bunlardan (C) brosunu kaza
nanlar ihtiyat sübay olacak-

••••••• ·-
lardır. Bunlann askerlik zaman
lan gelince askeri kıt'alarda 
talim görmeden doğrudan doğ
ruya harbiye mektebine kabul 
edileceklerdir. 

Türkofise 
Yeni müracaatlar geldı 

Telavi•de •çılan sergiye Ttlr
kiyemizden muhtelif mahsulle
rimizden nümuneler gönderil
mişti. Bu nümuneler orada çok 
beğenilmiş ve otuz kadar firma 
Türkofise müracaat ederek 
sergide nümunelerini gördük
leri mahsullerimiıi çok beğen· 
diklerini ve Türkiyeden badem, 
fısbk. &züm, incir, zeytinyağı 
ve saire gibi mahsullerden al· 
mak istediklerini bildirmişlerdir. 

Ankara da 
Yeni bir sergi açılacak 

lktisad Vekiletinden Ticaret 
odasına gelen bir yazıya göre, 
memleket dahilinde tq kömü
runun sarfiyabnı artbrmak 
maksadile Ankarada iktisat 
Vekileti tarafından 16 ikinci 
Kanun 937 tarihinde sergi evin
de bir, miden kömlirü yakan 
vesait ve teshin aletleri bey
nelmilel sergisi açı)acakbr. Ser
gi, ecnebi memleketler sanayii 
için yeni ve geoit bir pazar 
bulabilmek hususunda emsalsiz 
bir fırsat teıkil etmektedir. 

Sporcular 
Alman yaya hediye olarak 

üzüm götürecekler 
Olimpiyada gidecek olan 

sporculanmızla kıymetli mah
sullerimizden olan üzümlerden 
ufak paketler halinde hediye
ler gönderilmesi kararJaşbnl

mışbr. 
Şehrimiı; üzüm tüccarlan ve 

bilhaaa üzlim kurumu şimdi
den bunun için hazırlığa baş· 
lamışlardır, bu vesile ile mah
ıulümliztbı iyi bir tekilde rek
lam edilmesi düşünülmüştür. 

•••••••••••• 

Türkıyeye 
Verilen kontenjan 

Fransız hükfuneti 936 ikinci 
3 aylık devresine mahsus ol
mak üzere Tilrkiyeye aşağıda 
yazılı munzam kontenjanları 
tahsis etmiştir. 

Kabuklu ceviz 26 kental, 
kabuksuz ceviz. 11 kental, pey· 
nir 50 kental. 

• •• • • • •• • 
Bulunan öiünün 
Hüviyeti tesbit olundu 

Bundan evvel Cumaovasımn 
Gölcükler k6yU civannda bir 
hendek içinde ensesinden mav
zer kurşunu ile öldürülmüş bir 
adam bulunmuştu. Yapılan esas 
lı tahikat neticesinde ilk za
manlar kim olduğu anlaşıla· 

mıyan bu ölünün Tepeköyden 
Ömer· oğlu Duran Ali olduğu 
anlaşı1mışhr. Katil tespit edil
diğinden zabıtaca aranmakta· 
dır. 

İZMİRDE ÜÇÜNCÜ VE SON 
PI tC>G R...A.1V.I: 

B U G 0 N 

PROFESöll 

ZATİ SUNGUR 
Akıllara durgunluk veren harikah fenni tecrübelerle dolu 

üçüncü son proğramına bu akşam başlıyor 
Göstereceği çok mühim tecrübeler arasında BiR GÖL
GENiN HAY ATA GELiŞi ve ESRARENGiZ BAVUL 

Tecrübel~ri herkesi hayretler içinde bırakacaktır 

ELHAMRA 
B 

Fiyatlar: 
50 

TELEFON 2573 
U AKŞAM 

Hususi 100 Birinci 7 5 Salon ve 

Hal inşaatı 
Yakında yeniden 

başhyacak 
Evkaf idaresi tarafından 

Mezarlıkbaşında inşasına baş· 

tanılan bal santralı, müteahhi
de elli iki bin otuz iki liraya 

ihale edilmişti. Müteahhid te· 
mellere 

0

başladıktan sonra inşa· 
ah terk etmiş ve ıimdiye ka
dar biç bi?fey yapmamıştır. 

Bunun iizerine EYkaf idaresi 

hali müteahhid naın ve hesa
bına yaptırmağa karar ver
miştir. Yakında inşaata baş
lanacaktır. 

• • ••••••• 
Mahkiiı oldular 

Fakat aftan istifada ettlrer 
931 senesinde sahte bazı 

masraf kiğıdlan tanzim ederek 

mahkeme harçlan faslından 

1540 lirayı ıimmetine geçir· 

mekle maznun hazine dava 

vekili katibi Celal ile Milli em
lak müdürlüğü veznedarı Edi
bin Ağır cezada devam eden 

muhakemeleri bitmiştir. 
Veznedar Edibin suçta ala-

kası bulunduğu sabit olma-

mışsa da ihmali bulunduğu 
anlaşılmış fakat suçun işlendiği 

tarih ve af kanununa göre be
raetine karar verilmiştir. Ehli 
vukuf raporuna nazaran sahte 
masraf senedleri tanzim ede
rek 1540 lirayı yidiği anlaıılan 
Celil bir sene iki ay hapse 
ve bu parayı ödemeğe mah
kiim edilmiıtir. Celil da af 
kanunundan istifade ettiji ci
hetle hapis cezasının infazına 
mahal yoktur. 

Alaçatı cinayeti 
Katilin on beş sene 

hapsı istenildi 
Çeşme kazasının Aiaçatı na

hiyesinde 16 yaşında Şadiyeyi 
bıçakla on sekiz yerinden ya-

ralıyarak öldüren Arnavut Şa .. 
hinin Ağırcezada devam et· 
mekte olan muhakemesi son 

safhaya gelmiştir. 
Dnnkll celsede mllddeiumu-

mi muavını Şevki iddiasını 
serdederek istintak kararna-

mesine göre idam maddesi 
mucibince muhakeme edilmek 

üzere mahkemeye sevkedilen 
maznunun Türk ceza kanunu-

nun 448 inci maddesile on beş 
sene ağır hapse mahkum edil
mesini istemiştir. 

Karar bugfin bildirilecektir. 
14 şahitti dava 

Karaman mahallesinde Kay
serili Aliyi kabadayılık yüzün-

den öldürmekle maznun Re$at 
ve Mustafamn muhakemelerine 
bugün ağırcezada başlanacak
tır. Bu cinayet sarhoşlukla ve 
buranın efesi sen misin,demek 
yüzünden olmuştu. 

Davanın 14 şahidi vardır. 

Halil Mitat 
BugUn Ankaraya dönUyor 

iktisat vekileti baımüşaviri 
Halil Mitat diln Kuşadasına ve 
Gellid gölüne gitmiştir. 

Halil Mitat Cellid gölünde
ki yılan bahklannın ihracı işini 
ve Kuşadasında bazı tetkikleri 
yapbktan sonra akşam şehri
mize dönmüttür. Bugün An
karaya dönecektir. 

TAYYARE Sineması 3151 

Bu hafta iki seçme ve nefis filim birden 

1 - Gönül istediğine gider 
Villy Fritsch • Kathe de NaS!'y gibi iki yüksek san'atkirın 

harikulade güzel bir eserleri 

2 Bırakın Sevişelim 
Ann Sotbern - Edmund Love'un beraber çevirdikleri çok 

nefis Fransızca sözlü ve şarkılı filim 
FiYATLAR ,. - ao - 30 KURUŞTUR 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
SEANS SAATLARI 

Her gün 16 - 18,50 - 21,45 Gönül istediğine gider 
1713~. - ~0,30 Bırakın Sevitelim .. Cumartesi ve pazar 

unlerı saat 14 te Bırakın Seviıelim ;:~ başlar 

r KÖŞEl\fDEN ~ 
• I~ 
Doğru mu aceba 

Bir kaç gecedir a)'nİ n11ma• 

ralan göstereni günün adamı; 
Zati Sungurun numaraları ara• 
sanda ispirtizma da var diyor
lar. 

Yapacak nu. acaba? Ve son· 
ıa; asbaıda hai:ikat olmıyan; 
lacl.a leıBDes~ pi o da bir 
lap! ~.-. ma, yoksa doğ
ru mu? 

Bana kalırsa her halde bir 
havaJ oyunu. olacaktır. Ben 
yafı ı'Z:: Zat~ S ul!llll yapaca-
ğı ispirtiizmaL &!ailen hüneria 
bit hay oyununcfan başka bir 
şey olmadığına kaniim. Sağ
lam bir kanaatle : 

- Doğrudur diyenler daha 
beni kandıramadılar. Buna Zati 
Sungur muvaffak olursa ne ili .. 

iç Anadoluda: 
- Anamın öleceğini bilsey• 

dim bir acı soğana değişirdim 
derler. 

Bundaki manadan biri ölünün 
artık bir daha bizimle temas 
edemiyec~k bir fenaya sürük
lendiğidir. Öyle ya! Eğer işin 
aslı doğru olsaydı, ölenlerden 
haber gelse, ahiretten haber 
alınsaydı ölüye bu kadar göı 
yaşı dökülmez, bu kadar döğü· 
nüh yırhmlmazdı, elmler, ma

temler ortadan kalkardı. 

Yüzlerce, binlerce senedir, 
insanlığın" hakiki teselliyi vere 
miyen, ve zaman zaman türlü 
kıyafetlerde türlil adlar takınan 
ispirti2ma;hokkabazhgın bir şu
besinden daha ileri geçemez 
sanırım. 

Zati Sungurdan alenen şunu 
temenni ediyorum: Böy1e bir . 
numara yapacak olursa sahne
den bize bunun hakkında yani 
yalan ve doğruluğu hakkında 
izahat versin.. Fakat ben de; 
bu temennim sanki tutulacak
mış gibi yazıyorum. Hiç, işin 
iç yüzünü bildirip bu hayal 
oyununun ipini bizim elimize 

. • ·1· .. , ' verır mı ı ın og u •... 
TOKDIL 

• ••••••• 
ltalyan vapurları 
Sefer programlarında 

değişiklik yapmıyacakla 
ltalyan deniz seferlerinde 

yapılacak yeni teşkilat bakkm
daki resmi tebligden sonra 
Venedik, Trieste ve Fiume 
seferlerinin tatil edileceği hak
kında çıkan şayialar üıerine 

Adriatica ve Lloyd Triestino 
kumpanyaları, yeni teşkilatın 
hiçbir suretle Vened\k, Trieste, 
Fiume seferlerinin aded ve 
münakale intizamım tenkis et-
miyeceğini bildirmekte ve bü
tün mintakalurm ihtiyaçlarına 

cevab verecek şekilde munta· 
zaman ve bili inkıta seferlerini 
1 kanunusani 1937 den sonra 
da devam edeceklerini temin 
etmektedirler. 

•••••• il 

Viyana sergisi 
1936 senesi Viyana sonba

har sergisi her sene olduğu 
gibi Laypcik sergisini mUtea· 
kiben eylülün 6 mcı gününden 
13 üncü gününe kadar devam 
edecektir. 

Yeni ve Mahmudiye ma
liye tahsil şubeleri baş 
memurları taltlf erUldiler 

935 senesi tahsilat nisbetleri 
geçen senelere ve diğer şube 
ve kazalara nazaran fada ya
p an ve tahsilat işlerinde gös
terdikleri fevkalade gayret ve 
muvaffakıyetlerinden dolayı 
yeni maliye şubesi tahsil baı 
memuru Şev!:i Ömur ve Mah
mudiye şubesi tahsil baş me
muru Şevket Güney ve defter
darhk hesab masası memuru 
Arslan Naci Aksu vilayet ma· 
kamınca birer takdirn~me ile 
taltif edilmişlerdir. 

Vazifelerinde f ev kalideliklcr 
gösteren bu maliyeci arkadaş· 

· lan tebrik ederiz. 



•• Haziran t•a• 
ltalyan dış bakanı 

Konsey kararından son 
ra Montröye gidecek 

-·-·-·· Nihayet Italyanın de tezimize 
yaklaşması bekleniyor 

- Baş tata/ı 1 ıncı say/ada -
Konferans bugünkü müfit 

çalışmalarını bitirdikten sonra, 
Cenevrede yarın yapılacak 
konsey içtimama iştirak etmek 
üzere dış bakanlar Montröden 
ayrılmışlardır. Cenevreye hare
ket eden bakanlar Romanya, 
Sovyet Rusya, Türkiye dış ba
kanlarıdır. 

Konferansın çahşmaları tek
nik komisyonlarda ayni hızla 
devam edecek ve komisyonlar 
bu müdded zarfında işlerini 
bitirerek raporlarını, konferans 
heyeti umumiyesine verilmek 
üzere hazırlıyacaklardır. 

PARIS MAHAFILINDE 
Konferans pazartesi günün

den itibaren tekrar faal bir 
şekilde, ilk celselerden daha 
şümullü ve hararetli olarak 
çalışmalarına devam edecektir. 
Paris mahafilinde, Cenevre iç· 
timaından sonra ltalyan hari
ciye nazırı kont Ciyono'nun 
MONTRÖ'ye giderek konfe
ransa iştirak edeceği ve niha-
yet Italyanın da bogazların 

tahkimini kabul edecekleri 
kanaatı vardır. Ayni mahafil 
ıu m taleaları ileri sürüyorlar: 

Konferansın dünkü celsesin
de Sovyet Rusya, kısmen Ro
manya ve Bulgaristanın da mü· 
zaheretine dayanarak, Kara· 
denizde sahildar devletlerin 
boğazlardan çıkacak gemileri 
İçin, diğer devletlerin bo-
ğazlardan Karadenize ge-
çecek gemilerinden başka 
bir rejim istemiıtir. ]a-

pon delegesi Soko ise, Kara
deniıe gidecek gemilerin tonaj 
tahdidini, ayni tabdıdat Kara
denizden ç•kacak gemilerede 
şamil olmak kaydiyle kabul 
edebileceğini bildirmiştir .lngiliz 
delegesi Lord Stanhopye daha 
az sarahatla olmakla beraber 
aynı görüşü ifade etmiştır. 

Umumi his şudur ki konfe
ransta, 1923 te Lozanda da 
~endini göstermiş olan eski 
Rus - lngiliz rakabetinin bir 
uyanışına şahid olmak müm
kündür. ltalya konferansa işti
rak ederse, Şarki Akdenizde 
tef evvukunu muhafaza etmek 
kaygusile lngiltere tarafına 
geçmesi beklenebilir. 

Fransaya gelince, vaziyeti 

sarihtir. Boncour bu ihtilafta 
ve Karadeniz hakimiyeti me-

selesinde bir veya diğer tarafı 

iltizam etmek istememiştir. 
Evvelce söylediği ve dün de 
tekrar ettiği gibi, Frunsa için 
en mühim nokta boğazların 
tekrar askeri hale ifrağının 
kollektif emniyt teşkilatini ve 

milletler cemiyeti paktı kadro
sunda yapılan mıntakavi kar
şılıklı yardım paktlarının tat
bikini müteessir etmemesidir.Bu 
paktların başında ıse, Fransız 
- Sovyet paktı ve bundan son
ra Fransanın Fomanya ve kü· 
çük antant devletleriyle olan 
bağları gelir.Fakat bu meseleye 
verilecek hal tarzı daha ziyade 
Cenevrede alınacak neticelere 
bağlı olacaktır. 

lngiliz kabinesi 

Dün mühim bir 
içtima akdetti 

Montrö'deki lngiliz başdelegesine 
talimat verdi 

JAPONYA Yl TATMİN EDECEGİZ 
Istanbul, 23 (Telefonla) - Montrö telgrafı: 
Harb tehdidi haJinde, Türkiyenio keyfiyeti Milletler cemiyetine 

bildirerek boğazlar mukavelesinin harb gemilerine ait maddeleri-

nin tatbikini talik etmesi hakkındaki madde münasebetiyle, Ja
pon delegasyonu Milletler cemiyeti azası olmıyan Japonyanın 
vudyetini hatırlatmıştır. 
Fransız baş delegesi Pol Bonkur bu noktada Japon hükiimetinin 

tatmini kaydiyle kabul etmiştir. Türkiye hükumeti Japon talebini 
Türkiyenin Milletler Cemiyeti Azası olarak mevcod taahhütlerin
den bahsedecek olan maddeyi göz önünde tutmıya hazır oldu
ğunu bildirmiştir. 

,------------~.----------------
SAFI AŞK 
- 39 - TUrkçeye çeviren : R. B 

Şimdiden bu seste Emmanüel 
dünyanın bütün dramatik mü-
2iğinin kanat çırpışını, Glukun 
etinini ve Vagnerin fırtınas.nı 
duyuyordu. Dostununu kudretli 
güzellikini artık ezici bir kut
aiyete sarılmış görüyordu. Jest
leri tiyatro ahengini öğrene· 
tekli. Yeşil gözlü soluk çehresi 
saçların kara kıvrımları arasın
da trajedinin ta kendi maske.si 
o:~caktı. Şimdi bunu anlıyordu: 
Lörans sahne için doğmuştu. 
bir opera salonunun hudutsuz
luğunu, bir tabiat unsuru gibi 
kudretli sesiyle, sağlam enda
rniyle. otoriter ve sade bakış
lariylc doldurmak için. 

"Üç seneye varmaz, diye 
d6fündü, operada şarkı ıl>yli· · 
~ecek 

Nişanlısının zafer dolu istik· 
halini gözönüne getirdi. Ka
maşan g6zleri önünde şevkten 
çırpınan halk yığınlarının he
yecan dalgaları yükseliyordu. 
Y almz Parid değil, fakat bü
tün Avrupa dahi şantözün et
rafında coşuyordu. Emmanüelin 
kalbi derin bir gururla çarph. 

Bir an evinin derinliğinde, 

gece içinde şehirlerden ve in
sanlardan uzak, unutulmuş, 
kaybolmuş gibi dururken mu-
kadderatın gönderdiği hakim 
saadet çaşnisini tattı. Hayatın 
kitabından bir yapra.k çevir
mişti. Şimdi şeref yolunda yük
selme işine geçiyordu. 

