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Halk partisi 

VE 

Demokrasi 
' velesi~~ hiiki~eti 
~ -·-Halk partisi pro~ramı; ihti

va ettiği ana vasıflar1 içinde 
demokrasiyi lazım olduğu hür
met mevkiinde bulundurmuş 
ve hatta kendi hüviyetini gös-

~ Temmuzun on beşine doğru ·Zecri tedbirlerin kaldırılması 
• • rey kullanacakmış ıçın 

teren parti unvanının {Cumhu· ••••••••••• .. •••••••••••• ....................................................... . 
Montröde imza edilecektir 

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
riyet - Halk) S!İbi iki büyük Heyetimiz çetin diplomasi mücadeleyi 
mefhumdan ibaret olmasının 

ihtiyat kaydiyle yazdığımız bu haberi 
ifade ettiği mana ile ne de- J mek fı.krı·nd d. Londra radyosu veriyor receye kadar halkçthğa tapın- azım a. yen e ır 
dığını göstermiştir: lstanbul 26 ( Yeni cü günü toplanmak lstanbul, 26 ( Yeni darlık edeceklerdir. 

(irade ve egemen/ık kal'!lagı ulus- Asır muhabirinden) - üzere Reis Mr. Bruce Asır Muhabirinden) - Türkiye, boğazlar mese-
dur. Bu irade ve ef!emen/ip-in devir/in Dış bakanı Dr. Tevfı"k t f d · t' M'll ti C · t' k ) · d · · b' · yurddaşa ve vurddaşın devirir. kaışı ara ır: an ıç ımna ça- ı e er emıye ı on- esın e ıyı ır nebce 
olan ödev ve viJkümleıini temamilr. N Rüştü Aras'la Cenevre ğmlacağt sanılıyor. seyi, lngiliz dıı işleri almak ıçın ortadaki 
Yetine qetlrmek iri11 kullanılması par- daimi delegemiz Nec- Temmuz toplanbla· bakanı EDEN'in baş- ahenksizliğin kalkma-
/inin başlıca pıensiplerlndendir. N mettinSadık bugün Ce- J h k 1 d 1 t f 

Kanunlar karşısında r;a/tık hir !'\ rına ita yan mura - an ığın a top anmış ır. sma tara tardır. Tüki-
'-Şit/ik kabul eden ve ltic bir ferdr, nevrede toplanan Mil- haslarının da iştirak Konsey konuşmalanna ye ile birlikte hareket 
lıir hlr aiteve, lıir bir klôse, !lir hir Jetler Cemiyeti konsey edecekleri hala kuv- başlanırken Londra eden Sovyetler ve Bal-
ttmaate avralık fanımrııan vuıddaş- içtimaına ı'ştı'ra" k etmic- tJ• b. 'ht' l 1 k d d'k 
la h l'Lf h 'L k k h l "' ve ı ır ı ıma o ara ra yosu şu şayanı ı - kan antantı da aynı' rı a K an VP a/,.(t olara a 11 )erdir. Cenevrede bazı '] 1 
Mniz. ) ı eri stlrii üyor. kat haberi vermiıtir: şekilde hareket etmek 

Halk partisi bugüne kadar :\ hu~usi konuşmalar ya· Konfeunsta bazı dev· "Konseyı'n ı·ık top- k b · mev iindedirler. Bu va-
u bftytık ve cihan devletleri- pıldığı ve Boğazlar letler arasmda · fikir Jantısında esen hava, ziyet karşısında ltalya-

nin idaresinde düstur olan N meselesine temas edil- ayrılıkları çıktığı söy- bundan evvelki konsey 
prensibi tam manasiyle yurd- diği haber verilmek- 1 . H . . . h I' nın Cenevrede parlak 
d I .. .n .. . I k enıyor. eyetımız ay ı toplanblarındaki vazi- bı'r zafer kazanması bı'r 
~ş ar ,, .. regme yer eştirme N tedir. di 1 · l!.· 

lçın çalıştı ve çalışıyor. Köy ~ D A 1 N d çetin 'p oması oır mil- yetten çok farklı<lır. emri vaki sayıJmakta-
~uhtanndan, klSy idare heye· r. ras a ecme - cadele içindedir. Ancak Bunu icap ettiren se- d 
tinden tutunuz da belediyelere, din Sadık konsey ne- bu mnnakaşaların hepsi bebler vardır. Başta ırC;nevre 26 (Ö.R) -
umum~ ıneclislere, parlamento· ticesioe kadar Cenev· de Heyetimizin daima Boğazlar Akdeniz ltalya dış işleri bakanı 
ya gelınceye kadar millet irade rede kalacaklardır. Bo- ara buluculuğuyle hal- meselesi olmak üzere Kont Ciano öğleden 
ve hAkimiyetini tecellı'ye hl0 9ft'let .. l k f d Je~·ı l·tedı'r Konfe L k .. " 1 · d ...... gaz ar on eransın a yı me • • • o arno puruz erı ve sonra Konsey ba•kanı 
e en mtieueeelere halkın iıti- t Jt k 't ı · · ·L t T Le 1 ı A " 

k a omı e er meaaısıne ransın nınaye emmu-. niua'yet ta yamn v• Edene ıu mektubu tev-
ri ini, oralara gönderilecek b .. d · h b · k d 

d ugun e aynı araret zun on eııne a ar rupa devletler ailesine di ettirmi•tir: 
yur daşJar üzerinde halkın y 

reylerini kullanmalarını temin ~ ile devam edilmiş v.e llaıiClye vekı~İl~~z. Dr. T. Riiştii A1as muvaff .. ~kıye~Je n~?ce· kanşması meseleleri lta/van. dış ~akanı kont ~iva11? " Milletler Cemiyeti 
yolunda koyduğu formüller, ~ konferanstan devredı· masını bıtırınce konferansta lenecegı timıt edılıyor. Cenevrede tesir yap- gası bır ghn meseleıı hali- konseyinin geçen dev· 
dünün balkı ihmal eden idaresi len işler incelenmiştir. umumi toplantılara tekrar Ayni tarihte Boğazlar maktan hali kalmamış- ne gelmiştir. Fransa, lngil- resinde yapılan müna-
ile yeni idare ve idealin Komiteler müzakereyi başianaeaktır. Umumi cel· mukavelenamesi imza- tır. tere, Belçika ve Çekoslovakya kaşalar esnasiuda Ital-
farklarını gösterir. Bir taraf- t:1 :.~--maddelerin yazıl· senin ancak temmuzun üçün· )anacaktır: Zecri tedbirlerin il· zecritetbirlerin ilgasına taraf- - Samı 3 ncü Sav/ada -
ta~ Partinin hususi organ- ~L7777/.7/../..71Y./.Z/.Z7L/L7..ZZLV127~.7,Z.7JJ.7/.U..LZ77.Z7.ZY?.LZ7L7JJ7.'7.7.7.LJ~~.7.Jv.U...bUZ«Z!ili•:•ı;wramw.&:o a & 111! W:ZIDV •• A&M&>:J.Jil:SBZ~ 
Jarıle Halkın kültürüne ya- iç işler bakanı Bogv azlar meselesinde 
pılan hizmetlere de bakıla-
cak olursa, bu memlekette im-
tiyaz tanıyan bir ferd veya ı • h f • t • d 
2Ümreye, kanunlar karşısında zmır a rıya ına gı e-
ınüsavatı istemiyen bir ruh ve 

akideye. hakiki kuvvet kayna- rek tetkı.kler yaptılar ğınm ancak millette olduğuna 
İnanmıyan ayrı bir zihniyete 
Yer olmadığına ve olamayaca
ğına tam kanaat gelir. 