Fakat şimdi yavaş yavaş, 

düşüncenin büyüttüğü güzel 
kDllü sr6deri · veni bir fikirle 

YENi. ASIW 
2 o ea:::: Sahife a - c:=_ 

Son Telgraf Haberleri 

Italyanın - Alman yakınlığı ...... 
1 1 h Bir kararı 
ta yan ava nazırının Berlin ziyareti so~~,::ıik2~.~~~~~tlar ;:ıH:~ 

tefsirlere sebebiyet verdi 

Italyan 

Son değişiklikten sonra 
birliği kurulması 

beynelmilel bir faşist 
mevzuubahs oluyor 

Bertin, 24 (A.A) - İtalya 
hava nazırı general Valle ile 
İtalyan hava kuvvetleri erkanı 
harbiye reisi bu sabah herJin 
yakınındaki Staaken taY,Yare 

ziran tarihinden itibaren ne 
ltalya krallık arazisine ne de 
ltalyanın müstemlekelerine gi
remiyecektir. Yalnız Italyan 
arazisine giren yolcuların yolcu 
başına azami 300 liret sokma
larına müsaade vardır. Gizlice 

meydanına gelmişlerdir. 

Berli.n, 24 . ( A.A ) - Italya 
hava nazırı general Valle bu
gün hususi tayyaresiyle buraya 
gelecek ve hafta sonuna kadar 
Berlinde misafir kalacaktır. 

Gazetelere verilen bir teb
liğde, generalın 1933 yılı ilk-

bu paraları ltalyaya sokmak 
isteyenlerin bu paraları müsa
dere edileceği gibi suçJular da 
kararnam.ede yazılı cezalara 

· çarptmlacakJardır. 
yolcuların üzerinde azami 

b._dden fazla olarak bulunan 
paralar sınır makamlarına ha· 
ber verdikleri takdirde bu fazla 

baharında B. Göringle general ita/yan askeı/eri bir geçid töuni esnasında 
Milohin ltalyan bava kuvvetleri tadırlar. Bunu geçen hafta Mussolininin 

miktar alakadar makamlara 
teslim olunacak ve bu paralar 
Italyadan çıkıslarında sahiple
rine iade edilecektir. 

erkamharbiyle ltalyan hava Paris, 25 (Ö.R) - " İnfor- kızı ve dışiş\eri bakanının ka-
kuvvetlerine yapmış oldukları mation,, gazetesinin Berlin mu- ısı ııtes Cianonun ziyareti 

Bitaraflar 
ziyareti iade maksadiyle gel- habiri tarafından bildirildiğine takip etmiştir. Şimdi hava 
diği söylenmektedir. göre ltalyan - Alman mukare- bakanı Berlindedir. Cenevre 25 (Ö.R) - iskan-

konferansı 

Siyasi müşahidlerin ifadele- neti gittikçe tevazzuh etmek- Yakında, zevcesine mülaki dinavya, Holanda, lsviçre ve 
rine göre, nazırlardan bazı tedir. Son haftalardaki bir çok olmak vesilesiyle, dış işleri ba- ispanya hükümetlerinin dış iş-
nüfuzlu kimseler şu aralık ' Al- ziyaretleri sadece zahiri nüma- kanı kont Ciano bekleniyor. Jeri bakanlarından mürekkeb 
man - Italyan dostlugunu kuv· yiş 4iaymağa imkan yoktur. Bütün bunlar ve diğer işaretler bitaraf devletler konferansı, 
vetlendirmeğe ve bilhassei ltalyan devlet adamlarının Al- İta lyada Alman dostJuğunun MilJetler konseyinin geçen dev-
F ransa, ispanya ve Belçika- manyayı ziyaretleri inkitasıı yeniden canlandığını ve Al- resinde karar verildiği gibi, 
daki son siyasi inkılablardan devam etmektedir. manya ile harici siyaset saha- yeni celse arefesinde toplanmış 
sonra bir nevi beynelmilel fa- IJkönce ğuya tetkik seyahatı sında iş birliğine doğru gidil· ve görüşüJec.ek meseleler hak-
şist birliği kurmağa çalışmak- için ziraat bakanı gitmiştir. diğini göstermektedir. kmda kararlar vermiştir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bir gazeteye göre 1 Bir anlaşma meydana geldi 

Almany~900 milyon 
silah tahsisatı ayırdı 

Londra, 25 (A.A) - Morning Post gazetesi bugünkü nüsha
sında Almanyanın yeniden silahlanmak için sarfettiği paraya dair 
şimdiye kadar bu hususta asla neşredilmemiş ilk hakiki tafsilat 
kaydiyle bazı malumat ve rakamlar ne~retmistir. 

Bu gazeteye göre, 1935 yılı içinde ordu, donanma ve hava 
kuvvetleri için masarifi daimi olarak 240 milyon ve tekrar silah
lanma için de: 400 ila 500 milyon lngiliz lirası sarfolunmuştur. 

Bu yıl için daimi masrafın 500 milyon lngiliz lirası tutacağı ve 
yeniden silahlanma masraflarının 1935 yılının masarifi kadar 
olacağı tahmin edilmekt~dir. 

Böylece Almanya 1936 yılı içinde takriben 900 milyon lngiliz 
lirası sarfetmiş olacakbr. 

Bükreşte bir ha.dise 

Raşistler, sosyalist parti 
binasına ateş verdiler 
Bükreş 25 ( A. A ) - Kü~ük, küçük gruplar halinde hareket 

etmekte, faaliyette bulunmakta olan Raşistler, Romen sosyalist 
demokrat partisi binasını harabeye çevirmek istemişler, binanın 
camlarını kırmışlar, kaptlanna ateş vermişlerdir. 

Raşistler dış mahallelerde demokrat yahudi gazetelerini 
yakmışlardır. 

hipnotize oldu. Tedrici bir 
horku içine doluyordu. içinden 
bir ses kekeliyordu: 

- Karım, karım.. Şimdi bu 
sözü söylemeğe hakkım olacak 
mı ? Löransın sesi ve onun 
bütün neticeleri şan ve servet 
bana mı ait ola~ak ? 

Birden koltuğundan kalkmış
tı. En fena endişe günlerinde 
olduğu gibi salonu boyladı. 

- Ben ki artık bir fakirim, 
ben, tenbel hulya adamı ki ne 
kadar çalışsam biraz daha fazla 
refahtan başka bir şey kazana
mıyacağım, demekki karımın 

yanında bir parazit gibi yaşa
yacağım, öylemi? Nasıl? Şöh
ret, servet : 

Her şey Löransın olacak da 
ben ona, karşılık, fakir hülya
lariyle kıskanç aşkımdan başka 
nt'. diyebileceğim ? 

Yürürken haşlanmış gibi du
ruyordu. Tekrar ediyordu. 

- Kıskanç... Kıskanç.,. Ahi 
Fakat bu kııkançlığım ne ola· · 
cak De IAlllaJa ki HY.W- ti- . 

yatronun temasları içine abla
cak, ve daha fenası, ne zaman ki 
herkes onu dinlemeğe, görme
ğe, solgunluğundan, gözlerin
den, bana ait olan aşkından, 
aşkın bütün muhakkariyetlerile 
teganni edenlbir sesinden zevk 
almağa gelecek, evet, ne za· 
man ki şimdi yalnız benim bil· 
diğim aşk baygınlığını ağzının 

f eryadile herkesin on ünde açı
lacak? .. 

Ayakları ucunda ne kadar 
ıştihalar, etrafında ne kadar 
ihtiraslar çalkanacaktı!... Ah! 
Onun alelade bir köylüye gü
lümsediğini görmekle kızgın
lıktan çıldırırken, en yüksek 
hazine-;ini, sesini her taraftan 
koşuşan halka vem gibi serpe
ceği zaman ne olacağım? 

Tekrar koltuğa düştü. Elleri 
kudurmuş gibi saçlarına sap
lanıyor, Yüksek sesle sayıklı
yor: 

- Imkinı yok .. Imkinı yok •• 
L6rau, benim Löransım, kur· 
talıqwm benim. uadetim be· 

lngiltere, Japonya ve Ital
ya bitaraf kalıyorlar 
-Baş tara/ı l ncı sav/ada

münhasaran diğer devletlerin 
gemilerine yapılacak nezaket 
ziyaretleri veya diğer deniz 
üssülharekeleriyle temas ihti
yacı içindir. Yoksa bunun 
başka hiç bir gayesi yoktur. 

"Diğer taraftan aynı geçit 
seı bestisinin, bir taarruz kurbanı 
olabilecek her hangi bir memle
kete Milletler cemiyeti paktına 
uygun olarak yardım etmek 
icab ettiği zaman, diğer kuv
vetler için de tam olmasını 

istiyoruz. Bu şartlar dahilinde 
Sovyet delegasyonunun teklifi, 

( 
Lozanda kabul edilmiş olan 
prensibi beynelmilel vaziyette 
hasıl olan ve konferansın top· 
)anmasına sebeb teşkil eden 
değişiklikle hemahenk kılmak
tan başka bir hedefi yoktur. 

"Bizim istediğimiz şey ancak 
Karadeniz devletlerinin daha 
büyük bir emniyet sahibi olma-
arlıdır ki bu, diğer milletlerin 
menfaatlerini hiçbir suretle ih
lal edemez. Çünkü onların da 
sulhperver herhangi bir mak
sadla Karadenize yapacaklan 
ziyaretler içiu makul bir huduo 
kabul edilmiş olacaktır.,, 
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beyanatında Cenubi Afrikanın lngiltere tarafından harl,a sürük

lenmeye razı olmıyacağının, bu karara ancak milletin salahiyet
tar oiduğunu söylemiş ve zecri tedbirlerin sıkı sıkıya tatbiki 
lehinde bulunmuştur. 

nim, hayatım benim, benim her 
şeyim Lörans herkesin takdir 
metaı mı olacak? Lörans umu
mi mi olacak?.. Ya ben, ben 
onun gölgesinde meşru bir 
mutavassıt gibi duracak, birşey 
söylemek hakkını bulamıyaca

ğım öyle mi? Paris onu kavra
dığı zaman, onu Avrupa kav
radığı zaman. beni ne yapacak? 

Sesi, onun sesidir ki benim 
rakibim oluyorlVe ben bilmiyor
dum ... Gülüoosiyordum .• Mes'ut
tum l 

Şuursuz, kesik adımlarla do· 
laşmağa başlamıştı. Yine elleri 
cebinde, dudaklarını ısırıyor, 
gözleri dalgın, sağdan sola yü
rüyordu. 

Böylece ne kadar zaman yü
rüdü. Mumlar, birbiri ardınca 
piyano başında ışıklarını kes-

tiler, söndüler ve odayı, dışa
rıda doğmuş olan ay ışığına 
bırakblar. Bu ışık, şimdi pen
cerelerin bitün küçük camla
nndaa, aalona ıızıyordu. Yer· 

de, döşeme üzerinde, bir ay
dınJık çerçevesi teressüm etnaişti 
Karanlık içinde, ışıklı damla
lar titriyordu. 

Delikanlı tekrar ışık yap
mayı düşünmeyordu bile. Ay· 
dınlıJl'a ihtiyacı yoktu. Yıldızlı 

alaca karanlık içinde, eşyanın 

parlıyan kenarl.uı arasında, 

köpeğinin uyuduğu şömineden 

arkasında şu apsent renkli ay 
ışığın;n parladığı pençerelere 
doğru gidiyordu. 

- Hakkın yok... Hakkın 

yokf.. 
Fikrinin ve gecenin karan

lıkları içinde bunu bulmuştu; 
henüz mukadderata hakimdi, 

olacağın olması veya olmaması 
onun elinde idi. içinde, kandı· 
rıcı bir fikir şöyle fısıldıyordu: 

- Yeter ki artık Löransa 
bundan bahsetmiyeyim... O bir 
ıeyin farkında olmıyacak. 

Vicdanının sesi tekrar edi· 
yordu: 

- Sonu vu-



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

Musevi - Yahudi 
Abidin Daver, musevi kelimesiyle yabudi kelimeslnin ayn ayrı 

manalar ifade ettiklerini şimdiye kadar biJmiyormuf. 
Ferit Aseo ismindeki bir vat ndaştan yeni öğrenmiş. Bunu 

her giln hem nalına hem mıhına vurduğu k&şesinden aleme ilin 
ediyor. 

Burhan Cahit, hergün Tırpan atbğı köşede hemen kollan 
sıvamış: 

- Bunu bilmiyecek ne var? .. 
Dediği halde yine her iki kelimenin manalannı uzun uzadıya 

anlahyor.Abidin Davere de malümahm tezyit etmasi için iki ciltlik 
bir tarih kitabı tavsiye ediyor. 
Tanınmış iki mubarrirden birinin yeni öğrendiğini ilin etliği, 

diğerinin (ulumu mütearifedendir) derken çala kalem izah zah
metine katlandığı bu mevzu burada kalm1yor. Araya Karadavut 
kahramanı ;[İriyor, Bu da yeni bir şey öğretiyor: 

-Yahudi ile Musevi ayrı ayrı şeylerdir amma bazı kimselerin 
cahillikleri yüzünden bunlarla aynı manada kullandıktan bir (Çıfıt) 
kelimesi vanhr. D yor. 

Mesele çok m6bim olduğu için arkadaşlann gönülleri işi bu
racıkta buakmağa razı olmıyor. Bu sefer meydana yeni yazıcı
lardan Hadice Hatip geJiyor. işi merak edıp sağma, soluna 
sorduğuna yaxıyor. 

•*• 
Ben bu yazılan okuduktan sonra kendi kendime dtltündllm. 

Banlar lzmir gazetelerinde çıksaydı, yazanlar da lzmir muharrir-

leri olsaydı bu arkadaşlann derhal verecekleri not şu olacaktı: 
- Ne olacak? Taşra gazetelerinden başka ne beklersiniz? ..• 
Yazanlar onlar olunca laf kıtlığında asmalar budayan lstanbul 

yazıcılarına biz ne diyelim? 
Madamki yazanlar lstanbulludur, yazılan da lstanbul gazete

lerinde çıkmlştır. Herhalde bir hikmr.t, bir keramet vardır mı 

diyeceğiz?..... / 

Güzzamlılar isyan etti 

Cüzzamlılar köyü sınırın
da müsademe oldu 

Mısırda, Kahirenin birkaç ki
lometre ötesinde Abu-Zabel is
minde bir köy Yardır. Burası 
kızgın çölnn tam kenanndadrr. 
içinde bir tamarbane, bir de 
cüz:ıamhane balaachaiamlaa pek 
az kimse keyif için buraya 
gitmek arzusunu duyar. 

Köydeki 250 cüzzamh isyan 
etmitJer, buradan çıkmak, hür
riyete kavuşmak arzusunu gös~ 
termişlerdir. 

Evveli, yirmi üç tanesi, nç 
gardiyanı tehdid etmiş, bunlar 
da, telefonla Kahil-eye sorup: 

- N apahm, demitJerclir. 
Merka.: 
- Mademki mukaYemet ka-

bil değil, bırakm, çıkSJolar! em
rini vermiş, ve firariler üzerine 

• polis yollamışlar. 
Bunlar, kışluıtıla duHunlar, 

mütebaki cibzamhlar da iayan 
bayrağını kaldınnı~lar, dtnam
haneyi yıkıp karyola demirle
riyle dıŞara fırlamışlar, mevzi 
alarak, beş altı ıaat süren hir 
tat muharebesine giripnişler

dir. 
Asker, tabiatiyle bunlarm iia

tüne ateş açmak istememiş, 

ayni tarz silahlarla mukavemette 
bulunmuştur. 

Neticede. cüzzamlılar hüku
met kevvetine karşı mağlub 
olmuş, demir kafesleri arkasana 
kilitlenmitlerdir. Bunların ekse
risi : 

- Köylerimize gidecektik. 
Orada topraklarımız, kanları· 
mu vart diye makul aebeb 
ğöstermişlerdir. 

Asilerin başı Mehmed Sii
leyman Zeki ise : 

- Kadmıızlığa dayanama
dım. Kadın aramağa gidiyor
dum! cevabanı vermiştir. 

Y .. ı kUçUk oldulundan 
Bir lnz me-'eaİlldea çakan 

dedikodu yüzünden Ep-efpqa
da çoban Hüseyni mavzer kur-
şunu ile yaralıyan Giridli Hü
seyinin ağırcezada muhakemesi 
bitmiş ve 7 ay tayin edilen 
hapis cezası yaşının küçüklüğü 
nazan dikkate ahnarak 3 ay 
on beı güne iadirilmiftir. Suçlu 
mahkümiyet miiddetini doldur
duğu için tahliye edilmiştir. 

Ku,adası bUtçesl 
Kutadası tecim ve endüsbi 

odasının yeni sene bDtçesi 
Ekonomi bakaahğlnca tadiJea 
tasdik ve iade olunmuttur. 
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8• blha • ocasının yanında erkeksiz ve ••* 
kaldı.öını farkedlnce, derin bir ~·
kapılmaktan kendisini alamamıttı 

Köy muhtannın söylediği 
sözle r Sabıhayi ciddi surette 
düşündürmeğe başlamışta. Her 
halde bir kutbunu bularak Çir
kin Ahmetle görüşecek; teşek
kür ettikten başka kendis;ni 
affetmesini istiyecekti. .,,, 

Abmedin kendisini affetme
sine neden bu kadar ehem
miyet veriyordu. O başka bir 
zamanında olsa çoktan yaphğı 
hareketi ve Ahmedi unutacaktı. 
Çirkia Abmedin cahil bir adam 

olmayışı, eğilmez i:ızeti nefsin
den belli idi. O belki de gün 
görmüş, çile çekmi~ bir insandı, 

Kocası henfiz gelmemişti. 
Kazayı geç haber aldığl için 
ancak o akşam gelerek kendi
sini alacak ve Urlaya getire
cekti. Sezai UiYi ile iki yıl 
önce Istanbulda evlenmitJerdi. 
Henüz baJ ayl.rını geçirirkea 
kocuı afak bir kaza geçirmit 
ve vücudaDUD bayati7etiai kay
betmiati. Suai bu vuiJet ku-

ae Hat ........ 