Halk partisi dün olduğu gibi, 
bugün de bu hakikatları genel 
sekreteri Şükrü Kayanm sala
hiyetli ağzından ilmi vecizeler 
halinde bir defa daha dinledi. 
Dün valilerle nıeb'uslara, Parti 
idare beyetler:ne mensup aza-
lara hitap eden bu dilin her 
kesin vicdan ve fikrine telkin 
ettiği yükiiek mana şüphe siz, 
Yarın bütün vatandaşlara da 
yayılacak ve ilerisi için Parti
nin ışığı olmak şerefini muha
faza edecektir. 
Şükrü Kaya, milli hakimi· 

yetin kaynağı olan balkı din
lemek, onların dertlerini anla
mak ve bunları dinleyip anla
ınanın ve anlatmanın zorlukları 
karıııında bile sinirlerine ha
kim olmak davasının bugünkü 
rejim için bir prensip, bir ahlak 
ve b'r vatan borcu olduğunu 
Eciylerken yüreğinde demokra
r iye, halkçılığa cendan bağh
lığın heyecanı görünilyordu. 

ilave ediyordu : 
HaklkaUer; sUkOttan 

Cfeğll, lfadedı:n çıkar. 
fteylet"e sahih olunan 
bir yerde haklkı demok
rasi vardır. Vatandaşa 
~erdlnl söylemeğl öğre-
ecek, derdine deva arı

Yacak, bu dertleri din
lemek için kapllarını 
açık bulunduracak biz 
ParUllleriz ve Pcırtf nin 
hUkOmet • damlarıyız. 

- &1111 2 mrı sa/111tde -
F.le1tk İ:n<:e 

lzmir hafriyatının Fuvara kadar 
uzatılması muvafık görüldü 

Samı baka11 şerefine ı•elilen ziya/etten bir intıba 
Şehrimizde bulunmakta olan ı rek on beşe kadar istirahat 

Dahiliye vekili ve C.H.P. ge· eylemiıtir. 
ne) sekreteri ŞiikrO Kayanın Müteakıben Gazi konağında 
dün Muğlayı ziyaretleri mukar- bazı ziyaretleri kabul etmiş 
rerdi. Fakat Vekil, meşguliyet- ve akşama doğra refakatinde 
Jeri dolayısiyle diln şehrimizden genyön kurulu azalarından ba-
ayrılamamışlar, saat on bire .ııları ile va1i ve belediye reisi 
kadar Gazi konağında kalarak ofd~ğu h~lde üç otomobil.le 
çalışmışlardır. lzmır hafrıyahnı gezmişlerdır. 
Öğleye doğru Kor.don ü~e: Burada Müze Müdürü Salahitti.n 

rinde yaya olarak bır gezmtı Kantar tarafından eski (zmır 
yaptıktan sonra Hisar camii ha~kı~d~ uzun boylu izahat 
civarına giderek ?~lk. arası~~a verılmışhr. 
oturmuşlar, hususı ~btıyawcı ıçın Şükrü Kaya büyük bir ali-
alış veriş etnıişlerdır. Ögle.ye- ka ile verilen izahatı dinlemiş 
meğini Şehir gazinosunda yıye· - Samı 2 inci sahi/~ae -

lsveç kıa/ı Oüstav Ado/J 
BiTARAF DEVLETLER 

KARAR VERDIL~R 
• ••••••••••••••••••••••• 

YEDi 
DEVLET 

Zecri tedbirleri 
kaldırdı 

Cenevre 26 ( A.A ) - öğ
renildiğine göre, bitarafJar ya
ni lsveç, Norveç, F enlandiya, 
Danimarka, Felemenk, Isviçre 
ve ispanya dün akşam ltalya
ya karşı tatbik edilmekte olan 
zecri tedbirlerin kaldırılmasma 
karar vermişlerdir. 

Habeşistanın ilhakının tanın· 
ınası meselesine gelince, bita
rafların Milletler cemiyeti asam~ 
bleıinin içtimaa daveti mesele-

- Sonu 3 üntü sahifede -

Japonya M. C. izasiyle 
müsavi tutulmak isHyor 
Devletler arasında fark gözetilme

sine de razı değildir 

Boğazlar konferansmda samimi münakaşalarda bulunan 
Stonlıop ( lngüiz ) ı1e litvinof ( Sovyet ) 

Cenevre 26 (Ô.R)- Boğaz- ne de Cenevrede diplomasi· 
lar hakkındaki Japon tezinin nin vazifesi kolay değildir. 
ıu olduğu söyleniyor: 1 - Tür- Memnuniyet verici bir neticeye 
kiyenin Milletler cemiyeti azası varmak içın çok itidale ve uz-
ııfatiyle taahhütlerini bildiren laşma zihniyetine ihtiyaç var-
9 ncu madde bakkmda Japon- dır. Esasen Montröde verilecek 
yanın Milletler cemiyeti aza- kararlar mühim mikyasta Ce· 
lariyle müsavi tutulması; 2 - nevre görüşmelerinin neticesine 
Karadenize veya çıkan gemiler bağlıdır. Bunun için konferans 
bakımından, Karadeniz devlet· işi metinleri tamamlayacak olan 
)erile diğerleri arasında bir fark teknik komiteye bırakarak 
iÖzetilmemesi. şimdilik mesaisini tatil etmiştir 

Paris, 26 (Ô.R) - "Temps" Milletler cemiyeti müzake~ 
gazeteı~ yazıyor: Ne Montreux - Sonu 3 ü11cii sahifede -



Halk partisi 
VE 

Demokrasi 
-·-- Baş tarafı / ind salujede -

Reylere, kanaatlere hürmet 
duygusunun arlbğı yerde, ;n
saolann fikirleriae layık olduğu 
kıynıet verilen mahallerde ha
yat ve irfan ve ktlltiir vardır. 
Eski milletlerin bbılerce ae'ne 
evvel kullandıklan bu haklardan 
bugün mahrum yaşayan bir 
miJJetin beka bulmasına 

imkan yoktur. Şu tak· 
dirde elbirliğiyle yapılacak İş 
daima ideale, ülküye doğru 
yorulmaksızın bıkmazsızın yürü
mek ve hatta koşmakhrl.. 