•• 
Uç aylık dış t• t• • \ Hergün 

ıcare ımız ı.__ Birfıkra 
1 

Son beş 
büyük 

Istatistik umum müdürlüğü ta
rafından hazırlanan istatistik
lere göre memleketimizin mart 
936 ayı içindeki ithalatı 
6,514,974 ve ihracab da 7361183 
liradır. 935 yılının ayni ayında 
itha.itımız 5,802,976 ihracatı

mız ise 4,429,567 lira idi. 
936 marb içinde ihracatımız 

ithalibmızı 846,209 lira geçmiş 
ve böylelikle ticaret müvaze
nemiz lehimize kapanmıştır. 

Mart aylarına aid aylak tica
ret müvazenemiz; 932 de 789 
bin liralık aktif bir sold ver
mişken, 93J de 278 bin, 935 
de de 1,373 bin liralık bir açık 
vermiş, 934 de yalnız (2) lira
bk 936 da ise 846 bin lirahk 
aktif bakiye ile lehte kapan
mıştır. 

Son beş senenin Mar~ ayla
rında kıymet itibariyle dış ti
caret mecmuu ıu seyri takip 
etmiftir: 

Bin lira olarak 
Iharacat: 

936 935 934 933 932 
7.361 4.430 5.526 5.959 7.716 

lthalit: 
6.515 5.803 5.524 6.237 6.927 

Yekun: 
13 876 10.233 11.050 12.186 14,643 

936 marb içindeki dış ticaret 
mübadeleleri kıymet yekünu, 
son üç senenin Mart aylan 
içindeki kıymet yekünlarmda 
görülen düşüklük seyrinden 
kurtarılarak 932 kıymet yeku
nüne pek yaklaşmışlar. 

936 iHRACA Ti 
936 Martı ihracata, 935Martı 

ihracati ile mukayese ediline 
ibracabmızın kıymetinde bir yıl 
önceye göre 2.931 bin lira gibi 
ehemmiyetli bir fazlalık olduğu 
görü ime ktedır. 

ihracat maddelerinin eşya 

ı grubları itibarile kıymetleri 
tetkik edilirse mart 936 ibra· 
cabnda tütünün 1.814.562 lira 
ile birinci; yün, kal ve iplikle
rinin 1.416.337Jira ile ikinci; 
pamuğun 1.216.000 lira ile 
Oçlbacl; meyvalann 911.022 
lira ile dördüncü; derilerin 
280.172 lira ile betinci ıırada 
geldiği görülruektedir. 

Mart 935 ihracatında tütün 
birinci Ye pamuk Gçünci1 mrayı 
muhafaza etmiş ise de diğer 
eıya grabJammı ehemmiyet 
sıran, 936 martına göre çok 
değiıildik göatermiftir. 

934 martında ise, meyYalar 
birinci, hububat ikinci, tülün 
üçüncü, nebati yağlar dördüncü, 
madealer beşinci aarada bulun
maktadır. 

11.11nda, çok ıevdiği, saraalmu 
bir qkl& bağh buJundağu Sa
bihadan aynlmak İ8temİf, fakat 
hauu kadın buna razı olma
IDlfb. 

Ancak bir erkeğin herteydea 
iiatiia erkeklik garuraau luraa 
bu müessif hidiae izerine ko
cua lataabuldaa aynlmak lüzu
.._ laiuetmit, hmir civana
da bii7ik bir köpri ve yol 
iıini üzerine almıştı. Şimdi Ur
lanın yalnız muhitinde kari ko
ca, o muhite iDtibak ederek 
çok sessiz b&r bayat geçiriyor
lardı. 

Sabiha Urlada bir iki aylDI 
nisbetea iyi geçirmişti. lstan
bwma çok giiriiltülü hayab 
onu fulaca yorduğu ıçın 
mutlak bir sükuna ihtiyacı ol
duğmau anlamıfb. 

Urla, Sabiha için bir nevi 
sanatoryum olmUftu. Ancak 
aradan birkaç ay geçince cid
dea ııkılmlya bqlad&ima anla
outlı. Mübeaclis Sezai Ulvi i8e 
Udada 'ehnhalualgiadea '8k 

yıl 
bir 

ticaretine nazaran 
rekor sayılıyor 

ithalat maddelerinin gene 
eşya grupları itibariyle tetkiki 
de 936 marhnda demir ve çe
liğin, pamuklu mensucatın, ma
kinelerin birbirinden pek az 
farklı bir sıra takib ettiklerini, 

lktisad Vtktli lel4l Bavar 
kara nakliye vasıtalanmn, mah
rukat ve madeni yağlann sıra
sile dörd6ncü, beşinci geldik
lerini göstermektedir. 

PAMUKLU iTHAL..\ Ti 
Pamuklu mensucat ithalitı 

934 martına nisbetle yüzde 33 
(402 bin lira) düşmüş 935 
martın göre de yüzde 147 
(476 bin lira) artmışbr. Demir 
ve çelik ithalib 934 ten he· 
men hemen farks.z, 935 ten 
ise yilzde 20 (208 bin Jira) 
noksandır. Makine ithalabnda 
1934 e niıbetle 200 bin Jiraya 
yakın (yüzde 33) bir fazlalık, 
935 e nisbetle de 84 bin lira
lık (yfizde 9) bir nokaan vardır. 

Kara ııakJiye vaııbalannda 
gerek 934, gerekse 935 mar· 
tına nisbetle oldukça ehemmi
yetli bir yiiksefme vardır. 

iHRACA TIN SEYRi 
lbracabm12ın kıymet itibarile 

en had sukut devresi 934 se· 
nesinin ilk üç. ayıdır. 

Milteakip senelerin ayni 
devrelerinde bu düşme durdu
rulmq ve gittikçe hiasolunur 
bir artma başlamıştır. ihracat 
kımetindeki artıı, 935 ilk üç 
ayında bir yıl evelki devreye 
göre % 16.13; 936 ilk üç ayın
da ise 935 e göre % 18.30 
aiabetindedir. 

Oç aylık dewelere aid olaa 
bu neticeleri, senelik neti· 
celerle mukayese edersek he
men hemen ayni hük&mlere 
vannL Filhakika 934 senesi 
iliracat kıymeti 932 den beri 
en düşük bir aeYiy~e olmak 
üı.ere 92.15 milyon Türk lira
sıclır. 935 ihracat kıymetinin 
95.86 milyon lira olması. bu 

batka bir bayat ıaürüyordu. la
tanbulda iken iptili derecesİD
de bağla olduju karıauu Urlada 
ihmale başlamıt ve bütiin zevk
lerini işine ve mesleğine ver
mitti. Başarmak mevkiinde ol· 
duğu iş &orlu bir İfÜ. Hayatla 
alakası azaldığı için maddi 
zevkleriai unatmq, kanmu his
sen 11D11tauf. maaevi benliğini 
bir ADiyeaia zeykine feda et-
mifti. 

Sabiha. koc•-n ,.aıada 
erkeksiz Ye •essiz kaldığım 
farkedince derin bir yeime ka
pılmak~n kendisini aJamamıfh. 
Ba nzıyet ne olacaktı. Mad-
deten, keadiaim tatminden 
uzak kalan kocasıaıa ı.elıirli 
giiliifleri arb.k içine bqka bir 
zehir olmıya bıtlamışb. Bu
nunla beraber kocasannı ura• 
riyle yaz günleri deniz eğlen
celeriPe Plİyordu. Urladaki 
yeni taı»dıldaıla ve zabit aile
lerile yu •ktamları kotra ve 
motir ıeı•w.,iae if tirik ecti
yowd• Fal&at raı.. olUtu ve 

düşme vaziyetinin durdurulmuf 
olduğuna ve tıpkı üçer aylık 
neticelerde g&rdüğümOz gibi 
ihracat kıymetinin hakikt ol
makla beraber hiPec:liJir bir 
nisbette ( yüzde 4 ) yükseldiği· 
ni göstermektedir. Gerçi, üç 
aylak devrelerd~ 935 in bir 
sene evvelki ihracat kıymetine 
göre artması (yüzde 16) yıllık 
artış nisbetinden farklı ise de, 
mukayese yaptığımız bu iki se• 
nenin müteakip 9 aylık devre-
lerindeki ihracatın tesiriyle 
hdsule gelmiş olan fark dahi, 
ihracahmızın kıymetindeki yük
selme temayfilünO muhafaza 
ettiğini isbat etmektedir. 

Bundan başka, ihracat mad
delerimizin fiatlarında da hi• 
olunur bir yükseliş vardar. 
Son senelerle yine dış politi-
kamızm tesiıiyle, fiatlann umu
miyetle ithalatın artıtı nisbe
tinde yükseldiği, çünkn ihracat 
maddelerinden o nisbette fazla 
taleb vaki olduğu ve 936 senesi 
iç.inde ithalat imkanlarının -yeni 
fabrikalarımızın kurulmasından 
dolayı ithalat noksanını karp-
lıyacak bir şekilde- artması 
ihtimali de gözönünde tutulursa 
936 ihracatının mikdar itibarile 
olduğu kadar kıymet itibariyle 
de çoplmağa müsaid olduğu 
kabul edilir. 

ITHALATIN SEYRi 
ithalat kıymetinin seyrine ge

lince, son beş senenin ilk üç 
aylak devrelerinde ithalibn az 
çok farklarla ihracatın aksine 
olarak fasılasız bir surette yük
seldiği görülmektedir. ihracat 
kıymeti itibariyle en yüksek 
kıymeti temsil eden 932 senesi 
ilk ilç ayı ithalatta bilikis en 
ziyade sukut aneden bir dev
redir. 

Kıymetleri artan ihracat 
gruplarından en çok dik
katı çeken pamuk grubudur. 0-
çer aylak devreler itbarile 934nn 
27,000; 1935 tin 2.798.000 lira
lık ihracataoa mukabil 936 da 
3 060.000 liralık ihracat olmuı
tur. Bu da, iki senedenberi 
tekrar yiikselmeğe başlıyan 
pamuk ihracatının, rekolte vaz
iyeti bu sene de müsaid olduğu 
takdirde, sreçen seneki ilıracat 
tan 6.782.000 lira kıymetinde 
1 S.589 toa nisbetle biraz daha 
fazla olacağını göstermektedir. 
ilk üç ayda yapılan ihracat 
935 mahauln olan pamuklardar. 
Umumi olarak denilebilir ki, 
milli dokuma fabrikalarm ku
rulmasa aeticesinde dahildeki 
pamuk istihlaki artmaktad&r. 
Bu da pamuk iatibaali İÇlll teş
vik edici bir rol oynamaktadır. 

kocam Sezai Ulmaia ba geaİll
tilere iştirak etmefİIİ kendisi 
icin başka bir lizibatü Yesilesi 
oluyordu. 

Mabud uadal ksıau, itt• 
bayle bir geziati a)qammda 
olmUftu. Y ambaıında fütursU%· 
ca ıiilea ve ejle11ea i.aaanJa
na neı'e ...ıayaa k•hkabalan 
ODU b\ç le allkaludumad&iı 
için biru iDce eve Mnm-,k 
aızuauada idi. itte b6yle bir 
uda dmizde kuvvetli bir fır
tma çakauıtı. Neye uğradıkla· 
rmı aalamadaa auıdal devril
mit; hep birden denizin ıoğak 
sularına gömülmiiflerdi. 

Akf8m karaalıjı içinde es
merleşen mavi aular nihayet, 
kendisine bir oymacak PnMenşta. 
Kaza esnuında aandaldakilerİD 
hepsi de acmclarıcı sayhalar 
koparmış, hepsi de ölüm kor-
kuaayle i.i.dat diye bağırmat· 
lardı. Bütün bualarıo karşum

da yalaıı. Sabiha taliine boyan 
b6kerek ça,_ ..tara •ik....-. 
na .... etmieti. 
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1 Yoza11: Erzacz Kemal Aktas 

j GÜ~fük'''tl;y~kiif ği 
Siıaranin, kahve ve enfiye

nln tiryakiliğini biliyorum da 
gözlüğün tiryakiliğini yeni işi

tiyorum diyorsunuz, ben de 
öyle diyorum. Dün ec.ıaneye 

hepimizin tanıdığı bir zat geldi, 
gözlüğünün çerçevesini değiı· 
tirmek istiyordu, camlarına 
bakbm, numarasız.. Ben bu 
zatı bildim bileli gözlüklü bi
lirim, camlara dikkat ettiğimi 
görünce güldü: 

Yirmi sekiz senedir böyle 
süs olsun diye bu gözlüğü kul
lanırım, gözlerimden zorum 
yoktur dedi. Gençliğimde böyle 
gözlük takmağa heves etmiştim 

• sonradan alışbm, bu ç.erçiveyi 
burnuma takmadıkça pantalon
suz geziyorum ıcibi oluyorum. 

ı Sabahları baıımı taranm, ayna 
kartııında giyinirim, şapkamı 
başıma korum, kendime tekrar 
aynada bakarım eksiğim, göz
lüğümü takınca tamamlandığımı 
görüyorum dedi. 

Gülüştük, gözlüğün çerçive
sini değiştirmek için, gözünden 
gözlüğünü çıkarmağa mecbur 
olmuştu. Hakikaten bu zat 
gözlük takmayınca yüzü bir 
eksiklik oluyor. Hayatta göz 
alışıklığı ile, gözün mütemadi 
görüıüyle ne büyük duygulaı 
yaradılmııtır. 

Göz, yüzün ve duygunun 
penceresidir. Bu pencereden 
ruh ve duygu bakar, böyle 
hassas ve her feye naZlr bir 
pencerenin çerçevesi elbet yüz
de büyük bir rol alıyor, büyük 
bir dekor olu yor. 

Gözlük yüze bir vakar ve 
bir ehliyet Yeriyor, gözlük ile 
bakan gözlerde çıplak bakıı
tan daha ziyade dikkat var gi
bidir. Hayabo, içtimaiyatın öy
le derin o kodar manah köşe
leri vardu ki oraya gözlerini 
çevirerek bakan gözlerin gör
mem gerektir, bazen gözlük 
buraları tenviredemiyecek kadar 
sönük olur, her şeyi, her ye
rı IJl rlrebilmem için göz
lükleri göze değil, kafaya, 
idrake, şuur ve mantığa tak
mak gerektir. Bazı öyle gözler, 
öyle kafalar, öyle idraklar var
dır ki g&zliik değil teleskop 
taksanız yine bir adım önünü 
g6remiyecektir, ne yapmalı, 
göremiye.ne görmiyor diyib geç
meli .•• 

Zorbalık mı? 
Alsancakta Akdeniz aparb

manıada misafireten oturan 
Urlalı Selim oilu Demir ve 
kanıı 35 yaflnda Coyayı tebdid 
ederek taarruzda bulanan T e
pecikte Cemal Halil oğlu Ha
san yakalanmışbr. 

-!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!'!"'--

&a.. hayattan fazla bi,. 
beklediji )'Oktu. Sezai, ya• 
bqında bir kadm arkadaşın

du dU. ruam ·~ faydasıa 
kaW•ktaa SODra bayat ona na• 
nl bir bağlantı vadında bulu-

aabilirdi. Hepaiaden aa olan 
ba •eziyeti idame ettirmekten
se seve Mft öliimlill kacağıaa 

talim olmak aiyetilldeydi. Fa'
kat Wr tesadOf onan karf111na 
Ahmed. çıkararak b&tiin yük 
olan bir bayab yeniden aürtik
lemek mecbariyetiyle karşılat
hrmttb. 

* • • 
Gün batarken mühendis 

Sezai Ulvi'nin köye geldiğini 
keadisiae haber vermişlerdi. 
Daha iki dakika geçmeden 
Sezai kendiaiai, o basit köy 
odasında bulmuş, uzun uzun 
kacaklapa11 ve karşahkh olarak 
ağlamıılardı. Sezai karısma: 

- Kaza nasıl oldu, diyemi
yordu. 

- Sonıı Var -



konsey bugün Cenevrede toplanıyor 
Necaşi ve bütün dış bakanlar Cenevreye hareket 

ettiler. Zecri tedbir)er de görüşülecektir. 
Fransız ayan maclisinde hararetli münakaşalar oldu 

Pariı, 25 (Ô.R} - Milletler 
cemiyeti konseyi yarın (bugün) 
saat 17 de Edenin başkanlığı 
altında toplanacaktır. ilk defa 
Q]arak yeni Fransız dışişleri 
bakanı Delbo bu konseyde 
lıaz.ır butunncaktır. Yanında 
IngiJiz dış şf eri bakam Eden 
o'acnksa da it }yanın yeri boş 
kalacaktır. Zir Roma hüku· 
rneti, ıecri tedbirler tatbik 
rnevkiindc kaldıkça, hiçbir ar
sıulusal ictimnn iştirik etme
ltleğe knrar vermiştir. 

Konseyde lngiliz ve Fransız 
dışi~leri bakanlarından başka 
l'Orkiyo dışişleri bakanı T. R. 
Arras, Sovyet dışişleri halk 
~omiaeri Litvinof, Romanya dış 
ışleri bakanı Titülesko, Lehis
tan dışişleri bakanı Bek, ls
P•nya dışişlari bakanı Buka 
da haıır bulunacaklardır. 

Delbos bu akşam Hat 23, 15 
de Cenevreye hareket edecek
tir. Önce, Ingiliz sefaretinde 
Ver:lecek bir ziy11fette, Edenle 

buluşacak ve görüşecektir. 
Eden Kroydon tayyare lima· 

?•ndan saat 17, 36 da tayyare 
ıle gelmiı ve hemen lngiliz se
faretioe gitmiştir. Londradan 
hareketinden .. d . I . once ış ış erı 

Lakanı kabine toplantısında ba-
~ır bulunmuıtur. Bu içtimada 
ışsizlik tazminatı gibi dahili iı
ler görüşülmüş ise de dış it
lerinin de müzakere mevzuu 
olduğu muhakkaktır. 

RUZNAME 
Cenevre, ıs ( A.A ) - Miİ· 

letlcr Cemiyeti konseyinin ilk 
celsesi yarın saat 17 de akdo
lunacaktır. Celseye Eden riya
set edecektir. İlk defa olarak 
Van Dolbos cemiyetin içtima-
1nda hazır bulunacak ve Ede· 
nin oturduğu koltuk ile ltal
Yan delegesinin boş koltuğu 
arasında yer alacaktır. 

Ruznamede şu meseleler 
'Vardır: 

1 - Asurilerle Güldanilerin 
Jerleştirilmesi. 

2 - Beynelmilel Labey ada· 
l~t divanına iki iıa intihabı. 

3 - Lokarno muabedena· 
ınesi ahkamının Almaoya ta
~ndan ihlali meselesi, 

Yazan: Tok Dil 

- Turban! Bak ta keyfe, 
kıt hatunl Ne diye sen azak 
kabraın bu zevlrtenl Baki Dil
r"iwa kızlanma, her biriıi ayrı 
hir bay•t! Cana can katıyor, 
~•im kucaklanmda, dudak
aruııda; senin •eremediğin 
~evkler yaşatıyorlar. Hele bak 
fll; yıktırdığım duvann arka
~ın~aki denize .. Hani yat Orada 
tnım zevkime bakıp eğlene· 

tek kişiler.. Bu veıir sözden 
anlamaz mı? .. 
<l Ş~kerpare bu sıra ahldı, elin
elcı kadehi tutarak: 

Konsey eeçen toplantı devresinde içtima !talinde 
4 - ltalyan - Habeş ihtiJAfı. ALMAYA - FRANSA O da olmazsa, beynelmilel 

NECAŞl CENEVREYE GiTTi Almanya ile anlaımak ihti- ihtilafları bal için barbden baş-
Londra, 25 (A.A) - Neca~i malinin bllk(imet tarafından ka yol kalmaz. 

bugün oğleden sonra Cenev- elde tutulmasına memnunuz. Delbos bu iıtizahlara ceva-

reye giderken kendisini teşyi Bu anlaımayı çoktan beri bek- ben meb'usao meclisindeki be-
için resmen mümessil gönde· leyoruz, zira bu, Avrupa ıulbu yanatını tekrar etmiş ve mil· 

rilmiyecektir. için elzemdir. letler cemiyeti siyaseti bıraka· 
Bu münasebetle reımı' ma- Sonra hatip Tuna paktından 

hafil ecnebi hnkümdarların mü· behaederek 6 seneden beri 
hazır olan bu vesikanın Alman· tenekkiren yapmakta oldukları 
ya ve ltalyanın mOzaheret et-

seyahatlarda lngiltere bükü- memeleri yüzünden hakikat 
metinin istikbal veya teşyide olamadığını s6ylemiştir. 
resmen mümessil bulundurma- Komünist lideri Mafcellachin 
sının usulden olmadığını beyan demiştir ki: 
etmektedirler. - BüUin memleket sulha 

FRANSIZ AY ANINDA bağlıdır. Harbe nihayet vermek 
Paris 25 (Ô.R)- Ayan mec- için her vasıtadan istifade et-

lisinde harici siyaset ilzerinde mek lazımdır. Milletler cemiyeti 
bir mCnakaşa olmuştur. Zecri ağır hatalarına rağmen biricik 

lacak olursa harbı hazırlıyan 

ittifak sisteminden veya te
cerrüdden başka çare kalmı
yacağıoı, bu sebeble 11 inci 
maddenin ıslahı sureti} le har
bın önüne geçilmesi ve 16 ncı 
maddenin ıslahile de taarruzun 
durdurulması çarelerini tamam· 
laoıak gayesini takip edeceğini 
aynı maksatJa ıFrasız - Rus 
paktı ıekliode mıntaka paktla
rının yapılması lazımgeleceğini 

söylemiştir. tedbirler meseleli üzerinde hüküm vasıtasıdır. 
---------------•9'4•~•1-4•~·----------~---i s ti za h ta buluuan kont de Bloia f J J d 1 

dış işleri bakanına sormuştur: ransız - rıgi iz ost uğu 
Şimdi Stresa cephesini tek- ''"' 

rar kuracak mısınız? Fakat bil· KU d~stlug"" un ebedı·yen 
kumetin beyannamesinden anla· &JI U 
dığıma göre, Ingiltere ile bir- t v d •• 1 • J ı • 
leşmeği tercih ediyorsunuz. ar acagını un,ra oı.meıi,, 

Dış işleri komisyonu reiıi 
Berenger demiştir ki : Paris, 25 (Ö.K) - lngiliz harbiye bakam Cooper Fr:ınsı~ • 

_ Hükumet beyannamesile lngiliz dostluk komitesinin şeref misaifri olarnk huır bulunduğu 

beynelmilel müzakerelere işti- ziyafette çok mühim beyanatta bulunmuştur. Esas noktalan 

rak için yeni bir otorite kazan- şunlardır: 
mak ist~miştir. Hlikümetin be- "Vatanda~larımın bazen gözden kaçırdıkları bir hakikat var-
yanabnda mitli mildafaaya ait dır: Fransız - lngiliz dostluğu bir his değildir, göze çarpan 1>ir 
hiçbir noktanın ihmal edilmi· zarurettir. iki memleketimiz ıçin bir hayat ve ölüm meselesidir. Bi-
yecegi ve kuvvetlerimizin azal- liyorsunuzki başbakan Baldvin de lngiliz hududlarmın Ren üzerinde 
hlmıyacağı teminahnı memnu- başladığını söyliyerek bu hakikatı ifade etmiştir. Demekki, sizin 

niyetle gördük. hududlarınız, bizim de hududlarımızdır. Aramızda böyle bir hra· 
Zecri tedbirlere gelince; tıranın ve böyle bir idealin mevcud olması istikbalin endişesiz 

Mançuko ve Habeş meseleleri değilse de cesaret ve ümidin verdiği emniyetle karşılanmasına 
milletler cemiyeti hükümlerinin imkan vermektedir. Birıeyden kay'iyyen emin olalım: Fransa ve 
kifayetsizliğini isbat etmiştir. logiltere dostluğunun devamlılığım heran isbat etmekten ziyade 
Bu kifayetsizliğin izalesi için hiçbir suretle dünya sulhunun devamına hizmet edecek bir va-
hükumete itimad ederiz. sıtamız yoktur. 

Tefrika No: ts 

- Bırakl P adif ahıml Seaden 
sıkıhrlar. Belki ukbca glzet· 
liyorlar. 

Deli lbrabim Şekerpareaia 
elinden kadehi alarak havuza 

fırlattı. 
- Çalgılar! dedi. 
Çalgıcılar cuşu buruşa gel· 

diler. 
Deli: 
- Getir bir daha! 
Şekerpare bir kadeh daha 

sunarken, deli lbrabim sağın
daki kıza: 

_ Sovun bre! dedi. sovunl 

Atla havuza! Karım giSrSÜD 
kendinden güzel kadınlan .. 

Soluna d6ndü, aynı emri 
verdi .. Ve kadehi boşaltıb ıo· 
yonub havuza atılan kızların 
suratına fırlatırken: 

- Doldurun şu havuıu kız· 
larlal 

Diye ayağa kalktı, fakat ku
cağında oğlu Mehmed vardı, 
ayağa kalkınca :ıavallı ayakları· 
nın dibine yuvarlanmı~tı. 

- Babai 
Dedi. 

Sarhot: avağlnıo albadan ,:re· 

len bu sesi duyarak: 
- Sen mi!lin oğlan! Sen de, 

sen de havuza! 
Diye, oğluna dehşetli bir 

tekme vurub havuzun derin su
larına, anasının çığlığmı dinle
meden fırlatıverdi .. 

il 

" " 
Deli lbrabim erte&i günü bir 

daha bahçe saf asını sürmeği 

emrederken kulağına: 
- Hazinenin takah kalmadı. 

Bayram yaklaııyor, para tü
kendi. 

Haberi yetişti.. 
Bu haberin arkasından hu

zura çağrılan veziri azam! Ah
med paşa, iri gövdesini ıhlıya, 
pofhya sarayın kapılarından ao
kub şiıkin karnınan üstünde 
el pençe; deli Ibrahimin karşı· 
:sında; divan durdu: 

Padişahın sağında beşinci 
haseki, solunda yedinci haseki 
vardı. Tahtına, inci dizilmit sa
kahnı bozmadan oturan zıvana
ıızı ellerindeki yelpazelerle; biri 
satandan birisi solundan !'erin-

ı Devlet bakanın~n izahatı 

r ransa a harp sanayii 
hususi ellerden alınıyor 

Paris, 25 (Ö.R) - " Popu
laire gazetesinde devlet bakanı 
sosyalfot partisinin eski umumi 
sekreteri Paul Faure Fran
sada harp sanayiinin millileşti
rilmesinin nasıl olacağını tet~ 
kik ediyor: 

~ıntihabatta mağlup olan sağ 
ceoab partileri, harp sanayiinin 
hususi ellerde bulunmasma ta· 
raftar oldukları için şimdi par
lamentoda kendi görüşlerini 
müdafaa etmek ve hükumetin 
haıırladı2-ı kanun projelerinin 
kabulüne mani olmak için vaz"yet 
alıyorlar. Fakat bunu o böyle 
olması için, münteh"plere harb 
sanayıının millileştirilmes · ni 
vadetmiş olan Halk cephesi 
meb'uslnnndan hiç olmaz.sa bir 
kısmının vaadlarını unutmalara 
lazımdır. Sağ cenah partileri 
Fransa tarihinde buna aid em
salin bol olduğunu iddia ede
ceklerdir. Eski bir Fransız ide-

tidir, meb'uslar milletten bir 
vekalet isterler. Müntehipler 
bu vekAleti elde edi~ce parla
mentoda yerleşirler. Ve o za
man yapmağı vaadettikleri şeyi 
unuturlar, hatta bazan aksini 
yaparlar.Sağ cenah mümessilJer~ 
işte bu takım meb'uslara ya· 
naşacaldardır. Para mukabilin
de onların reylerini kazanmağa 
ve kanaatlerini in {5r ettirmeğe 
çalışacahlardır. Fakat bu defa 
·bu sabit olmuştur- böyle al
çaklığa a1et olacak meb0us 
bulamıyacaklardır. 

Paris, 25 ( Ô.R ) - Umuml 
iş konfederasyonunun gazetesi 
olan 'Penpofe" Blum lfabine
sinin gördüğü işden memnuni
yetini bildiriyor ve hükumetin 
hatta hızlı yürüdüğünü kayde
diyor. Bu gazete hızın devam 
etmesini ve bu kabinenin, di
ğerleri gibi, kısa ömürlü otma
masım temenni etmektedir. 

ltalyaya karşı infirad siyaseti 
gütmek istiyorlarmış 

Roma, 24 (A.A) - Tribüna gazetesi yazıyor: 
Ceoevıe ictimalarmın arefesinde beynelmilel vaıiyet karanlık 

görmekte berdevamdır. lngilizlerin zecri tedbirlerin kaldırılma-

sına dair o!an teklifleri Itaiyaya karşı takibedilmekte olan hatb 

harekette lbir deği ·iklik vukuuna de~alet etmez. Milletlerin 

A \•rvpada mesai birliğinde bulunmağa hakikaten hazır olma

dıkları şüphesizdir. 
Giornale D"ltalia, mifletlcr Halyaya karşı bir infirat siyaseti 

takip etmeyi arzu etmektedirler. Avrupamn sulha kavuşturulması 

için ittihaz edilmi~ olan bütün tedbirler muvaffakıyetsizliğe 

uğramıştır. Çüokü bu tedbirler Italy.aoın iştiraki olmaksızın 
alınmı,ştır, demektedir. 

Habeşistan meselesi tamamiyle halledilmedikçe ltaJya istikbalde 

he: türlü mesai birliğinde bulunmaktan kaçınacakbr. 

İngiliz donanması ve Italya 
Roma 25 (Ö.R)- ltalya ile diğer devJetJer araunda Akdeıaia 

mesele eri hakkında diplomasi görüşmeleri olmiftllışbr. Fatiıt 

gazet'- . ri ancak şimdi Delbosun beyanatını tefsir ~derek Franaıı 

siyasetinin her 2amnnki gibi bütün Avrupa devletleriyle dostluk 

esasına dayandığını mü~ahede etmektedir. Italyan umumi efkfin 

Ir. ,...:;ı; .. &:•--........ "J • ...l .. ;;.·-.ı ... ı . .. ı ..... .,'"ın ftalva ile diaer devletler •b··-- aa.av:ru-""' ı ,._..'-9~-ıL.uv .... .,. .. ....,___ _ 0 

arasında iş birliğine engel olduğu kanaatindedir. 

Çatalca yolunda otobüs kazası 
lstanbul 25 ( Yeni Asır Muhabirinden } - Bugün Çatalca 

yolu üzerinde müessif bir Otobüs kazası olmuş; otobüs par(-a· 

lanmı&hr. Döı t ağır yarah vardır. 

Güreşte Almanlara galib geldik 
lstanbul, 25 (Yeni Asır muhabirinden) - Bu gece Almanlarla 

ya!Jı'aıı güreş müsabakalarında Türk Milli güreşçileri 5 - 2 gaJip 
gelmiştir. Çoculdanmızın aldıkları netice bir zafer olarak 
telakki ediliyor. 

Necaşi p!'"otesto edecekmiş 
Londra, 25 (Ö.R) - Habeş sefaretinin bildirdiğine g6re 

N ecaşi Cenevrede zecri tedbirlerin kaldırılmasını proteelo 
edecektir. 

letiyorlardı. Boş kalan kolları 
padişahın Taht &<otluğuna da· 
yanmış kollarının üstünde idi. 

Her bir avurduna okkalıca 
erilder doldurmuş gibi yanak
lara yatağından fırlamış, al al! 
Sımsıkı iç ~ntarisinin tistüne 
de katmer katmer gerdanı dü
şen Vezir, kel başından, buru
şuk alnından, hotaman burnun
dan, pişmiı kııarmıı gerdanın
dan ziri!, ziril terler dökerek; 

eğilib: 
- Emriniz devletlum? 
Diye homurdandı .• 
Deli lbrahim elini sallayarak: 
- Gel hele beriye! Bre do-

muz aurath kodoş! Bana hazi-
nede para kalmadı haberini 
gönderen sen misin? 

- Evet sultanım! 
- Ne demeye israf edilmiş 

Beytülmalin paraları, söyle? 
Diye haykıran deli ayağa 

kalktı. Zavallı Vezirin akıttığı 
terler bacağından paçasına ge· 
çen bir oluk olmuştu. Hani 
nerdevse: 

- Alın şunu! 
F ermanmı ıvc bu f ulJl.ilam 

arkasmdan koluna yapı~ 
cellid kara Ali'yi bekliyonl.. 

Padişah devam etti: 
- Söyle! N e,relere sarfdtia 

hazinenin paralarını? Yokul 
Ahmed pap titriyerek we 

yarı aglarcaaıaa padiıfehw 
ayaklanna atıldı: 

- Affet devletlum! ~ 
sizin uğrunuzda harcadik. ~ 
istedinse onu yapbk, fakat tala .. 
silit kesildi, para kalmadı~. 

Deli lbrahim: 
- Kalk bre! dedi. Kv,... 

geç de konuıl Habl ~ 
Şimdi söyle! lıtaobulda maein 
saraf lar, tUccaılar yok mıı? 

Ahmed paşa - Çook! diy• 
sai elini alnına götürüb luwba· 
foş terini silerek cevab verdi. 

- Öyle ise, derhal Sipahi· 
leri, gürüzlü Yeniçerileri lst.aa
bul sokaklarına sal, bütün dük· 
kanlar beş dakika sonra kimi· 
len kapatalsın! 

- Bilmedi -
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geçen ticaret 
eşredildi. Boğazdan 

e·~iteri ne kadardır? 
Montrö, 25 (A.A) - Boğaz

Jar konferansı Türkiye tarafın
dan tevdi olunan mukavele 
projesinin ilk kraatını bitirmiş
tir. Konferansın ikinci içtimaı 
MilJetJer cemiyeti toplantıların
dan sonra akdolunacakbr. 

Konferans bu sabah Türki
yenin kendisini harp tehdidine 
maruz hissettiği takdirde 
Milletler cemiyetini mukteza'lı
nın ifası için haberdar ve 
imza eden devletleri malümat
tar ederek harb gemileri ve 
muavin gemilerin Boğazlardan 
geçmesını kendi müsaadei 

mahsusasına muaJlak bulundu
racağını bildiren 9 ncu mad
deyi müzakere etmiştir. 

Japon delegesi Şato bu hu
susta yeni mukavelenameyi imza 

edenlerin malfımattar edilme
lerinin kafi görülmesini teklif 
eyJemiştir. 

Avusturalya delegesi Bruce 
yeni mukavelename MiJJetJer 
cemiyeti tarafından kaydoluna
cağından cemiyt-tin haberdar 
edilmesi lizımgeldiğini tebarüz 
ettirmittir. 

Şato hükümetinin bu husus
taki kat'i noktai nazarını kon
feransın ikinci toplantısında 

bildireceğini beyan eylemiştir. 
BOGAZDAN GEÇEN 

VAPURLAR 
~ontrö, 24 (A.A) - Kon

ferans, dün akşamki toplantı
ıında beynelmilel ticarete tat
bik olunacak kayıtların tetki
kine başlamıştır. istatistiklerin 
gösterdiğine göre boğazlardan 
geçen gemiler 12 milyon toni
latoya baliğ olmaktadır. Ital
ya 2,527 ,000 tonilato ile en 
batta, lngiltere 1,086,000 toni
lato ile ikinci ve müteakiben 
de sıra ile Yunanistan, Norveç, 
Romanya, Almanya ve Fransa 
gelmektedir. 

Haber alındığına göre Ja
ponya müstakbel boğazlar mu
kavelenamesioin Milletler cemi
yetiyle mümkün olduğu kadar 
az aJiikası bulunmasım iste
mektedir. 

Pol Bonkur bu mesele hak
kında Şato ile bir mülakatta 
bulunmuştur. 