Vilayet parti başkanlarının 
değişmesi ve bu vazifelerin 
valiler tarafından görülmesi 
münasebetiyle herkesin akhna 
gelebilen birçok tereddüdlere 
ve bilhassa (eskiden parti baş

kanının yanına gidiyordum), 
derdimi döküyordum, ondan 
hiç olmazsa bir teselli ve ümid 
alıyordum. Acaba şimdi nasıl 

olacak?) vehmine toptan Ye 
candan bir cevab teşkil eden 
bu yüksek sözler gösteriyor ki, 
parti bu son tebeddülah ülkü
süne daha arıza.Sız sa.rette ve 
daha çabuk yetişmek için yap
mış ve halkçılık prensiplerini 
daha ameli tatbik etmek mak
sadile meydana atmışbr. 
Şükrü Kayanın bu teminatı 

karşısında vicdanlannda en 
afak bir şüphe taşımayarak yü• 
rüyecek olan vatandaşlar, te-
menni ederler ki, tatbikat genel 
sekreterin temenniyahnı dile
diğinden daha az zamanda ba
şarıldığını göstersin.. Buna da 
ihtiyacımıı var. Geri kaldığı
mız zamanların telafisi; ancak 

ve ancak keskin. kat'i ve şu
urlu ve arızasız hamlelerin kuv
vetinin ve mesafesinin çokluğu 
ile kabildir. 

Bu sebebledirk~ halkçılığı bir 
defa daha selamler, halkın hu
kukuna hürmetduygularmı ye
ni bir vesile ile izhar eden 
Şükrü Kayaya saygılarımızı 

sunmayı vazife sayanı. 
'.R.e:f:l..k. İ:n.ce 

iç işler bakanı 
r .. mir hatriyabna giderek 

tetkikler yapblar 
- Baş tarafı ı incı say/ada -

işin üzerinde durulmağa değer 
ehemmiyeti buJunduğunu söy
Jiyerek hafriyatın tevsii için 
alaka ve müzaberetini vadey
lemiştir. Orada hususi muha
sebe ile belediyeden müştere
ken beş bin lira sarfile fuvara 
kadar hafriyatın genişletilmesi 
ve ikmali muvafık görülmüştür. 

Bu suretle Fuvara gelecek 
yabancılardan isanatika me· 
rakJılarının da tatmini elde 
edilmiş olacakhr. 

•*• 
Şükrü Kaya şe.refine dün ak-

şam Karşıyaka kalübünde Kar· 
şıyakahlar tarafından bir ziya
fet verilmiştir. 

Ziyafette Vekil ile birlikte 
seyahat edeo zevattan başka 

şehrimizde bulunmakta olan 
meb'uslar hazır bulunmuşlardır. ,. 

Teşekkür 
Dahiliye vekili Bay Şükrü 

Kayanın valiler toplanbsmda 
verdiyi direktifler arasmda 
halk ile yakın teması tavsiye 
eden ve halkın derdlerini 
dinlemeği emreyleyen sözle
rini bugün gazetenizde oku
dum. Yurdun yükselmesi için 
çok yerinde olan bu değerli 
sözlerden mütehassis o!dum. 
Lütfen sayin dahiliye vekili
ne teşekkürlerimin iblağını 
rica ederim. 

BENSİON ALGRANTİ 

................. <ı.3.23J.. 

ŞBDİR BABERLERİ 

iki genç ····-Ay sonunda 
mire gelecekler 

Nafia Vekili Ali Çetinkaya
nın bu ay aonunda lzmire ge
leceği ve Devlet dsmiryollan 
sekizinci işletme müdürlüKÜ 
ile lzmirdeki naf;a işlerini tef· 
tiş edeceği haber alınmıştır. 

Ticaret nezareti namına Mister Kahin 
şehrimizde bazı tetkikler yaptı 

Bir kızı otomobille 
kaçırmak istemişler 

Şehitlerde Demirhane sôka· 
ğında oturan Ahmed kızı 18 
yaşlarında Fatmayı belindeu 
kavrayıb zorla otomobi!e sok
mak ve kaçırmak istiyen Haıan 
oğlu Tevfik ve arkadaşı şoför 
Enver zabıtaca yakalanmışlar

dır. Kız taarruza uğrayınca 

feryada başlamış ve etrafından 
yetişenler Tevfik'in hareketin"! 
mani olmuşlardır. Tevfik kızı 

• • 1 • • •• . ,. 

Muamele vergisi 
Maliye vekaleUnln 

bir tamimi 

Şehrimizde bulunmakta olan 
TürkoHs baş müşaviri Halil 
Mithat, beraberinde lngiliz 
ticaret nezareti memurlarından 
Mister 'Kahin bulunduğu halde 
bugün Ankaraya hareket ede· 
cektir. Türkiye, lngiltere ara· 
sındaki iktisadi münasebetlerin 
artırılması gayesi takip edildiğin· 
den Ingifiz ticaret nezareti istih
sal mmtakalarımızda tetkikler 
yaphrmak ü2ere Mister Knhini 
Türkiyeye göndermiştir. lzmir· 
de muhtelif mahsuller üzerin
den iş gören tüccarJanmızla 
görüşen, bağları, üzüm incir işle-
nen yerleri, Bornova tanm okulu 
ile bağcılık enstitüsünü ve di· 

Zavallı kadın 

ğer tarım müesseselerimizi ge· 
:zen bu zat tetkiklerinin netice• 
ıinden çok memnun kalmıştır. 

Hububat üzerine iş yapan 
ticarethaneleri de gezerek gör
müştür. 

Dün şehrimizdeki müzeleri 
ve eski lt:mir hafriyatını ziya
ret ederek TurizUn. bakımından 
tetkiklerde bulunmuştur. Tür
kofis baş müşaviri Halil Mitat 
ta iktisadi tetkikler yapmışbr. 
Bu tetkiklerine ait raporunu 
lktisad Vekaletine verecektir. 
Ankaraya giderken Eskişebire 
de uğrıyarak oradaki T anm 
müesseselerimizi göreceklerdir. 

Meşhur yankesici 

kaçıramıyacağını anlayınca oto
mobile binerek kaçmışsa da 
bilahara yakalanmıştır. 

Belediye encümeninde 
Belediye daimi encümeni dün 

öğleden sonra doktor Behcet 
Uzun başkanlığında toplanmış 
ve yukarı mahallattaki yol ta-
miratından bazılarının ihalele· 
rini yapmıştır. 

Zabıta haberleri: 

Trikotaj jerse dokuyan ma
kineler hakkında Maliye veka
letinden vilayete bir tamim 
gelmiştir. 934 yılı iptidai mad· 
deler tenzilat cedveline kon
muş olan tenzilat payı Ketten 
StukaJ namındaki makinelerde 
yapılan mamulata tatbik edil
mesi bildirilmişti. Iktısad veka
letince yapılan tedkiklerc:\e bu 
makinelerin trikotaj jenedeo 
başka mamulat da vücuda _ge
tirdiği ve trikotaj jersenin bu 
makinelerden başka ve ezcümle 
RaşelEntenJak makinelerinde de 
dokmıabilecegi ancak bunlarda 
dokunan jenenin fazla fiyRta 
mal olması ve alestikiyetlerinin 
fazla bulunması hasebiyle kot
tenstukul makioalanndan ma
dasmda imal edilemediği an
Jaşılmışbr. Bu neri jerse düz 
veya yollu olarak yün, pamuk 
ve ipekten yapılabilen, fakat 
aJelekser sun'i ipekten ve 
floştan imal edilen ve kadın 
çamaşlJ'lan, yorgan ve yastık 
yüzleri için kullanilan önne 
kum•ılarcbr. 

imam Mustafa tarafından Bir sene iki ay hapse NAraıı basınca 

Başdurak'ta Alipaıa meycla
mnda sarhoş olarak nira atan 
ve bekçiye taarruz ve baka· 
ret eden arabacı Mebmedoğlu 
Hüseyin yakalanmıştır. 

fena halde dö§Utmu,.. mahkum oldu 

Maliye vekaletinin tamiminde 
jerse namı verilen kumaşlann 
hangi markalı makinede örü
lürse orülsün iptidai maddeler 
muafiyet cedvelindeki tenzilat
tan istifade ettirilmesi bildiril
miştir. Yalnız Ketten stinkul 
makineleriyle trikotaj jerseden 
başka imal edilecek kumaşlar
dan muamele ve.rgisi alınacaktır. ........ , .. 
Katil henüz 
bulunamadı 

Cumaovası nahiyesinin Göl
cükler köyü civarında bulun

mu1 olan cesedin T epeköyden 
Ömer oğlu Durana ait olduğu 
anlaşıldığını dünkü sayımızda 
yazmıştık. Zabıta Duranın ka
tilini meydana çıkarmak için 
araşbrma yaparken mühim bir 
ip ucu elde etmiştir. Katilin 
kim olduğn tesbit edilmiştir. 
Haber aldığımıza göre katil 
mavzer kurşunuyle öldüriilen 
Duranın arkadaşıdır ve kendisi 
aranmaktadır. 

Menemenin Seyid Nasrullah 
mahallesinde Polis Fatma na
mile anılan bir kadın Karşıya· 
kanın Dedebaşı köyünde imam 
Ali oğlu Mustafa tarafından 
ft'na halde döğülmüştür. Tah· 
kikata göre Polis Fatmamn 
döğülmesinin sebebi şudur: 

Polis Fatına ihtiyar bir ka
dındır. Falına, ihtiyar halinde 
kendisini bakmak şartile evini 
Dedebaşı köyünden imam Mus
tafaya bağışlıyacağını ve ayrı• 
ca 350 lirahk bir sened vere· 
ceğini söyliyerek Mustafa ile ' 
mutabık kalmış ve onun 
Dedebaıpndaki evine yerleş

miştir. Fakat Polis Fatma De
debaş-.a11da. Mustafanm evinde 
15 gün kaldıktan sonra orada 
oturmaktan vazgeçerek Mene
mene kendi evine dönmüştür. 
Buna haber alan imam Mus· 
tafa fena halde kızmış ve Me
nemene gidib Fatmayı baston 
ile döverek ağır surette yara
lamışhr. Kadan lzmir Memleket 
hastanesine getirilmiş. tedavi 
albna afmmıştar. imam Mus· 
tafa tutolarak Adliyeye veril
miştir. 

Halkevinde 
Kahraman pi yesl temslll 

Halkevi temsil kolu tarafın
dan 27 - Haziran cumartesi ve 
28 - Haziran pazar güoü ak
şamlan saat 8,30 da Kahra
man piyesi temsil edilecektir. 
Bütün b.mirliler bu temsillere 
davetlidirler. Istiyenler gide· 
bilirler. Duhuliye yoktur. 

İZMİRDE . ÜÇÜNCÜ VE SON 
PRC>GR.A..1Vı: 
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GENiN HAYATA GELIŞI ve ESRARENGiZ BAVUL 
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BU AKŞAM 

Fiyatlar: Hususi 100 Birinci 7 5 Salon ve 

Balkon 50 kuru.flur 

BugUn ve yann & de matine 
Ta1ebeye tenzilat vardır 

Bornovaya giden trende 
Kadiryenin el çantasındaki al
bnlannı yankesicilik suretiyle 
çalan Istanbulun meşhur yan
kesicisi boşnak Sabri ashye
cezada bir sene iki hapse mah· 
kfun olmuştur. 

Ceza alınmıyacak 
Şekerli maddelerin yedi ay· 

hk muamele vergisinden misil 
zammı ve teehhür cezası ara• 
nılmaması hakkında Maliye Ve
kaletinden vilayete bir tamim 
gelmiştir. 

Şekerli madde imal eden 
müesseselerin 1 haziran · 934 
tarihinden kanunusani 935 ip
tidasına kadar geçen yedi ay
lık müddet zarfında muamele 
vergisine ait defterleri tutma
mış olmalarının ve beyanname 
vermemelerinin evvelce vergi· 
den muaf olduklarına dair ya

pılan tebliğden mütevellit bu
lunduğu icra edilen tetkikat 
neticesinde anlaşılmıştır. Onun 
için bu müddete ait vergilerin 
yalnız aslı tahsil edilecek, baş
kaca ceza almmıyacaktır. 

•• 
Olüm 

Merhum Ömer Abdülkadir 
Rendenin refikası umumi vila
yet meclisi azasından Sabire 
Yunus, Kastamoni saylivı Sami 
Erkmen tüccardan Esat Erk
menin hemşireleri bayan lffet'in 
dün akşam vefat ettiğini tees· 
aürle haber aldık. Cenazesi 
bugün saat on beşte Doktor 
Mustafa bey caddesinde hem· 
ıireleri Sabire Yun usun evin
den kaldınlacakbr. Ailenin ya
sına iştirak eder taziyetlerimizi 

TAYYARE 

Paralarını çalmı,ıar m•? 
Çorakkapıda Şark otelinde 

yatan Emin oğlu Şerif yastık 

albna bıraktığı 20 lirasının 

Mustafa oğlu Hüseyin tarafın
dan çalındığını söyliyerek şiki~ 
yette bulunmuştur. Hüseyin tu
tulmuş ve üzerinde 46 lira bu
lunmuştur. Tahkikata devam 
edilmektedir. 