TEKNiK KOMiTEDE 

Montrö, 24 ( A.A ) - Tek
nik komite bugün aşağıdaki 
tebliği neşretmiştir: 

- Konferansın teknik ko
mitesi saat 16 da Bruce'nin 
riyaseti altında Hk celsesini 
akdetmiştir. Büronun teşekkü
lünden sonra reisliğe ikinci 
Romen murahhas' Kont Zes
ko 'yu seçmiştir. Komite, mü
teakiben Türk projesinden 
kendine tevdi olunan kııımla
l'ın tetkikine geçmiş ve mu
kaddimenin müzakeresini pro
je müzakerelerinin sonuna 
bırakmıya karar vermiştir. Ko
mite birinci maddenin ibka, 
tadil veya ilgasına karar ver
mek işini tahrir komitesine 
l.ırakrnıştır. 

Komite sıhhiye resimleri 
meselesinin teknik müzakere
lerine tevessü) etmiş ve Türk 
delegeleri boğazlarda sıhhiye 

teşkilatı ve tahsil olunan re
simlerin mahiyeti hakkında 
izahat vermişlerdir. 

lngiliz heyeti murabhuasın
c:a teknik mahiyette izahat is
lenmiştir, 

Bulgar, lngil;ı:, Yunan, Türk, 
'i'ugQt?t\v ve Japon m~•:-ahhas
Jannın ;şthakh·Ie noktai nazar 

--------------------------------------------------ma~----------------------------------------------~ 
teatisi olmuş ve bu Türk liman
larında durmaksızın boğazlar
dan transit olarak geçen va
purlardan sıhhiye resmi alın

ması üzerinde cereyan etmiştir. 
ÜÇ NUMARALI TEBLIG 

Montrö 24 ( A.A )- Kon-

kaldığını ve bu talimat henüz 
gelmediği için bu baptaki hattı 
hareketini talik eylemekte ol
duğunu bildirmiştir. 

LITVINOFUN SÖZLERi 
Litvinof istediğı tadilatın Lo

zanda kabul edilen prensiplerin 

Konferansın toplandığı Monffö şehri 

buriyetinde kalabilecek olan 
memlektin hususi şartlarını 
tebarüz ettirmiştir. 

POL BONKUR 
Pol Bonkur Fransız hükü

meti namına hakiki harb ge
milerine konulan tahdidden 

ferans tarafından bugün aşa- terkini katiyen tazammun ey- aynen muavin gemilere de ko-
ğıdeki 3 numaralı tebliğ neş- lemediğini, Karadenizin hususi nulması hakkında en kat'i ku-
redilmiştir : vaziyetinin Lozanda tanınmıt yudu ihtiraziye dermeyan et-

Konferans, Yeni Zelandanın olduğunu, Çünkü bu denizden miş ve bu kuyuda ihtiraziye 
konferansta kendisini temsil . çıkacak olan kuvvetler hakkın· ıumulünün muavin gemiler 
ettirmek fikrinde olmadığını ve da hiç bir tahdidat derpiş edil- hakkmda da kabul edilebile-
fakat Lozan muahedesi ahka- memiş bulunduğunu söylemit cek olan tarife mütevakkıf 
mının muhtemel bir feshi veya ve esasen 6 cı maddenin ancak bulunduğunu söylemiştir. 
tadiline karşı hiç bir itirazı nezaket ziyaretlerine aid oldu- Aras, umumi prensiplere mü-
bclunmadığına bildiren ve mez- ğunu kaydeylemiştir. karar her ne olursa l)lsun 
kür memleketin Londradaki Lord Stanhope Karadenizde boğazlar mıntakasının emniye-
fevkalade komiseri tarafından yapılacak polis hareketleri ih- tini temin için derpiş edilen 
gönderilen mektubuna ittila timalinden bahsetmiştir. ve öyle kalacak olan tahdidat 
kesbetmiştir. Şota, Japonyanm Karadenize ve şeraitin konferans tarafın-

Konferans, Türk projesinin girecek harb gemileri hakkında dan müzakere edilebileceğini 
ikinci kısmının tetkikine baş- derpiş edilen tahdidab aynen kaydetmiştir. 

lamışhr. Karadenizden çıkacak harb Arasın bundan maksadı bil-
Litvinof, 6-cı madde şümulü- gemilerine de tatbik edilmek hassa evvdden haber verilme, 

nün ancak Karadeniz sahille- şartiyle kabule amade olduğu- geçerken malumat verilme ve 
rinde bulunmayan devletlere nu bildirmiştir. tonilatolarm tabdididır. 
tatbik ediiebiiecek şekilde tas- Litvinof, vaziyeti diğer hiç Stanhopa, Litvinof. Şato ve 
rihini istemiştir. bir denizle mukayese edilmi- Kont Zesko evvelden haber 

Mumaileyh keza tahtelbahir- yecek olan Karadenizin hususi verme prensibini teknik komi-
ler için derpiş edilen istisnanın vaziyeti üzerinde ısrar etmiş ve tece tetkikten sonra mühlet 
uçak gemilerine de teşmilini Karadeniz sahillerinde bulunan hakkında verilecek karar kaydı 
istemiştir. devletlere aid o!up boğazlar- ihtirazisiyle kabul etmişlerdir. 

Lord Stanhope bu maddenin dan çıkacak gemilere mezkur Stanhopa, tonilatoların tah-
heyeti umumiyesi hakkında denize girecek gemilere konu- didi prensibini de 14,000 den 
yeni prensipleri ve yeni bir lan tahdidatın aynına koymaya yukarı bir rakam tesbitine va-
metni ihtiva ettiğini kaydey- imkan olmadığını kaydetmiştir. rabilecek olan teknik komite 
liyerek meselenin heyeti umu- Mumaileyh Karadenizden tarafından tetkik edilmesi kay-
miyesi hakkında Londradan Sovyet Rusyanın diğer liman- ciı ihtirazisiyle kabul eylemiş-
talimat istemek mecburiyetinde larına gemiler göndermek mec- tir. 
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Şükrü Kayanın başkanlığında 

Dün akşam toplanan Ege valileri yeni 
direktiflerle vazifelerine döndüler 

harici zamanlarda halkla Sayın v~kil valilerin vazife 
temas ederek dilekleri tesbit etmelerini istemiştir 

- Boş tarafı 1 ıncı sahi/ede. -

duğunu izah eden değerli iç 
bakanımız valilerin hareketle
rini nasıl idare edeceklerini de 
meydana koymuştur. 

Şükrü Kayanın üzerinde 
durduğu başka bir nokta da; 
valilerin vazifeden hariç saat
lerde halkla temasları keyfiye
tidir. Sayın vekil valilerin hal
kla fazlaca temas ederek dilek 
ve arzularile daima yakından 

alakalanmalarım, buna göre bir 
mesai tarzı takip etmelerini 
istemiştir. 

Ştikrü Kaya bu arada çok 
temiz bir hevecanla demokrasi 

" 
mefhumu üıerinde vecize te-
lakki edilecek sözler söyle~ 

mişlerdir. 
Salah Cimcnı da halk dilek-

)erine verilecek ehemmiyetin 

devlet için ne büyük bir kuv
vet teşkil edeceğini izah etmiş
tir. 

Burdur valisi Abdülhalik, 
valilere gösterilen itimada te-

şekkür ederek buna layık ol-

mağa çalışacaklarını ifade et
miştir. 

Şükrü Kaya son söz olarak 

parti işlerinin tanzimi ve inti

hab meselelerinin tam bir ser
besti içioc!e temini hususunde 

valilere gereken direktifler 
vermiştir. 

ManJsa saylavı Refık ince 
ve diğer bazı zevat da söz 
almışlardır. 

Gece saat 20 de Bahribaba 
8ahil parkı gazinosunda ~le-

diye tarafından Dahiliye Vekili 
şerefine yüz kişilik bir ziyafet 
verilmiştll'. Ziyafette sayın Ve
kilden başka Genyön kurulu 
azaları, şehrimizde bulunan 
saylaylar, valiler, şehir meclisi 
azaları, doktorlar, avukatlar, 
gazeteciler ve daha bir çok 
zevat hazır bulumuşlardır. 

Ziyafet çok samimi bir hava 
içinde geç vakte kadar devam 
etmiştir. 

Dahiliye vekili ve parti ge
nel sekreteri Şükrü Kaya bu
gün Aydına gidecek; oradan 
intibah dairesi olan Muglaya 
geçecekbr. 

Vekil, Muğladan cumartesi 
günü şehrimize dönecek ve 
pazartesi günü de deniz posta
sivle lstanbnla videcektir. 

Lltvinof dahi son fıkrası Ka
radeniz sahilleri devletlerinin 
hususi vaziyetlerinin tanınma-

sını tazammun eden 8 - H fık
rasının derpiş ettiği istisna se
bebiyle tahdit prensibini kabul 
etmiştir. 

ROMEN MURAHHASI 
Romanya heyeti murahhasası 

bu maddenin ortaya çıkardığı 
teknik meseler alakadar ko
mitece tetkik olunduğu ve bü-
tün heyeti murahhasalar pren
sip meselesi hakkında hattı 
hareketlerini tasrih edebilmele
rine imkan verecek talimatı 
aldıkları vakıt noktai nazarmı 
bildireceğini söy )emiştir. 

Konferans mukaddimeyi ve 
6 ncı maddenin bu noktalarını 
tetkik etmiş ve diğerlerini tek· 
nik komiteye havale eylemiştir. 

Konferans müteakıben 7 nci 
maddeyi tetkik etmiştir. 

Stanhopa hükümetinin nok
tai nazarını bildirmeyi talik 
etmiştir. 

Pol Bonkur, 7 nci maddede 
derpiş edilen rejimin haliharp
te bulunan ve Karadenize gi-
decek olan gemilerin tonilato
Jarını tahdid etmek itibarile 
Lozan muahedesi rejiminden 
ayrıldığını kardetmiş ve Mil
letler cemiyeti paktından mü
tevellid taahhütlerin tatbiki 
yalnız geçiş serbestisinin tah
didi ile değil, fakat aynı za-
manda teşmili ile tezahür ede
ceği derpiş edilmezse bunun 
bir tehlüke arı.edebileceğini 
söylemiştir: 

Litvinof, Milletler cemiyeti 
paktından veya bu pakt dahi
linde akdolunan anlaşmalardan 
mütevellit yardım taahhütlerinin 
yerine getirilmesi keyfiyeti 

1 
müstesna olmak üzere haii· 
harpte bulunan gemilerin Kara
denize girmesinin men'ini istih · 
daf eden bir tadil teklifinde 
bulunmuştur. 

ANLAŞMA YOLU 
Bonkur, Litvinof tarafından 

yapılan teklifin daha derin 
bir tarzda tetkik edilmesi 
kaydı ibtirazisiyle ilk nazarda 
milletler cemiyeti paktından ve 
bu pakt çerçevesi dahilinde 
aktedilen anlaşmalardan müte
vellit taahhütlerin yerine geti
rilmesine ait Frasız düşüncele
rine tevafuk ettiğini söylemiş
tir. 

Politis: mukavelede imzaları 
olmıyan devletlere karşı Tür
kiyenin bitaraflık vazifeleri 
hakkında Sovyet Rusya tara
fından yapılan tadil teklifinin 
ortaya çıkardığı hukuki imti
yaza iıaret eylemiştir. 

Aras, Türkjyenin bütün bey
nelmilel taahhütlerini ve bitta
bi Milletler cemiyeti paktından 
terettüp eden taahhütleri yeri
ne getireceğinden kat'iyen ıüp
he edilmemesi lazım geldiğini 
söyledikten sonra;bu taahhütler 
meselesinin hususi bir madde
de mevzuubahsedilmesini tek
lif etmiştir. 

Sekizinci madde hakkında 

hiç bir mütalea dermeyan olun
mamıştır. Reis, konferansın sa
dece iptidai mahiyette ilk bir 
tetkikte bulunmuş olduğunu 
tasrih eylemiştir. 

Sinop halkının 
kararı 
Sinop, 25 ( A.A) - Vilayet" 

dahiJindeki tayyare kurumlar1 
delegeleri tarafından yapılan 
kongrede tayyare menfaatı için 
şimdiya kadar toprak ürünle· 
rinden alınmakta olan yüzde 
birlerin yüzde ikiye çıkarılma
sına karar verilmistir. 

2& Haziran nıa& 

ar 
Landon 

• • 
Şimdiden tenkid 

ediliyor 

Amerika Cumııneisi R11zl1elt ı 

Fıladelfiya, 25 (Ö.R) - De
mokrat partisi konvansiyonu• 
nun dünkü celsesinde kongre
nin daimi başkam Ruzveltin 
11 Nev Deal,, adlı yeni ekonomi 
siyasetini kuvvetle müdafaa 
etmiş ve Cumuriyet partisi 
namzedi vali Lansdona hücum 
ederek ba,kan Roosevelt za
manındaki Amerika idaresini 
ondan evvelki rejimlerle muka
yese eylemiştir. 

Hatip demokrat ve cumuri· 
yet partilerini birbirinden ayı
ran başlıca noktaları tetkik vo 
tahlil eylemiştir. 

İngiltere 
kuvvetlenırse 
Cihanda harb olmıya-

cakmış 
Londra, 25 (A.A) - Sir Sa

muel Hor, Londrada söylediği 
nutukta demiştir ki: 

lngiltere Kara, deniz ve ha
va kuvvetleri lüzumu veçhile 
ve D!D;\nında kuvvetlendirildiği 
takdirde bir dünya harbı ol
mıyacaktır. lngiliz silihlanma 
proğramının yüksek ve esash 
amili budur. Avnıpada bir sa· 
vaş sakınılması imkin:ız birıey 
değildir. Fakat A vrup~da O 
kadar patlayabilir mac!de var• 
dır ki, bir kıvılcım bunlan 
patlatmak için yetecektir. El· 
verir ki lngiltere gibi devletler 
barış lehinde bir tesir yapa
bilecek kadar kuvvetli olsunlar. 

.llC'l.ı.:2'Zll~3'?.a:KYJ.Y."2i 

Borsa Haberleri 
DUn Borsada 

Yapllan Satı,ıar 
~ 

Uz Um 
Çu. Alıcı Fiat 
118 inhisar idare 6 75 7 

53 H Alanyalı 9 9 
52 Vitel 8 75 9 
41 M J Taranto 9 125 9 75 
22,5 Ali Kaptan 8 50 9 SO 
8 Y 1 Talat 10 50 10 75 

18 H Z Ahmet 9 25 9 25 
312,5 Yekun 

, , 759 Eski sabş 
• .ı ..,271,5 uumi satış 

Zahire 
Çu. Cinsi 
225 Buğday 6 
225 K palamut 580 

40 balye pamuk43 50 
25 ton Bakla 4 375 

Fi at 
6 

680 
43 50 
4 37j 

Bugün şube kitabetine not 
ettirilen ve henüz viziet edil
memiş olan pamuk satışları: 
258 baJye pamuk43 43 50 

Trende zorla 
soygunculuk 

Karşıyakaya gitmek üzere 
trene binmiş olan aşçı Ali Ay
ten, aynı trende balıkçı Mes
ut oğlu arap eminin kendi~ini 
yumrukla döverek cebinde bu
lunan 295 kuruşunu zorla al
ğını iddia etmiş ve tahkikata 
başlannusbr. 



PARDAYANLAR 
-175-

Jaa Döpiyen ile lo11 'Llbin 
Lahaı sokağındaki evde bulun
malan, kendilerine çok azab 
Yeriyordu. Alia Dallika ıandan
ahk Yazifesini ifa ediyor ve 
ba vazifeyi de utanraçhk için
de yapıyordu. Jan Döpiyen ile 
nadiren görüşmek fırsabnı ele 
ıeçirince muhafızlıktan ziyade 
bir hizmetci gibi onlann yanına 
çakıyordu. 

Jan Döpiyen ve kızının ha
yab gece ve gündüz bütün ıs
brap ve azap içinde geçti. 
Bununla beraber, dar iki oda-
ma içindeki hapislik Jan Dö
piyenin sıbhabnı bozmuştu. 
Fenahğa ka11ı metanetle mu
kabele ediyordu. Gözleri blyl-
JOI', J8Vaş yaYaf zayıfhyordn. 

Denilebilir ki, Bu zavallı ka· 
dm yalmz son derece bir ma
MYi pyret ve analık ,efkabnın 
bnetiyle 1aııyordu. Biricik 
anusa kızına emin bir yere 
koymak ve sonra ölmek idi. 

Evet, şimdi ölümü, son bir isti
rahat olmak Bzere tellldri edi
yordu. 

Fransuva dö Monmoraaaiye 
JUIDlf olduğu mektup ta soa 
lmidi idi ki onun da suya düş-
•lş bulundajıma sanıyordu. 
A&s dö L6katen FranauYanın 
Parilte olduğuna lSğrenmişti. 
Fnnsuvanın, Marjans vak' ası 
taflilibm haYi ba mleuir mek
tubu aldığına şOphe yoktu. 
Fakat Fransuva yardımma koş· 
mamıştı. Fransuvanın kendisini 
bili mücrim zannettiğine kani 
o!uyordu. Çünki ıimdiye kadar 
hıç bir müdahaleye fahid ol
mamııtı. Bazen Şönlye dö Par 
~ayanın mektubu mareşala tea
lım etmemiş olmasını da dOşü
niiyordu. Evwelce kızını kaçı
rarak fenahk ettiği gibi otlu-
bun da timdi mektubu aahi-

ln1e teali• etmiyerek aym su
re.t e fenalık e~ olmaSIDI tah 
mın ediyorda. 

Ltıiz de tok 1..,, • .,....clel
kanlının, enelce lreacliiinl ka
çıran adamın oğlu olduğuna 
C>ğraiace onu unutmak ve oa• 
dan aefret cbıaok için b.eybade 
yere uj'rqayordu 

Bir rece Alla de Lllka yan
larına rirdltf zaman re:ngi aç
nıuıtu. Ja ile Llis ba ima 
merhametle bakı1orlanb. Alil 
baıını eğerek liyala elbi.el ka
dının karşısında a1akta darcla. 

- Madam, burada kapa• 
bulunmazdan dola11 .,_ ~ 
tutmayınız. 

Dedi. jan ela Piya: 
- Bunda hakh11D11, ben de 

şiklyet etmiyorum. 