Alacak meselesinden 
Turkuvaz barında çalğıcı 

Nesim zabitaya müracaatla 
barda bar sahibinin kayin bi· 
raderi lbrahim tarafından fena 
halde dövüldüğünü ve buna 
sebeb de birikmiş olan alaca
ğını istemesi olduğunu şikayet 
etmiştir. Nesim 15 günlük ra· 
por almıştır. 
Dalgınhktan istifade etmiş 

Evelki gece hapishane kar
şısmda bakkal Mustafa oğlu 
Ziyanın dükkanda çırak Davi
nin meşguliyetinden isfüade 
eden Vahap adında biri tez
gah üzermde bulunan iki lira 
ufaklık parayı ahp kaçmışbr. 
Bağırıp çağırıyordu 
GazHer caddesinde sarhoş 

olarak nara alan ve herkesin 
rahatmı bozan Ahmet oğlu 
Tevfik yakalanmıştır. 

Hırsızhk 
Asmalı mescidde birinci hacı ı 

Süleyman sokağında Şehver ile 
birlikte oturan Ahmed kızı 
Mihnbanın tütün mağazasında 
çalışbklan sırada evlerine giren 
hırsız tarafından bir manto iJe 
bazı eşyalan çalınmıştır. · 

Zorla güzellik olmaz 
Kemerde Y enimahaUede sar· 

hoş olarak Kerim kızı !':!akbu-
lenin evine taarruz eden ve 
kendisini tutmak iıtiyen bek· 
çiye hakarette bulunan Sadık 
oğla Ali yakalanmışbr. 

3t5t 

Bu hafta iki seçme ve nefis filim birden 

1 - Gönül istediğine gider 
Villy Fritscli - Kathe de Na~y gibi iki yüksek san•atkirın 

harikulade güzel bir eserleri 

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

ndis F ransııca sözlü ve şarkılı filim 
FiYATLAR ıs - 20 - ao KURUŞTUR 
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SEANS SAATLARI 

Her gün 16 - 18,50 .:.. 21 ,45 Gönül istediğine gider 
17 ,30 - 20,30 Bara kın Sevişelim.. Cumartesi ve pazar 

, günleri saat 14 te Bırakın SeviteHl'll _ile başlar 

27 Haziran --• , 
Vardı varan ::::::: ı 
........................... u .. ç 
........................ --------· Deli ve delilik 
babındadır 

- Sevgıli E/e ·1ıocama -
Bitmem okudun mu; Bir haf· 

ta kadar oluyor sanırım. Biıim 
gaıetealn üç fı\lracııı a ıl hat• 
talıiından, deliJiJctea, uliden 
falan balitetmişlerdi. 

Baktım ki deliliği . hiç biri
ıinin kabul etmek istemediğini 
anladım, yalnız onlar değil hiç 
kimse de kabul etmez değil 
mi? 

A llah aşkına Efem: Ya bun
lar delilik ne demek olduğunu 
anlamıyorlar, yahut delinin 
adınr kötüye çıkarmışlar. Deli
yi, hep "akılsız, ııvanaınz, ba
şından aklı kaçmış, ne yaptı
ğını, ne dediğini bilmez" ma
nasına ahyorler, fakat bir de 
bunun Mecazi ve daha doğru-
su hakiki manası var: "Deli,. 
diye benim bildiğim, özü, sözü 
doğru, yiğitlere, cesareti me.-
deniyesi olanlara derler. Öyle 
değil mi? 

iÇ ANADOLUDA 
Deli ağalar. deli dayılar, deli 

oğlanlar, deli dedeler, deli efe
lerin sürüsüne bereket_. Adla
rmın ya başına ya kuyrupna 
bir deli takmak adeta bir asa• 
Jet unvanı almak kadar zOl'dur, 
onu atacak ginül varlığı la· 
zımdır. 

Gö2ünü çam budağından bile 
sakmmıyacak coşkun bir de
lişmenlik ister .. 

Gel sen ol da bu deliliği ka
bul etme [ Ne dersin hocam? 

Hem ben sana bir şey söy
leyim mi ? " Deli ,, kelimesini 
hoş görm:yeu}ere~ delilik sıfa-
tına burun kıvırıp, gülenlere 
İçerliyorum. 

Seve seve okşadığımız, ye
tişmiş evladlarunıza, b•yrğı ye
nice terliyenlere delikanlı de· 
riz, hatta kundakdaki çocuk· 
lanmı~ı bile bu iltifat ve bu 
paye ile okşarız. 

Nerede perhiz. nerede liha· 
na tur~usa.. Defikanh derken; 
co~kun, ateşli, bir kana sahip, 
cevval, atik, tetik, bir baba yi.
ğit, demiş olmıyor muyuz?. işte 
deli kelimesinin manası burada 
teceUi ediyor. 

Bana kalırsa; işi kanştır· 

mamak, "Deli,, liğin haysi
yetini kurtarmak için, zincire 
bağlanan " akıl müvazenesini 
kaçlrmış, ne yaptığmı. ne söy
lediği bilmezlere yalnız akılsız,. 
denilmeli ... 

- Merhaba kör kadı! 
Diyecek kadar tok sözlü, 

yüreği temiz, gönlü şuh, cesur 
yigitlerin malı olmuş "deli" sı
fatmı bu haysiyetsiılikten kur
tarmalıyız. 

Bazan ber hangi bir kadmın 
merd ve tok sözü, dürüst ha
reketi karşısında yahut merd 
bir erkeğin doğruluğu, cesareti 

. karşısında kalır, onu takdir 
etmek istersem, mutlaka dili
min ucuna: 

- Ah ne deli ya t 
Alkışı gelir, gelir amma, gel 

gör ki bunu takdir ettiğimin 
yüzüne söylersem. 

Ya mahkemeye giderim, ya
hut tahkir edilirim. Anlamu
lar ki l,u biricik kelime onların 
bin aferini, yüz bin bravosun• 
dan daha kuvvetli l? d\r. 

Ne dersin sevgili eie bu 
mütaJeama? 

Yoksa herkesin kutlandığı 

manada: "Delilik ne olacak. mı 
dersin?. Ben deritiği kabul et
tiğim için buna gücenmem, 
gücenmek değil hatta sevini· 
rim, hem ben bu delilikte yal
nız değilim ki .. 

Şimdi hepsini saysam uı.un 

olur, onu sana blfakıyorum. 

Yahıız dili tok, kamı aç bir 
delinin benim ayarda olduğunu 
söyliyeyim, o kadar ... 