YAZAN ı Ml .. I Zevako 
bestce çıkarsana beni linetle 
yad etmezsiniz dejil mi? 

Jan meyusiyetle başını sal
ladı: 

- Serbestce çıkmak mı? 
Aceba buna kavapcak mıJD? 

- Evet, arbk serbemtaini:ıl 
Jan D&piyen aevinçten tit

redi. Lüiz sarardt. Alis Dölüks: 
- Her ikinizde serbeatainiz. 

Artık serbest kalmamaa bir 
mini yoktur. Bana daha aiyade 
acıyınız. Kapılar açıkbr. 

Diyerek çekildi. Ana ile kız 
bir saniye kadar ıevinçten don
muı kalmıılardı. Bu anda zih
nine gelen bir fikir Jan Döpi-
yeni titretti. Kızıyle beraber 
yersiz yurdauz ekmekaiz kala-
caklardı. Sen' de Nia Mka
j'ındaki eve dönemezlerdi. Bel-
kide Huri da Monmorusinin 
pençeaine dilfmek mümkilndil. 
Jan, artık eskisi gibi kızı için 
çalı1111ağa kudreti olmadığnu 
de hiuediyordu. ha •erbeati• 
yet, kederin deiişmiı bir hali-
ni gösteriyordu. Y alna Hami 
dö Monmoransinin elinde esir 
bulunmak korkuau aail olu-

• yorau. 
- Halimiz neye varacak? 
S6zlnti mınldanmaktaa ır_. 

dini alamadı. Ltiia bu d&f.._. 
Jeri anlamq gibi: 

- Anne, timdi çalışmak sı
rası bana geldi. ŞimdiHk eli
mizde evvelce bana birkaç defa 
göstermiş olduğunuz elmas var. 
Niye Bzülelim. 

Dedi. 
- Beni dinle yavrum! Seni 

benden çalmışlardı. Bir deli 
gibi ağlayarak öteye beriye 
kofuyordum. Kalbimi kopar
dıklarn\ı, ca-nımı aldıklarını 
hissediyordum. Artık öleceği
mi aahyorduı. Bu sırada o 
adam kulllbeye geldi. Seni 
getirerek b1tna uzatb. Ve birkaç 
8h lliyledi...S..U.cimden Çıldu
mak dere ..... ıeWıtim. Seni 
6perken o yluek kalpli adam 
g&aden kaybolmuştu. Fakat 
çehresini hafızamda saklıya· 
bllmiıtim. 8a adama son de
rece mlteeekkirim. Sonra seni 
kollarumn arasına aldım, Pariı 
10hma bıttam. O zaman bu 
pldl IRIJ\ elimde avucumda 
birfeyim folmadığını düşünmn
yordam. Ormanda yanıma bir 
atla gelcti. Beni perişan bir 
halele g&rünce bu yüksek kalpli 
ath seaia göğsüaibı ilzerine 
bu fi-' elm•• baraktı. Bu 
atla da Laiz 1 HDi bu& geti
ren adamdı. 

- Bitmedi -
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Alet hemen babrlldı 
Keçecilerde 82 Dumarala leb

lebici cltikkiamda çalııan Nu
reddin oğlu lbrahimln ocak 
iç.ine bıraktıtı odanlar ateı 

ln~lizler Çanakkale seferine almış yetişenler tarafından bas
bralmıfbr. Tahkikata devam 
ediliyor. 

nasıl karar vermişlerdi ? • Zorla dondurme yenir Mit 
Karantinanın Demir soka

ğından geçmekte olan dondur
macı Abdllrrefik oğlu Ştık~. 
Uya oilu SaJamona dondurma 
yemesini teklif etmif, Salamon 

lngiliıce 11Tbe Army, Navy 
and Aaire force Gazette,,mec
muaaıncla, 1915 Çanakkale ıe
ferinden abnan deraler hakkın
da uzunca bir tetkik çıkmııtır. 
Inııiliz mecmuası, bu yazısında 
diyor ki : • O vakıtki sistemi 
buglnkile mukayese edebiliriz. 
Kiçner Ye Çorçil, erkinıharbi
yeiamumiye reisleri gibi ha
reket ediyorlardı. Generallere 
ve amirallere doğrudan doğru
ya emirler veriyorlardı. Bu iki 
zat, ekseriya, beraberce isHıa
relerde balunurlar ve harekit 
pllnlannın mea'oliyetini ve tat
bikini mftştereken deruhte 
ederlerdi. Rular, Kiçner'den 
Türklere ka"'1 bir nftmayiş yap
maaını iatecliler. Fakat o, kendi 
emrinde kifi aıker olmadığı 
için Çörçil' e ne yapabilecetini 
Mrdu. Balıriye nazın da, Ça
nakkale tqebb&alnl tahakkuk 
ettirmek için memmnuniyetle bu 
m•ttu dtifado etti Ye bopzı 
yalnız donanma ile ıorlamak 
huauauda amiral <lardea'in 
... afakabm alda. 

Kiçaer'ia kendi İfİ bqmdan 
atmlfb. Y almz, orduya doku
nulmamak şartiyle bahriyenjn 

l/llU/lmıilı lıt11p stM• başvekili 
Lovd Corc 

her tetebb8aiiııe mavafakate 
hamdı. Fakat, harekat başla
dıktan IODra, dalla kunetli bir 
şahai1et olu Çörçil'in tesiri al
bncla kaldı ve kolayca alrGk· 
lendi. Çlrçil, kendi maksadına 
yarayacak herpyi kendisine 
çekti. Her ikiıiaia, daha ytlk· 
sek bir irade albnda bulunma· 
ıan.. ilatiyaç nnlı. ftte, bu 
yokta. Bmadan ibret almalıyız. 
Yllkıek ıiyaal makamdan çıka-

ALA.ŞEHİR 
§.A. a. :ı: :ı: z 

ILICA ARI AÇILDI 
Baoyolarla otel kıammda mllbim tadillt yapılarak 

.. ,..,-.... ...., ...... ı.tiralalltleri temin edftmlttil'. 

Cild, Sinir, Böbrek ve Romatizma 
Haatahklannın yeglne kat'ı tedaviai 

S A. J::t :ı: K :ı: Z 
ILICALARIDIR 

Alqehir iıtuyobuna on dakika mesafede olan ve 
ıehrin içi saydan bahmdafa meYkiiD hava ve manzara 
ittbuile olan hasmiyeti f8yanı kayıtbr. 
Sıhhabm k9rumak istiyenler her halde ALAŞEHiR 

SARIKIZ 
dacalanaclan •• aay11Ddan iatifade etmelidirler 

Fiyatlar yet ehvendir. l -10 (1088) 

cak sevkulceyş planlarının ha
zırlanması ve tetkiki için müş· 
terek bir " Miidafaa Nezare· 
ti " ne ihtiyacımız vardır. " 

Yukanda ismi gec~n lngiliz 
mecmua11D1, 1915 Çanakkale te
ıeabüaii dolayıaile, meşgul eden 
mlfterek müdafaa makamı 
meselesi, aenelerdenberi lngiliz 
parlamentosvnu ve matbuatını 
uğrafhrmakta idi. Bu maksatla 
evvela, harp sonunda " impe-
rial defence comittee " namile 
bir imparatorluk müdafaa ko-

hasta oldap için 7ememiş ve : 
Ştikril bundan kıurak Sala
monu hafif surette yaralamı br. 

Doktor 

Kemal ~atir 
miteai ricada ıetiriJdi. Komi· SARAÇOGLU 
teye, batwekil ri1uet ederdi. Memleket llutaiaeei 
Fakat, ifleriaia çoldajaadan, 
kabiae reim mlldafaa iflerile Dahiliye Mtitebaırr 
llzuma kadar mefl'Ul olmıyor- Muayenehane : lkiacl Bey-
da. Kencliaiae yardam etmek ler aokağı 65. T eL 39~ 

Evi : K6prü rapur iakelellİ ve harbiye, bahriye we hava 
nezaretlerinin meaaiaini birbiri- Berat apartımanı No. 6 

ne uydurmak Ye imparatorluk ::-:::E:v:':l:'e:l:ef:o:n:N:o:. :2:54=5~:; 
müdafaa komitesine, bqwekil il • 
namına riyaset etmek vaıifesile 
936 senesi m utındanberi, lngiliz 
kabinesinde, "Miniatre of tbe 
coordination of defence. yani 
"Mtıdafaa itleri telif namn. 
lnvanile Jeaİ bir nuarlalr ihdu .......-. 

Kabinede, yeni bir mldafaa 
naarhtı ihdası, memleketin 
mlldaf aaıı hususunda başvekilin 
umumi ve harbiye, bahriye ve 
hava nazırlarının, kendi saha
lannclaki işlerden dolayı hususi 
mes'aliyetlerini azaltmamakta
clar,. 

Akciğeri olmıyan her hay
vanı öldüren keskin FJitlerin 
pek çok çeıitleri, ufak bü
yük kutularda, şiıelerde ve 
dökmesi ehven fiatla satılır. 

Mevsimi geçınek üzere 
oJan .. llephııij.( ..... _,.. 
taliai almakta bira acele 
ediniz. 

Kullanııla ve dayanıklı Flit 
tulumbalan, sivrisinek mlica· 
deleai içi• her evde bulun• 

- mecburi olan mikrop 
61dilr0cil mazot, asidfinik, 
karaolin ile göktaş, benzin, 

DOKTOR 

Hulôsi Erel 
Sinir hastalıklar t 

Mütehassısı 
Pazardan mada her gin 

üçten sonra İkinci Beyler 
sokağında 81 numarah mua-
yenehanesinde hastalanm 
kabul eder. ( 3436) 

alkol, he: nevi asid, oksijen kaynağı için karpit, su, macun 
Ye buiclay taneai halinde fare zehirlerini bWleD aıayum. 

(40) renk laerine Kaz markala metlt• "Arti,. k .... 
boJuım anutmayanz. 

Kolonya, elif macualan, krem, kokW. ulMIDlar Ye daha 
pek çok cetltlerimlzf germek i8tiyenler fJir defa depo81aza 
u .. raaınlar, her halde memnan olacaklard1r. Telefon: 3882 ·-- Madam, geçirdiğim p 

bayabmın • çirkin olan nok· 
tası llİze madancahk etmeğe 
mecbur ol ..... dur. 

- Evvelce de b- bana 
ıBylemiftiniz, bu de candan 
ıize acıyorum. 

YILMAZ RAKISI 
SON SiSTEM TF.SfSA n HAiZ PAliRhCAMIZIN MAHSULO OLUP 45 DERECELiK TORKIYENIN EN NEFİS RAKISIDIR. 

1 

- Demek ki, buradan ser- lznİlr umum acentesi ı . Emirler -..sı kar,ıııada Mıbçılar HOSEYIN BAHRi, ŞEKIP müskirat deposu. TELEFON : 3258 - . 
BOGAZLAR meselesi 

Tarihine Bir Bakış 
y .A.ZA.1'T ; .A... K 

(lkübas ve te1Ceme lıaklı.ı •lllıJueduı) ., ........................................... -
-•t-

Nillayet . Kudiisdeki mabed· eyledi. 
ler ... eleai gerek Rusya•• lngiliz ve Fraw doa•ama• 
ferek Fransayı memnun ede- lan da ç.nakkale boğUIDlll 
bilecek bir surette hallohmdu. medbaliade 8efike lim•n•• 
O vakit Minçikof yüzünden geldiler. 
nıaık~yi attı. Mayısın bqinci Hariciye nazın Mustafa Retid 
gtlnü Babıiliye bir ültimatom paşa lnıiliz ve Framız ıefir• 
•erdi. Çar Trakyadald bütün Ieriyle gCSrilferek lngiltere ile 
Ortodokılann himisi tanın- Fransa devletlerinin muavene-
lllak şartile Osmanlı dev- tini temin eyledi. 
letinin Ruıya ile ittifaka Osmanlı devletinin Rusya ile 
teklif olunuyordu. S.bılll diplomasi mDnaıebetleri keıil
bunu red eyledi. Mincikof mişti. Çar Nikofa kiliselerdeki 
:•yasın yirmi ikinci gtml Is· tasvirleri cfttanya çıkartarak 

•haldan aynldı •e birk~ gln ahaliyi adeta bir Ehlisalip ma-
...... Pas'riftitcb'in bmanda· harebellne daYet eyllyorcla. 
•11adaki Rm orduu Tunaya Çar birinci Nikola, Y•..ı.
lc.ciar Eflak ile Butclam ifgal tam da Q9111anh devleti aley• 

biDe tahrik ve tefva1' e,lem~k· 
ten geri kahnadL Yanan krah · 
Othon Raı p0Htilı111 taraftan 
olduğunu gizlem~te bile lltmm 
ı&mDyordu Epfr ve TisalyaJB 
mİsaUah çeteler KGnderdl, Rmb"' 
lan talırik ve iıyana tepik 
eyleclf. · 

Hal ve melki gittikçe fena· 
lapJorda. Babılli kat-W tedbir-••-ta•..., .W.. ıus 
•nesi Eyl61ilnde Ruıyaya 
laarb tlln ecliJdi Ye Tmaaya 
1erdar Ômer papDlll kuman
daaiyle bir ordu gönderdi. 
Ômer paşa Tunayı geçip küçilk 
Eflik denilen kıtayı itıal ve 
hu suretle Rus ordwsun• Sar
bistandan ayırdı. 

1853 senelİ ikinci tepinin 
80D glnlerinde Oıman paşanın 
launandasında bir Osmaah fi
losu Batuma doğru Anadolonun 
fİnıal sahilleri boyunca ilerli
JOrdu. Amiral (Nakhimof) ın 
launandaaındaki Rus donanması 
On 't •a 8 4tıl 
ve 30 ikinci t..,ia 1853 do 

Siaob limanmda teaadaf ederek 
lzerlae hleam Ue birkaç saat 
içinde Osmanh donanmU1n1 
malweyfedi. 

Artık muharebeye bafln
ntıfb. lnillz n Franm: donan
._.alan Karadenize girlb R111 
donanmunn S.n.topol'a cloi• u 
koYaladı. 

Y unaniataDDI Pire ıehri mu•••ra ..__.,.._ Yw 
Krah Otbon Oımanb hudud• 
hıirm•, Epir n Tmlya'J• gön
«1erllmit olaiı Yaiıan çetelerini 
geriye çağırmağa mecbur oldu. 

lngiltere ve Fransa devlet· 
lerile Rusya Çarlığı arasında 
piplomui m6auebetler 4 şu
bat 1SS4 de kesildi ve 27 mart 
1854 de lafilteıe ve Fransada 
Rusyaya harb illnına varar 
•erildi. 12 mart 1954 de lı
tanbul'da imza olunu bir 
muahede ile lngiltere ve Fransa 
devfetleri Oımanh devletini!I 
istiklalini silih ite mtidafaaya 
....... ..ıı; ..... ha••• 
ve FranA devletlari ~mania 

ctevletile ittifak Ye harba itti· 
rlk eyledi. 

Serdar O.er paıuam ku
maada--.ki Oamanlıı ordusu 
Tuna cihetinde Rus orcluauna 
mukavemet ediyordu. 

Rular Oltaalce •e Çitana 
malaarebeleriaıcle majlap oldu
lar. Siliıtireye hticum ettiler. 
Fakat burasını da zaptedeme
diler. · 
. Harba iflirlk eclecek olaa 

lagilis ve f Nmm ord.lan 
GelilMtlaya plr\p. Ba ..
nda Rmlar Sililtireye dojna 
Tunadan geçmeğe teşebbüs 
fllwiılen:IL lngiliz ve F ranıa 
onhalul R...a.nn sol cenahını 
çewiraek içia Varaaya gittiler. 
Ruslar Sın.tire •• a. ...... ..ı.. 
vazgeçerek geri çekildiler. 

1854 aeaeai EylllWe o .. 
manb ve lngiliz ve FrU111 as• 
kerleriadea mirekkep mütte
fikler onlmu Kınmm garp 
elajljee çakarak Sinstopo\ 
•W••kea şehrini mahuara 
eyledi. 

1855 ikinciklnunanda Sar
donya devleti dahi bu itfıf~a 
tirdi ve Kınma OD bet bia 
asker ıönderdi. SivatopoJ is
tihkJmluı we .. hri 332 p 
• ............ ..,..1855.-eai 
lylWllaa. .-.cu glllA , •• 
dlldl. 
ç. Birinci Nlkola 2 Mart 

18SS ele vefat etmişti. Çar Os
mala de.tetine bir darbe İll· 

--- lzeie ~ ....,... 
keneli aleyhiae dlladltlal ,. 
R•1aam .. jltbiyetile ~
Ieaecepü ı&-erek ....,.. ol
muttu. Nikolanın yerille ikinci 
Alekaandr geçti. 

Rusya çarhğı bu defa ... 
duğunu, tasarladığını yapama
cb. Diımir çar eğilmedi, fakat 
larıW.. 

Sivutopolaa zaptından sonra 
•lk alzakerelerble firişildi ve 
25 pbat 1856 da Pariate biiylk 
bir koafer- topı..Gı. Bu b.
fel'alllta 0-lı de.leli 
mlıtlefilderi .,...., 



Sahife • 

ÇOCUK 
HASTALIKLARI 
f\1 ÜTEHASSISl 

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

dan saat on üçe kadar 
Beyler sokağındaki kıJiniğin
de kabul eder. Telefon 3990 -

YENi ASIR 

• • -

Daimon cep vantiJatörleri • 

Doktor operatör 

En &on icat edilen bu vantilatörler bir küçük pille işler 

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

cebinde taşır. Herkesin yanında bulunması 

l,arahııdan ınevsim doJayısilc yeı i çıkardığı kunıaşJar: 

SA.G.LAD lazım olan bir ihtiyaçtır 

Ceva~ lps Deposu : lzmirde Suluhan civarınd ·' No. 28·9 Ödemişli --- ----
Merkez hastanesi 

Hüseyin Hüsnü ticarethanesi 
E'EI~ 

1 ZA. 1 
~ a:ı ft t":ll 

Operatörü 
Hastalarım hergün saat 3 ten 
6 ya kadar İkinci Beyler so
kak şerbetçi karşısı No 81 
de kabul eder. Beden,bacak 
ayak çarpıklıkları, düztaban 
ilh ha'italıklan en son orto
pedi usullerile tedavi eder. 
Telefon muayenehane 3315 

V"E UCUZ 1 >UR 
C.lalifiCım:'J!SiiCl~=s;'V/~.AZLY...7.2/'.LLLLZ7.ZZZZZLZ/:/../.ZZZC/.LLT.LZZLXZ/-L7J 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

================== SATIŞ YERLERi ===============:== •••••••••••••••••• • ••••••••••••••••• 
Y.'{!."ft~-(.-f(.{:7.~ •• ~3~~-(:;.;.~ 
•••••••••••••••••• • ••••••••••••••••• •••••••••••••••••• • ••••••••••••••••• 

s;g~c~~::r:d:a ŞARK HALI T. A. Ş 
Telefon evi 3203 • ~::ı~afcı~~i~~:- F AHRi Kandemir oğlu 

D 
il 

~.LZZL7-7:ZZZZZZZZZ/7:LZZTf.//17.Z7-Jr/..7Z7IL7.7.77Z72/.Z7.7.7.Z7/.7.A/ZZZ7.z7.ZJ 
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Adres - Beyler Numan 
Zade sokağı Ahenk mat
baası yanında. 

Numara: 23 
Telefon: 3434 

(229) 

Milas asliye hukuk mahke
mesinden: 

Doktor 
2 ve 20 komprimcli~ ambalajlarda " IHJtl!~~..,......,~ 

lzmirde üçüncü Kahraman 
sokağında 7 numaralı evde 
Azmi kızı Küllük gümrük baş 
katibi Hıfzı karısı Hediyeye. 

Fahri 1 ık 
lzmir Memleket Hastanesi 

Routken mütehaassısı 

bulunur. 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde halisliğin timsali 

olan © markasını arayınız. 

Kocanız tarafından aleyhi
nize ikame olunan boşc.oma 
davasının görüleceği hakkında 
ikametgahınızın meçbuliyetine 
ve olbaptaki mahkemenin ka
rariyle ilanen yapılı tebligat 
üzerine 23-6-936 tarihinde du-Her Nevi RONTKEN 

Muayeneleri 
Ve Elektrik T edea vileri 

Yürfiyemiyen ve bilhassa 
RAŞİTİK çocuklara Ultra -
Viole tatbık ve Rontken 
ile KEL tedavileri yapılır. 

lzmir 
tinden: 

ruşmaya gelmediğinizden do

V ere m Mücadele cemiye ıayı hakkınızda verilen gıyab 
• karannın ilanen tebligat yapıl-

masının mumaileyh Hıfzı tara-

y AMANLAR KAMPI 1 TEMMUZDA fından vaki talebin kanuna uy-
AÇILIYOr gun görülerek olveçhile muha-

ikinci Beyler sokak fırın 
karşısı N o. 25 
Telefon: 2542 

SERIN VE TEMiZ HAVA keme 13-7-936 tarihine bıra-
BOL YEMEK kılmıştır. Yevmi ve vakti mez-

IYI SU kurda mahkemeye gelmediğiniz 
H 3. (182) - SAGLIK KA YNAGI veya musaddak vekil gönder-

Asırhk çamlar altında kurulan bu kampa giden yol bu sene mediğiniz takdirde boşanmayı 
•--~--------llC, daha muntazamdır. Karşıyakadan her gün akşam üzeri muntazam 

ıe 

ı ~\\\\111///jffi_ otomobil seferi vardır. Cemiyet kamptan maddi menfaat bekle- mucib seheh ve hadiseye mü-
'~ ~ mez. Onun içindir ki fiatlar çok ucuzdur. Çadırdan başka iki tedair kocanızın delillerinin tet-

1 
~ - - ~ yataklı barakalarımızda vardır. Kampa çıkmak isteyenler her kik ve neticeye göre hukuk 
- I' gün saat 11,30 dan 13 e kader Beyler sokağındaki d!spanser verileceği keyfiyetinin tebliğ 
\a Direktörlüğüne müracaat etmelidirler. makamına kaim olmak üzere 0: 25-26 1842 (1304) ilin olunur. 1848 (1315) 

RADYOLİN diş macunları
nın en fennisidir. Dişleri 

inci gibi yapar, diş etle· 
rini muhafaza eder. 
rzzr/'.ZT~~T./ZLZ/~ 

M~t~~LÜ~~~L~A~~cARET-· Devlet Hava Yolları işletme idaresi 
Izmirde Saman iskelesinde Alım Satım komisyonundan: 

ikinci Kordonda 55-3numarada 

Minol yara, yanık, çıban 
ekzama, saç ara-

sında kabuklar için bire bir 
deri merhemidir. 

t:'J'Z"/ L/////Lr/./LZCLL/.//L7J 

Pastil F or ~~~z a!; 
nezle öksürükleri i~in ağızda 
eritilerek yutulur pastillerdir. 

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

elektrik malzemesi ticaretini 
Ağazade Hüseyin Hüsnü un
vanı altında yapmakta iken hu 
kere H. Hüsnü İdemen unva
nını almış olduğundan işbu 

yeni ticaret unvanı ticaret ka· 
nuou hükümlerine göre sici· 
lin 1690 numarasına kayıd 

ve tescil edildiği ilan olunur. 
1861 [1318) 

Tire Şarbaylığından: 
1 - ilk açık eksiltmesine istekli çıkmıyan aşağıda 2 nci 

maddede yazılı mezbaha kamyon şasesile kasasının açık eksiltme 
müddetleri 30-6-936 günl~mecine kadar lOgün daha uzatılmıştır. 

2 - Açık eksiltme suretile 30-6-936 günlemecinc rastlayan 
Salı günü saat 14 te ayrı ayrı ihalesi yapılacak olan kamyon 
ve kasasının: 

Nevileri % 7,50 muvakkat Muhammen Adet 
bedelleri teminat parası 

Lira Kuruş 
1 Müceddet iki tonluk kamyon şasesi 165 2200 

300 1 Müceddet kamyon şasesi üzerine 
et naldiyatına mahsus kasa imalatı 22 50 

3 - Şartnameler bedelsiz olarak verilir. 
4 - isteklilerin muvakkat teminat makbuz veya bank mek

tupları ve son tarihli Ticaret ve Sanayi odası sicil kayıt varaka
larile beraber muayyen olan gün ve saatte urayımız daimi 
~ncümenine müracaatları .:rereii ilan olunur. 1835 (1311> 

~-,-~ _-_-,,.. .. , anıatP•• ·-

Ankarada istasyon cıvannda, eski koşu meydanında yaptırıla
cak betonarme Tayyare hangan için 46500 lira bedel tahmin 
edilmiş ve inşaat kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 1317 /936 tarihinde Pazartesi günü saat on beşte 
T aşbanda Hava yolları Devlet işletme idaresine aid dairede 
yapılacaktır. Proje ve şartnameler 233 kuruş bedel mukabilinde 
Bayındırlık Bakanlığı yapılar umum Müdürlüğünden alınabilir. 
Talip olanlann 3487,50 liralık muvakkat teminat makbuzu veya 
Banka mektubu ve şartnamede gösterilen vesikaları ihtiva etmek 
üzere 2490 No. lu kanunun 32, 33 cü ve müteakip maddelerin· 
deki tarifat dairesinde hazırhyacakları teklif mektuplarım 
yukarıda yazılı eksiltme saatından bir saat evveline kadar 
Komisyon reisine vermeleri ilan olunur. 

26-30-5-10 ·1849 

:····································································· • 
TAZE TEMiZ ucuz 

llAC 

HAMDİ NÜZ~IET 
Sıhhat Eczanesi 

BAŞDURAK 
Büyük Salebçi oğlu hanı karşısında 

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

En hoş meyva tuzudur. Jıılubazı def eder. ·Mide, bağırsak, 
karacigerden mütevellit rahatsızlıkları önler. Hazmı kolaylaşbrır. 

lnsriliz Kanzuk eczanesi Beyoglu - İstanbul 

lzmlr Belediyesinden : 
Fi ah 

Cinsi Miktarı Lira K. 
lzmir demiri 4000 kilo 340 00 
Lama demiri 35X6 200 kilo 17 00 
Çember demiri 25XS 100 ldlo 8 50 
Yuvarlak demir 8X5 100 kilo 8 50 
Poyra yürek marka 200 aded 400 00 
Dingil yürek marka 15 aded 285 00 
Lama demiri 3Xl 400 kilo 34 00 
Lama demiri 6X2,5 400 kilo 34 00 
Tek araba sustası yürek marka 10 çift 190 00 
Nallama 10X3 200 kilo 21 00 
3 çeyrek yuvarlak demir 100 kilo 8 50 
12 milimlik yuvarlak demir 10 kilo 9 00 
Çelik ana susta demiri 200 kilo 80 00 
50 lik kaplama çift 20 çift 40 00 

Bedeli muhammen yekunu 1475 50 
Yukarıda cins ve mikdarile muhammen bedelleri yazılı on 

dört kalem demir malzemenin baş katiplikteki şartname veçhile 
açık eksiltme ile ihalesi 3-7-936 cuma gününe temdid edilmiştir. 
iştirak için yµz on bir liralık muvakkat teminat makbuzu veya 
banka teminat mektubu ile eöylenen günde ve saat on altıda 
encümene gelinir: 1866 (1321) 
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F ratelli Sperco 
Vapur Acentası 
ROYALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
VULCANUS vapuru 27 ha· 

.tiranda gefip yfikiini tahliye
den sonra Burgas, Vama, 
Köstence Jimanları için 1ük 
alacaklar. 

HERCULES vapuru 29 ha
ziranda gelip 4 temmuzda An
vers, Rolterdam, Amsterdam 
ve Hamburg limanlan için yük 
alacaktır. 

SVENSKA ORIENT Unien 
NORDLAND motörü elyevm 

limanımızda olup 25 baı.iranda 
Rotterdam, Hamburg, Bremen 

Copenhag, Dantzig, Gdynia, 
Goteburg, Oslo ve Iskandi
navya limanlan için yük ala
caktır. 

HEMLAN D motörü 6 tf"m
muzda beklenmekte olup yü

künü tahliyeden sonra Rotter-

dam, Hamburg, Copenbage, 
Dantzig, Gdynia, Gotebur)! 

Oslo ve Is'kandinavya limanları 
için yük alacaktır. 

.SERViCE MARiTiME ROUMAIN 

PELEŞ vapuru 3 temmuzda 
gelip 4 temmuzdat Pire, Malta 
Marsitya ve Barselone hareket 
edecektir. 

Yolcu ve yük kabul eder. 

ilandaki hareket tarihJerile 
navlunlardaki değişikliklerden 

acenta mes'uliyet kab11l etmez. 

Fazla tafsilat ıçm uuncı . 
kordonda Tahmil ve Tah~e 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO acentesine müracaat 
edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004-2005-2663 .... .,. 
lzmir sicili ticaret me

murluğundan: 

Ahmet Talat Güleli Ticaret 
uııvanile lzmirde üzüm Borsa
sında Üzüm Komısyonculuğn· 
nu yapan Ahmet Talat Göle
linin işbu Ticaret unvanı Tica

ret kanunu hükümlerine göre 
sicilin 1692 numarasına 'kayit 
ve tescil edildiği ilan olunur. 

1860 {1320) 

lzmlr sicili ticaret me
. morluğundan. 

Faik Ak!o!ga ticaret unva
niyle lzmirde Balcılarda Piyal 
oğlu hanında 147 numarda yaş 

ve kuru meyve ve sebze tica
retini yapan Fik Aktolganın 
işbu ticaret onvani ticaret ka
nunu hükümlerine göre sicilin 
1693 numarasına kayt ve tescil 
edildiği ilan olunur. 

1859 (1319\ ..................... l!!I, 
Müflis Aksekili Mustafa Nuri 

İflas idaresinden : 
Alacakhlann kanunda gös

terilen ikinci toplantısının Tem
tnuzun 18 inci cumartesi günü 
saat 9 da 1 incı ifJas memur· 
luğu dairesinde yapılması ka
rarlaştırıldığından alacakları sı
ra defteriude kayıdlı alaca.k
h.ların gösterilen gün ve .saatte 
ha21r bulunmıdan ilin olunur. 

1862 (1317) 

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

Zee & Co. 
DEUTCHE LEVANTE UNIE 

G. m. b. H. 

t 
MACEDONIA vapuru eJyevm 

limanımızda olup Anvers. Rot
f te..dam, Hambarg ve Bremeıı 

fimanlanna yiik Kabul etmek-
tedir. 

DELOS vapuru 7 tem-
muzda bekleniyor. 11 temanna 

kadar An•era, Rotterdam,Ham 

burg ve Bremen limanJanna 
yük alacaktır. 

CHIOS vapuru 11 temmuzda 

bekleniyor. Bremen, Hamburg 
ve Anversten yük çıkaracakbr. 

ANGORA vapuru 20 tem

muzda bekleniyor. 25 temmuza 
kadar A nvers, Rotterdam,Ham 

burg ve Bremen limanlarına 
yük alacaktır. 
~ 

Amerikan Export tines 
EXAMINER vapuru elyevm 

limanımızda olup Nevyork için 
yük almaktadır. 

EXMOOR vapuru 13 tem
muza doğru bekleniyor. Nev
york için yük alacaktır. 

•mıra .. 
JOHNSTON varen Lines Ltd 

Llverpool 
K.ENMORE vapuru 1 tem

mmda bekleniyor.Burgaz, Var
na. Köstence, Galatz ve Braila 

limanlan için yük alacakhr. .. ~ .... 
ARMENT H.Schuld - Hamburg 

DUBURG vapuru 29 hazi-

randa Hamburg ve Anvers li
manlarından tabliye için bek

lenmektedir. 
Anvers, Rotterdem,Hamburg 

ve Bremen limanlan için yük 
alacaktır. 

... Cii:l-e• 
Den Norske Middelhaslinje 
( D.S A.S Spanskelinjen ) 

OSLO 
SARDINIA motörü 15 tem

muza doğru beklenmekte olup 

lskenderiye, Dieppe Dünkerk 

ve Norveç limanlara için yiik 
:kabul edecektir 

••na ... 
Service Maritim Roumain 

Bugarest 
DUROSTOR vapuru 8 tem-

muzda Köstence, Sulina, Galas 

ve Galatı ak.tarması Belgrad, 

Budapest, Bratislava, Viyana 
için yük kabul edecektir. 
~ 

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

Budapest 
BUDAPEST motörü 24 ba

randa bekleniyor. Belğrad,No
visad, Bud:.ıpest, Bratislava, 
Viyana ve Linz limanlarına yük 
alacaktır. 

Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında hiç bir taahhüde gi
riıilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 . 2008 

. . ,. . .•I · - ··~' . • . 't ·~ .·· ,- J ~ ~ '· .. : 

lznıirliler Istanhuldaneredc buluşurlar 

Sirkecide Osmaniye otelinde 
•• 

He.. iki otelin müsteciri Türklerden en eski otelci 
olan ve herkese kendisini sevdiren bay Omer LUt
fldlr. Bay Ömer Lütfi Izmir Askeri ote}i~in mües· 
sisidir. Kırk bir senelik tecrübeli idaresını herkes 
bilir. Istanbulda her iki otelde konaklıyacaklar kendi 
evlerindeki rahab bulacaklardır. 

Bütün bu fevkaladeliklere iJaveten fiatlar 
müthiş ucuzdur 

1 

YENi A51R 

Oliver _Ve Şii. ı 
LIMITET 

Vapur Acentası 
CENDELI HAN BiRİNCİ 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN UNES L TD. 

GRODNO vapuru 25 hazi-
randa bekleDJDe.kte olup LOIK!ra 
•e Hull içi" yük alacaktır. 

MARDINIAN vapuru 27 ha
ziranda beklenmekse olup Li
verpool ve Glassrov )çin yük 
alacakbr. 

DRAGO vapura temmuz or
talarında Londra, Hull ve. An
versten gelip yük çıkaracak ve 
ayni :ıaıwanda Londra, ve Hull 
için yük alacaktır. 

LESBIAN vapuru 15 tem .. 
muzda Liverpool ve Svansea
dan geJip yük çıkaracaktır. 

Deutsche Levante - Linie 
TOFIA vapuru 25 haziran

da Hamburg, ve Bremeııden 
gelip yük çıkaracaktır. 

NOT : Vürut tarihleri, va
purlarrn isimleri Ye navlun üc
retlerinin değişikliklerinden me 
suliyet kal-uf edilmez. 

Paris fakültesinden diplomalı 
Diş tablplerl 

l\'luzaffer Eroğul 

Kemal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

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

Telefon : 3921 
Cuma ve sah 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 

~ 

lzmlr slclll ticaret ~e
murlugundan: 

bmirde yemi§ çarşısında Ce
zayir hanında 1 O numarada 
ağaç ve toprak verimi komis
yon v~ ticareti Kaptanzade Ali 
Haydar ıınvanı altmda yap· 
makta iken bu kerre (Ali Çe

lik Kaptan] unvamm almış ol
duğundan işbu yeni ticaret un
vanı ticaret kanunu hükümle

riDe göre sicilin 1694 numara

sına kayt ve tescil edildiği ilin 
olunur. 

(1312) 

lzmir Sicilli ticaret me
murluğundan: 

lzmirde Ikind kordonda 24 
No. da her türlü emtia üzerine 

fesçiz.ade Abdullah unvanı al
bnda Ticaret yapmakta iken 
hu kerre Abdullah fesçi unva
nını almış olduğundan işbu yeni 
ticaret unvanı ticaret kanunu 

hükmlerine göre sicilin 1688 
numarasma kayıt ve tescil edil
diği ilan olunur. 1838 (1316) 

S'S::: z 

lzmir Sicilll TicareH 
Memurluğundan : 

Ahmet Tuzcoğlu ticaret un

vani1e lzmirde kerestecilerde 
59 numarada nakliye işlerile 

uğraşan Ahmet Tuzcoğlunun 
işbu ticaret unvanı ticaret ka
nunu hükümlerine göre aicillin 
1670 numarasına kayıt ve tes
cil edildiği ilin olunur. 