- Bir kiti -
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Boğazlar meselesinde 
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So Telgraf ·H~berleri 
~~~~~ll!ICi~Blll--~:;msım!;~.~ Ja:Ponya M. C. izasiyle 

müsavi tutulmak isHyor Kon e ansın ilk blinçOsu 1 Türkiye ..... 
Borçlarını tanır 
Londra, 25 (A.A) - Royter 

Ajansı bildiriyor: 

··-·-·· -Baş tarafı 1 nci say/ada -
relerine gelince, güçlükler şim
diden kendini göstermektedir. 
Zecri tedbirlerin kalkacağı 

muhakkaktır. Fak at fikirleri 
işgal eden şudur: Bu karardan 
sonra ltalyanm Avrupa islerine 
aarsıntısızca iştiraki nasıl temin 

edilecektir. Yani Romanın kol
lektif emniyete merkezi Avru
pada siyasi vaziyetin istikrarının 

ürkiye 

garbi Avrupada Lokarno pak
bna karşı vaziyeti ne olacaktır? 
Yeni müstemlekenin emniyeti 
için ehemmiyeti her zamandan 
fazla olan şarki Akdeniz vazi-
yeti karşısında, bir Akdeniz 
misakma ne şekilde iştirak 
edebilecektir? Bütün sualler, 
zecri tedbirler müzakeresi üze· 
r ne büyük bir ağırlık halinde 
çökmektedir. 

h .. kiimeti 
Zecri · tedbirlerin kaldırılması 

• • 
ıçın rey kullanacakmış 

- Başlara[l J inci sayfada -
yan delegasyonu, konsey mesai
sine iştirakten kendisini mene-
den sebepleri bildirmek fırsatını 
kazanmıştı. Şimdiki vaziyet 
hasebiyle ltalyan delegas-
yonu için 26 Haziran cel-
sesine iştirakin hala imkan
sız olduğunu ekselansmıza bil
dirmekle şeref kazanırım. Italyan 
delgasyonu bu sebeple, İngil
tere, Belçika, ltalya va Fransa 
arasında Lokarnoda imza edil-

1 
miş olan teminat muahedesine 
ait olan 3 numaralı meselenin 
bile müzakeresinde yer alamı-

yacaktır. Yukarıdaki noktaları 
ekselansınıza bildirirken vaz· 

iyetin tavaızuhu sayesinde 
ltalyan delegasyonunun Millet
ler cemiyeti konseyinde iş bir

liğine tekrar başlamak imka
nını bulacağı ümitlerini de iz
har etmek isterim. 

imza: Kont Clano 
........ •& 

Ren dav Si 

Almanyanın ·Rende tah
kimat yaptığı . bild.riliyor 

Paris, 26 (Ö.R)- Straı· 
burgda çıkan "Dernieres 
Nouvelles,. gazetesi Fran
sız dış işleri siyasetinin 
değişmediğini ve Fraosa
da milletin sulh arzusu 
üzerinde müttehid bulun· 
doğunu kaydediyor. 

Nant'ta çıkan "Popu
laire,, gazetesi yazıyor: 
Fransnnın Almanya ve 
Italyaya yaptığı . teklifler. 
şimdiye kadar müsait ce· 
vap bulmamıştır. Roma, 
zecri tedbirlerin ilgasını 
ilk bir adım telakki et-
mekte ve yenilerini bek· 
lemektedir. Berlinden ge
Jen ses aynidir. Alman 
gazeteleri Fransız temi
natını iyi karşılamakla be
raber sulhun bölünmezliği, 
kolektif emniyet, silahsız- " , •. ~-~ 
lanma meselelerinde aksi Almanya .namına Ren konuşmalarım idare 
bir mütaleada olduklannı eden Von Ribbentrop, Forayn. o/isim cıkarlufl 
gizle:niyorlar. Şu halde bütün " Progres de Lyon ,, Mil· 
müzakere teşebbüsleri hiçbir Jetler Cemiyeti konseyinin son 
şeye yaramaz. Mussolini ve iÇtimaındanberi vaziyetin de-
Hitlerin tavrı hasebile ihtilaf ğişmediğini kaydediyor. Alman-
crgeç patlak verecektir. yadan Ren bölgesinde tahki-

, .. __ ..,.. ______ ~.---------------~ 
SAFI ·AŞK 

40 - TUrk~eye çeviren: R. B 

- Hakkın yok!.. Hakkın 
yok!.. Löransın sesi ~erkese 
aittir. Bu güzellik hediyesi ona, 
zavallı insan kalplerini teshir 
etsin, uyutsun, teselli etsin di
ye verilmiştir. Bu ses onun 
içine bir melek gibi inmiştir. 
Bu ses, halkın kötü ve kederli 
gözlerini yüksek bir duygu ile 
ağlatmak için yukarıdan gön· 
derilen semavi şahsiyettir. 

Fakat delikanlının etlerinden 
şu feryat y~kseliyordu: 

.. 
Rus an'anesini müdafaa ederek Boğazlarda 

Rusyaya bazı hususiyetier istemiştir 

Avam kamarasında bir suale 
cevap veren Runciman; 

"Türkiye, Türk borçları hak
kındaki anlaşmaya hürmet et
mektedir,, demiştir, 

Sıhhat vekili 
iskan işlerini tetkike 

gidecektir 

Ankara, 26 (Yeni Asır muhabirinden ) - iktisat Vekaleti şe
ker ve şekerli maddelerin lstihlakleri hakkında çok şayanı dik
kat tetkikler yapmıştır. Şeker fiyatlarının ucuzlatıldığı tarihten 
şimdiye kadar geçen müddet zarfında şeker istihlaki yüzde 52 
nisbetinde artmıştır. Bu artma, balkın şeker ve şekerli maddelere 
olan ihtiyacını göstermesi bakınından çok ehemmiyetli görül- . 
müştür. 

Vekalet istihlak fazlalığından cesaret alarak şeker fiyatlaının 
bir miktar daha indirilmesi neticesine varmıştır. Yakında fiyatlar 
indirilecek: ir. 

Fransız ile Almanya 
hiç bir ayrılık yok 

arasında 
mu? 

Berlin. (Ö.R) - Alman gazetele!i Fransız ayan meclisindeki 
münakaşaları ve Delbosun nutkunu ehemmiyetle ~aydediyorlar. 
Umumİ)'ctic nutuk çok fyi tefsir edilmekte ve l>Dütün maliale-
lerde "Fransa ile Alma ayı birbjrinden ayıran hiç bir muhalefet,, 
olmadığına ait olan fıltra üzerinde ısrar edilmektedir. "Lokal 
Avzeiger,, ve "Deutsch Algemeine Zeitung,, manşet halinde şunu 
ilave ediyorlar: " Blum Almanyaya karşı her dil kavgasına 
muhalif!,, 

Fransanın harp malzemesi sanayiini millileştirmek için hazırla· 
dığı kanun layihası ehemmiyetle kaydedilmektedir. Gazetelerin 