1851 ( 1313) 

A.N9T A.L Y-A. 
Nakliyatı Umumiye Şirketi 

lzmir Şubesi 
..,W#ti wp 

Büyük Kardiçalı han altında Numara 6 

TEIEfon - 3560 Telsrraf - ANT ANBAR 
fZTC/ZZ7.Z"/"/7..:4'Z'XJZ7."LXXZ7YT/XTT.Z77Z/ZZ//77'7J 

Deniz, Kara, Mesajeri, nakliyab gümrük ithalat ve 

ihracat komisyon işleri yapar 
Tfir'kiyenin bilumum liman ve istasyonlarında şube •e 
acenteleri bulunan geniş teşkilatlı bir kunımdur 

7-26 (1223) 

BAYANLAR IÇiN 
Hususi 

Güneş 
Gözlükleri 

VE 
Bi1umum Fenni 

Gözlük için 

Eczacıbaşı S. Ferit 

ŞiFA 
Eczanesi 

1 Sıhhat 
\ ve 
1 güzellik 
Sağlam ve 
~üze] 

Dişlerle 

Sağlam ve gü
zel dişler de 

Ha~yolin 

JI~ .. 
• •• 

--.yatmazden evve1 PERLOOENf dış 

macununu kullanmak surt:tile ağızınızı 

yıkamayı kendinıze bir vazife bil iniz. 

PERLODENJ kıyas kabul etmez bir 

muzaddı taaffOftdDr. 

-·-

Sahne • 

A 
s 

TURAN Fabrikalan mamulatıdır. Aynı zamanda Turan 
tuvalet sabunlarını, traş sabunu ve kremi ile güzellik krem
lerini kUllanını:ı. Her yerde satılmaktadır. Yalnız loptan sa
tı$1ar için lzmirde Salihağa hanında umum acentelik Ne1'i 
Naci ve J. C. Hemsi'ye müracaat ediniz. 

Posta KuL 224 Telefon 3465 

· 5 d?kil<a. _.,iÇ_v.e:/~~ : 
' . 

Bir G fiflin al.madaıı fWJ't 

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

, 

l buk ve en ucuz geçirme
nin çaresi bir kaşe GRiPiN 
almaktır. Mideyi bozmaz, 
böbrekleri ve kalbi yormaz 

'5 dakika 5 onr-a . 

Atdılffaıı beş dakıka soma 

Ucuz - Tesirli - Zararsız 

GB i P ı ~ 

Zümrüt damlası kolonyası 
Eczacı Kemal Aktaşın şaheseri 

Kokuculuk alemini şaşırtmış herkeıi hayret içinde bır~kmııtu 

F emin en Dişi Maskülen Erkek 
iki cins koku 

Hilal Eczanesi 

1 
ile temin edilir 1 

Dişlerinize çok dikkat ediniz 
Bazen en üstat doktorların bile sebeb ve menşeini 
bulamadıkları bir hastalığın, diş iltihabından ileri 
geldiği pek çok tecrübelerle anlaşılmıştır. 

Günde iki defa dişlerinizi fırçahyarak ve daima 

-BADTOLiN 
kullanarak dislerinizi koruva blirsizin 

{ Baharçiçcği ) ( Gönül ) ( Fulya ) ( Sonhatıra ) ( Menekşe ) 
( Akşam güneşi ) ( Leylak ) ( Limon çiçeği ) (Yasemin) 

Kemal Aktaş kokuları yerine başka şeyler verilirse kabul et .. 
meyiniz, benzer isimlere aldanmayınız, Kemal Kamil kokuları 
yerine verilecek şeyler, Hilal eczanesinin kıymetini bir daha is
pat edecek, Kemal Aktaşı si'!e bir daha alkış\atacaktır. Zevk, 
Sanat. bilgi taklit kabul etmiyor vatandaş ! 



Sahife ıo VENi ASiR 
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Yeni Fransız siyaseti Alman yada müsait .karşılandı 

"H•t erin e ini Av a · ş ı da, cen 
ve cenubunda serbest bırakmağa şimdiden hazırdı '' l'aris 25 (O. R) - Dünya 
gazeteleri Fransız bOkümetinin 
parlamentoda harici siyaset 
hakkındaki beyanatını alaka 
ile tefsir etmektedirler. 

Varşovada Von Delbosun 
beyanatı bir az souk karşılan
mıştır. Hükumet gazeteleri bir 
az itimadsız davranarak yeni 
Fransız kabinesinin harici si
yasetini beyanatına göre değil, 
fakat hareketlerine göre mu
hakeme etmek Jazımgeldiğini 

yazıyorlar. Muhalefet gazetele
ri ise Fransız beyanabnı mem
nuniyetle karşılıyorlar. 
Prağda gazeteler Fransu be

yanatını alaka ve memnuniyet
le kaydediyorlar. Milli sosyalist 
partisinin gazetesi olan " Çeki 
Slovo ,, Fransız hükümetinin 
Fransanın menfaatJarmı koru
makla Çekoslovakyamn men
faatlarını da korumuş olacağını 
yazmaktadır. 

Sol cenah müstakil gazetele
rinden " Narodni " ise Fransa 
hlikumetinin harici siyasetini 
t6ylece h\iliaa ediyor : " Ken
dine itimad ve ba§kalarına te
veccüh f " Blum kabinesinin iş 
başına gelmesile, terakkiyi ve 
sulhu müdafaa azminde olan 
devletler yarı yolda kalmıya
caklardır. Bununla beraber, 
sulhun menfaatı namma, Lond
ra ve Paris arasmda bir anlaş
ma elzemdir. 

ALMANYADA 
Berlinde, ilk önce Franaız hü

kümetinin beyanatı hakkında 

ihtiraz kayıtları göstermiş olan 
hükumet mahafili ıimdi artık 

memnuniyetlerini gizlememek
tedirler. "Siyasi ve diplomatik 
Korrespondeoz" gazetesi şun
ları yazıyor: 

.. Meon Blum kabinesi Hu!h 
arzusunu ve ortaya çıkmış olan 
büyük meseleleri hal azmını 
görtermiştir. Gazete sulh hak
kında bu Alman ve Fransız 
görüşlerinin gaye itibarile bir
birine uygun olduğunu kaydet
mekte ve memnuniyetini giz
lememektedir. 

Nasyonal sosyafüıt partisinin 
organı olan"Volkische Beobach 
ter" Blum hükumetinin hüsnü 
niyetini kaydetmektedir. Bu 
hükümetin beyanatı Almanya
ya selefleri gibi güçlükler çı
karmamaktadır. Gazete tedrici 
ıilihsızlanma için Fransanm 
yapmağa mütemayıl garündll
ğG gayreti de alaka ile karpla· 
maktadır. 

Nasyonal sosyalist gazetesi 
Fransız hükumetinin, Hitlerin 
sulh niyetlerindeki samimiyeti 
kabul ettiRine dair olan cüm
leyi bilhassa kaydetmekte ve 
eski muharip zihniyetine, yani 
hakiki sulh zihniyetine bitap 
etmesini ise beyanabn en 
.. yapıcı ,, kısmı saymaktadır. 

Bu ruh çok büyük ümidleri 
mümkün kılar. Bu ıebeble 
Hitlerin gazetesi Fransanın ha
rici siyasetinde belki yeni bir 
101 bulacap. ilmid etmek
tedir. 

ENGELLER 
Salahiyetli bazı Alman ga

zetelerinin bu müsaid muka
beleleri dışişleri bakanlığı ile 
münasebeti olan diğer bazı 
gazeteleri Fransaya karşı mu
tad hücumlardan menetmemek-

uon Blum 
tedir. Böylece .. Frankfurter 
Zeitung " Fransanın ittifak 
siyasetini şiddetle tenkid et
melde ve bunun Avrupada 
kurucu bir siyasete baılıca 
engel olduğunu kaydetmekte
dir. Gazete soruyor: 

- Garb devletleri arasmda 
bir emniyet paktı yapılması 
neden mlimkün olmuyor? Sa
dece Fransız - Rus pakh 
sebebi ile 1 Bu pakt karıı
sında Avrupa siyaseti için 
yalnız iki ihtimal vardır: Ya 
Ingiliz - F:ansız - Alman anlaş
masını tahakkuk ettirmek, ya
hud Fransız ittifaklarını Avru
panın inkişafına esas olarak 
kabul etmev. Alman hükiımdi 
bu ikinci ihtimili azım ve kuv
vetle reddedecektir. 

Sulhun böJünmezliği de can 
sıkıcı bir nalcarat olmuştur. 

Habeş işi bilakis sulhun bölü
nebileceğini göstermiştir. Biz, 
ekonomik olarak barba yol aça
cak her tedbiri siyaset hududu 
haricinde bırakmak isteriz. Bö
lünmez olan yalnız bir ıey var
dır. Bu da bu dakikada barba 
yol açan vaziyetin önüne geç
mek için bütün devletlerin men
faatıdır. 

.. Fransa Alman siJablanma
sını protesto etmektedir. Fa
kat silahsızlanma için bir an
laşma mevcut olmadıkça, her
kes ailihlarını arttırmakta ser
besttir.,. 

HITLERIN SULH ARZUSU 
Gazete, bundan sonra Fran

sa tarafından Hitlerin sulh ar
zusuna ve hultlsuna gösterilen 
itimadı kaydetmekte ve şunları 
yazmaktadır: 

"Bu, en mühim bir nokta
dır. B!um ve Delbosa, emri 
vaki iizerine geri gelmeyip Ren 
bölgesinin yeniden askerleşti· 
rilmesi hakkında faydasız bir 
dil kavgasmdan vazgeçtikleri 
için de minnettarıı. Ancak, 
anlatma zihniyeti, Fransa itti
fak aiıtemine baib Ju\lcbkça, 

bilmeyiz ne derece terakki 
edebilir." 

Fransanın tecrübelerden isti
fade ettiği hakkındaki fıkra 

dolayısile de gazete, Almanya
nm tecrübelerden istifade etti
ğini, maı.inin acı hatıralarını 

sanmıyoruz. Harbın 6nüne ge
çebilmek için tek çare, kakiki 
bir kollektif emniyet vücuda 
getirmek ve sulhu barba ter
cih eden biitlin devletleri muh
temel mütecavize karşı birleş
tirmektir. 

Hit/er radyoda 
unuttuğunu ve kendisine uza
blacak eli tutmağa hazır oldu
ğunu yazmaktadır. 

Alman milletine hitap ed/ııor 
BALDVIN SÖYLÜYOR 

Daltondan sonra baP,akan 
Baldvin söz almış ve zecri ted
birler meselesi hakkında de
miştir ki : 

INGlL TERENiN KORKUSU 
Londra, 24 (A.A) - Royter 

bildiri yor: 
Dlin avam kamarasmda muh

telif işçi partisi adına söz alan 
Dalton ezcümle demiştir ki: 

Zecri tedbirler meselesi hak
kında bugünkli Fransız kabi
nesi de lngiliz hükumetinin 
noktai nazarını kabul etmiş 

Alman kuvvetleri bir nırrasinı esnasmaa 
Fikrimizce yağmur mevsimi bulunmaktadır. Fraosızfarın ve 

geçmeden, Habeş mukaveme- lngilizlerin Cenevrede çok sıkı 
tinin tam surette bitmiş oldu- bir surette iş birliği yapacak-
ğuna kanaat gelmeden ve da- larını ümid etmekteyim. Bu 
ha bir kaç ay ekonomik ve gerek Fransanın gerekse bizim 
finansal baskınm tesirleri ltal- müşterek arzumuzdur. lngilte-
yan politikası zimamdarlarının rede sol cenahtan gelen ten-
üzerinde muşahede olunmadan kidler arasında Fransayı takın-
zecri tedbirleri kaldırmak mev- dığı vaziyetten dolayı takbih 
zuu bahsolmamalıdır. l eder bazı emare er görülmüş-

Dalton ayrıca demiştir ki: 
tür. Şurasmı da unutmamalıyız 

lngilterede umumiyet itiba- ki, Italya ile bir harb halinde 
riyle sanıldığına göre. bu~ünkü 
lngiliz bUknmeti Hitlerden O Fransanan vaziyetiyle bizim va-
~erece korkmaktadır ki, Hit- ziyetiıniz arasında çok fark 
Jerin elini Avrupanın şarkmda, vardır. Bu dakikada Almanya 
cenubu şarkisinde ve cenubun- hakkında hiçbir şey söylemiyo-
da boş barakmağa hazırdır. rum. Ve yalnız ltalya ile bir 

. D~lton sözlerini şöyle bitir- harb halinde diyorura. Ben 
mıştır: F raosızlara karıı ve daima 

Biz Avrupada harbın hakiki bllyik bir ıempati ile mlitehu-
•urette ıuevzii kalabilec.ıini ıİI oldum. Ve lalunm ki son 

baharda geçirdiğimiz güç dev· 
relerin bazılarmda daha .. ın 
ve daha çabuk bir iş birliği 
arzu etmekte haklı bulunduğu
muz zamanlarda Fransızlarm 

noktai nazarlarmı ve hareket
lerine saik olan esbabı her za-

Baltivin 
man anladım. Ve daima makul 
buldum. 

SiLAH AMBARGOSU 
Aramızda hadi5eleri takip 

etmiş olan hiç bir kimse için 
Fransızların zecri tedbirleri 
kaldırmak hakkındaki karar
ları bir sürperiz teşkil etmez. 
Ambargo meselesine gelince 
lngiltereden kalkarak Habe
şistanın i7gal altında bulun
mıyan kısımlarına gidecek si
lahlara ambargo koymağa hiç 
bir zaman niyet etmedik. Yal
nız şurası vardır ki bu silah
ların Sudan hududundan veya
hut başka bir taraftan öteye 
geçebilmesi için silahları tesel
lüm edebilecek bir otorite bu
lunması liıımdır. 

Baldvin lngilterenin müstak
bel dış siyasası hakkmda şun
lara söylemiştir: 

Kotlektlf emniyet sisteminin 
ilk tatbikinde karşılanan mu
vaffakiyetsizliğin milletler cem
iyeti için bir ölüm demek oldu
ğuna biç ~ir zam.an ınanmadım. 
S · yasetimiz daima milletler 
cemiyetine istinad etmektedir, 
KoUektif emniyeti ne dereceye 
kadar bir hakikat haline ko-
yabileceğimizi bilihare göre
ceğiz. Bu mesele milletler cem
iyetinin Eylül toplantısında 
müzakere edilecektir. O zama
na kedar miiteaddit memJeket
ler bu iıi tetkik etmiş olacak
lardır. Bize gelince, bu meı
eleyi epey zamandanberi büyük 
bir ehemmiyetle tekik ediyo
ruz. Milletler cemiyeti azaları
nın hepsinin vazife&i de bu 
mesele üzerinde düşünmekte
dir. 

MES'UD SAAT! 
Biz Dominyonlar hükümet

leriyle ve Milletler cemiyeti 
azisı o?an diğer hükiım~tlerle 
gayri resmi fikir t-eatilerinde 
bulunduk. Gayet sıkı bir iş 
birliğinde bulunmak istediğimiz 
Fransız hükiımetiyle bilhassa 
t-..ı baliadeyiz. 

Baldvin bundan sonra Ne•iUe 
Çamberlainin irad ettiği meı
hur nutkundan bahsederek ı• 
sözleri söylemiştir: 

Neville bu nutku sırf kendi 
mes•uliyeti altında söylemiştir. 

Eğer ~öylenmesi lazımgelen 
baz• şeyleri söylemiş ise. böyle 
bir hareket Çamberlainde çok 
nadir bir şeydir. 

Vaterlo muharebesinin yıl-

dönümü hakkmda sorulan bir 
suale: cevaben de Baldvin, 
Almanyanm ve lngilterenin 
o zamandanberi değişmiş olan 
vaziyetlerini hatırlatmış ve: 

"Acaba bu üç büyük mem-
leketin iş birJiği yapmasının ka
bil olacağı saat ğelmemiş mi· 
dir?,. demiştir. 

AVRUPA SULHU 
Baldvin lngiliz siyasetinin 

ikinci hedefini de şöyle izah 
eylemiştir : 

lngiliz siyasetinin ikinci he· 
defi Avıupada vaziyetin sükün 
bulmasıdır. Kendimizi garba 
le arşı muhafaza etmek şartiyle 
bütün Avrupayı kendi kendine 
terkedeceğimiz hakkmdaki tel• 
mibler hiç bir esasa dayanma· 
maktadır. Bu keyfiyet ancak 
en nihayet milletler cemiyeti de 
bilihare bu neticeye vanr ise 
böyle olabilecektir. Fakat ben 
ümit etmekteyim ki üç büyük 
devlet arasında müzakerelere 
başlandığı zaman kendimiz içia 
ümit ettiğiğimiz veçhile orta 
Avrupa memleketleri emniye• 
tini de vücuda getirebileceğiz. 

Baldvin sözlerini şö_ :e bitir• 
miştir : 

Bu iş çok güç bir i ştir. Ve 
Milletler cemiyeti misakında 
mevzuubahs her şeyi, gerek 
ruban. gerek metnen tatbik 
edebileceğimiz zamana kadar, 
gerek lngiltereye gerek diğer 
memleketlere büyük taahhütler 
ve fedakarlıklar tahmil edebilir. -

Amerika 
KomUnlat partisi toplandl 

Nevyork, 25 (A.A) -Ame· 
rika komünist partisinin 9-cu 
kongresi burada toplanmıştır. 

Başkan Vailliam Foster, Fran• 
sada halkçılar cephesjnin ka
zandığı büyük muzafferiyeti 
tesbit etmiş ve Amerikada da 
irticaa, Faoizrııe ve harbe karfL 
kuvvetli bir halkçılar cepheıi
nin inkişafını istemiotir. 

Ahndığı tarihten bir ay 
sonra adenmeğe baı

Janılmak lizere 
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Haraççı 
Kaı-d ş) r 

Mobılye evınden, en ıoıı 
model mobilye temin 

edebilirsiniz. 
Fıraah kaçırmayınız 

_..,..... ...... .J) 