Paris muhabirleri Blum kabinesinin hızlı icraatında muvaffak 
olduğunu ve grevin her tarafta rüc'at halinde bulunduğunu 
bildiriyorlar. 

111111 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••• 

mat yapmıyacağı hakkında l 
teminat bekleniyordu. Bu te
minat gelmedi, bilakis tahki
mat yapıldı ve şimdi bitiril-

roektedir. Berlin lngiliz nota
sına ne bugün, ne yarın cevab 

vermiyecektir. Şu halde Hitle
rin sulh teklifleri nazari kal-

maktadır. Zira müzakere ka
pısı açılmamaktadır. Alman 
meselesi ana meseledir. Zira 
Avrvpada sulhun takarrürü 
ona bağlıdır. 

mıyacağı bir şekilde şarkı söy· 
lemesini isterim ki sesinin sırrı 
da vücudunun sırrı gibi bana 
aid olsun! 

Ah, nihayet bunu itiraf et
mek isterim. Ben onu kendim 
için seviyorum!Ben mutlak evve
la senden başka bir şey istemem 
ve sevmem. Lörans benim için 
mutlaktır. Bunca boğuk feryat
lardan sonra bulduğum bu mut· 
lakı kayb mı edeceğim? Kal
bimde erkeğin müthiş hotbin-

Jiğini kabul ve tasvib ediyorum. 
Lörans yalnız benimdir ve onu , 
yalnız kendime saklıyacağım. 

\ i dan !esi titiz bir cevab 
veriyor: 

- Hakkın yok bunal... 
Fakat aşk onu susturmak 

için daha kuvvetli bağırıyor ve 
bu iki seniz fer yad arasıoda 
delikanlı, gecenin karanlığında 
~endinden geçerek, ne yapaca· 
gını şaşmyor. 

BiTARAF DEVLETLER 
KARAR VERDILeR 

•••••••••••••••••••••••• 
-Baş tarafı l ııcı say/ada

sinde önayak olmuş olan Ar

jantinin vereceği kararı bek

lemekte oldukları öğrenilmiştir. 

Bitaraf devletler, Milletler 
cemiyeti mukavelenamesinin ta
dili için yapılan tekliflerin or
ta ya atmış olduğu meseleler 

hakkında görüşmek üzere bu

S?Ün yeniden toplanacaklardır. 

ışığı geldiği zaman, Emmanüel 
çoktanberi, ça.tık ve bitkin bir 
halde koltuğuna düşmüştü. 
Cinayet tamam olmuştu. Büyük 
melek feda edilmişti. Emmanüel 
artık Löransa sesinin harika
sından bahsetmiyecek, istikba
linin duyulmamış sırrını ona 
açmıyacakh. Bir hareketle her 
şeyi mahvediyordu! Üp'!rayı da, 

şöhreti de, parayı da, sadece 
onun aşıkı, nişanlısı olmağa 
devam edecekti. ileride, biraz 
para kazanmak çaresini bulun
ca, onunla evlenecekti. Ve böy
lece mesud olacaklardı. · 

lstanbul, . 26 (Yeni Asır)
Sıhhat vekili Refik Saydam, 
orta Anadoludaki muhacirlerin 
iskanları işlerini tetkik için 
yakında seyahata çıkacaktır. 

Londra 26 (A.A) - Avam Kamarasında komünist mebuslardan 
Gallegherin hükumetin Filistinde serbest ve müstakil bir yahudi 
milleti vücuda getirmek niyetinde olup olmadığı şeklinde sormuş 
olduğu bir suale cevap veren Ormsby Gore şöyle demiştir. 

Hükumet Filistindeki mandasının ahkamına ve ırkları ve 
milletleri ne olursa olsun orada sakin ahalinin kaffesinin huku
kunun zamini olmak slfatiyle mesuliyetlerine tevafuk etmiyen 
her hangi bi teşebbüste bulunmak tasavvurunda değildir. Filisti
nin araplara ve yahudilere ait olduğuna dair hiç bir metin 
yoktur. . ....... ,.. 
Gorkinin ö ümü 
Başbakan ve . olotof 

_arasında telgraflar ....... -.. -
ismet lnönünün telgra ına Molotof 

cevab verdi 
Ankara, 26 (A.A) - Mak· 

sim Gorkinin ölümü münase-
betiyle başbakan ismet lnönü 
ile Molotof arasında şu telgraf
lar çekilmiştir : 

Ekselans Molotof 
Sovyet Sosyalist cumuriyet

leri şurası halk komiserleri 
konseyi başkanı. 

Moskovadaki ikametim sıra· 
sında kendisi ile tanışmak fır
satını bana verdiğiniz ünlü mu· 
harrir Maksim Gorkinin Sovyet 
edebiyat alemi için zalim bir ziya 
teşkil eden ölümünü derin bir 
teessOrJe haber aldım. 

Gorkinin yüksek idealist ve 
insani düşüncelerinin henüz 
kuvvetli tesirleri altınna bulun-

natları çarmıha germişti. 
ikinci kısım 

BAHTIY ARLAR 
- işte, diyordu Löraos, bu

zağı vaftizi dediğimiz budur!.. 
Emmanüel şimC:H ona, .sütcü

lük işinin sevkettiği her yerde 
refakat ettiği için, bu akşam 
dogum ahırına onunla birlikte 
saman getirmişti, Burada, üç 
yaşında bir inek. gebeliği se
bebile yalnız yerleştirilmişti 

Fenerlerinin ışığı altında, do· 
ğumun başladığını gördüler. 

Mavi kar izleri kalan, gece 
başlarken kurumuş kara elma 
ağaçlarının göğe doğru ahta
potlar gibi kıvrandıkları, rüz
garın yü7.ü buz gibi dondur
duğu, tahta postların derin 
çamur içinde kaydığı son ka
nun çayırları arasından çiftlik 

mam bu ölümden duyduğum 
teessürü artırmıştır. En samimi 
taziyetlerimin kabulünü ekse· 
lansınızdan rica ~derim. 

ismet loönü 
Türkiye cumhuriyeti bakanlar 

kurulu başkanı 
Büyük Rus muharriri Meksim 

Gorkinin ölümü ile Sovyet 
birliği hükumetlerinin içinde 
bulundukları mateme büyük 
bir ~amimiyetle iştirak etmiş 
olmanız ve bu ölümün memle
ketimiz için teşkil ettiği ziya 
dolayısile sarfettiğioiz hakiki 
his~in ifadesinden dolayı birlik 
hükumetinin dostane teşekkür
lerini kabul etmenizi rica 
ederim. 

bir hizmetçi )uz, Lörans ve 
Emmanüel fenerin basık ışığı 

altında, samanın sıcak altın pa
rıltıları dağıttığı kara dam için
de toplandıl~r. Yere yatmış 

olan inek, hareketsiz, ıstırap· 
larla inliyor ve ona yardıma 
gelenlere yumuşak bakışlı bü· 

yük gözlerini çeviriypr. Lörans 
rikkatle fısıldıyor: 

- Görüyorsun ya, hazinem 
benim, görüyorsun ya nasıl 

inliyor, doğurtmasına gelenlere 

nasıl bakıyor! inanır mlsın, ba· 

zan bunları kurtarmak için alh 
kişi az gelir? .. 

Ve delikanlıyı titreten güzel 
müzikal gülüşiyle gülerek: 

- Nasıl? .. Kır hayatının ne 

demek olduğunu öğrenmiyc 

başlıyorsun! 

iki saat içinde, tam akşam 
yemeği vakti, buzağı dünyaya 

- Evet ama, ben onun aşı
kı yım. O insanım ki onun ya
tağında yatar, onun zevk inil
tisini, her müzikten daha gü
Z"el olan bu iniJtiyi tanırım. 
Ben onu seviyorum! 

Ben kıskancım! Köylüler ğibi 
~vet, vabıiler gibi kıskancım! 

törans benim dostum, hizmet
çim, karımdır. Benimdir, yalnız 
benim! Onunla evleneceğim. 
Burada, kötü ruhlu ve kederli 
yüksek aşkla ağlamak istiyen 
insanlıklardan uzak, gizli yaşı
yacağız. Ben onun kocası, er
keği olacağım! Ondan bir ço· 
cuğum olacak! O bana baka
cak! Ölünceye kadar beni kol
larında sallıyacakf Ve daima 

benim köylüm, benim saf kı
zım, bir şey bilmiyen ve her.şeyi 
anlıyan sevgilim olmasını ıste
rim. Eğer şarkı söylerse gü
rültülü şehirlerde, şöhret hum
m.ası içinde söylemesini iste
mem. Fa~at yalnız benim için 
burada benim evimde, kır or· 
tasında, fU dört d~var arasında Salonun caınlarında, hissedil· 
dllnvada · kimıeniu onu duya• .•.:.. medeıı, ay •11iuun yerine g~n 

Uyumağa gitmek için, sen
deliyerek kalktı. Aşkın, ber
rak bir su içine düşmüş bir 
damla mürekep gibi kararttığı 
kül renkli bakışı etrafta do'aştı 
Şafakın kederli ışığını, açık 
kalan piyanoyu, erimiş mumla 
kirlenen, yeşillenen şamdanları 
nihayetine kadar bitmiş olan 
mumlan gördü. Ve öyle his
setti ·ki bu yalnızlık gecesinde 
vahıetle. merhametaiu•, 1'a· 

adamla:ını toplamak için sağa 
sola koşmak lazım gelmişti.Zira 
bir çiftlikte bir ineğin doğur
ması, ~iç olmazsa bir kadının 
doğurması kadar mühimdir. 

Kunetfi bir hizmetçi, kml 

geldi. Çabuk onu, inek gör· 
mesin diye uıaklaşbrdılar. 

- Devani tdttek -



Sabite• 

Dallardan sesler: 
.............................................................. 

Larahata filkabir ... 
insanlar aynı muameleye tabi · tutulmak 

ö>:lükten sonra kavuşabiliyorlar. Dünyadaki 
lim ermez. 

üsavab a ancak 
·· vata benim ak-

Cenaze merasimleri birbirinden ne kadar farkh olursa olsun 
gömülme ameliyesi bir türlü değişmiyor. 

Hayatta; kendisinden çok kıymetsiz insanlann gördükleri yer
siz hürmetin haksız.lığı içinde isyan edenlere, bu son müsavat 
muhakkak bir ohl.. dedirtiyor. 

• .. . 
Izmirde ölenlerin gidecekleri yeri ben ~ şimdiye kadar • yalntz 

eski Kokluca, yeni asri kabristan zannederdim. 
Aramızda her gün eksilenlerin çokluğunu hesap ederek bu 

yer bana çok dar gelirdi. 
Geçenlerde bir cenaze münasebetiyle öğrendim. Meğer Krzıl

çullunun ötesinde bir mezarlık dalla varmış. Burası yanyana ka -
zılıp hazırlanmış yüze yakm mezariyle adeta hazır elbise satan 
pazar yerlerine benziyor. Ne terzisi var ne de provası ..• Beğen 
beğendiğini. Boyuna uygun geldimi hemen uzan. 

Üzeri örtüldükten sonra ısmarlamadan hiç bir farkı yok. işin 
iç yüzü de belli almıyor. Bu pazann esnaflığını mezarcılar, 

telJalığını da hocalu yapıyor. 
Dünyada bir türlü yıldızlan banşmıyan insanlar görseniz burada 

öyle can ciğer, kuzu dolması yatıyorlar ki ... 
Yalnız bir kusuru var. Burası ahühavasının letafetinden midir? 

Yoksa ucuzluğundan mıdır? Nedir? Fazla rağbet gördüğü için 
ölüyü uzun müddet yerinde rahat bırakmıyorlar.iskeleti dağılmadan 
hemen yanı başına bir misafir daha sıkıştırıyorlar. Onun için 
kazılmış, yeni müşterilerin emirlerine amade bulundurulmuş 
mezarların toprakJarı hep insan kemikleriyle dolu. Hele birisinde 
daha dişleri dökülmemiş tam bir kafa bile vardı. 

* • • 
Dünyada rahat yüzü görmiyen insanlar feryatlarının sonuna 

bir: 
- Larahata fiddünya ••. 
Yapıştırırlardı. Sanki insanlan kabirlerinde rahat bırakıyorlar 

mı ? Arabın bu sözüne b;r kelime daha ilave ederek: 
- Larahata fiddünya ve filkabir •.• 
Demek her halde doğru olacak. 
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Bitarafların Muharibler 
vaziyeti 

Paris, 26 ( Ö.R ) - "Popu· 
laire " gazetesinde B. Paul 
Leoy yazıyor : Dün Cenevrede 
toplanan bitaraf devletler kon
feransı milletler cemiyeti mü
zakerelerinden önce vaziyetin 
nasıl gözüktüğünü gözden ge
çirmişlerdir. Bu devletler için 
iki yol vardır : Ya paktı bazı 

lngiliz muhafazakarlarının iste
dikleri istikamette, yani taah· 

büd ve mes'uliyetJeri tahdid 
ederek tadil etmek, yahud 
paktın daha müessir olmasını 
istihdaf eden Fransız sistemini 
kabul eylemek. Bitarafların ve 

milletler cemiyeti azası ekseri
yetinin bir ikinci usule taraftar 
olduklan temin edilebilir.,, 

Heryo 
iyileşiyor 

Lyon, 26 (Ü.R) - Meb'usan 
meclisi reisi Herriot'nun sıhhi 
vaziyetinde iyilik devam et
mektedir. Başkan bu sabah 
biraz yatağından kalkabilmiş
tir. Artık doktor raporu neşre
dilmiyecektir. 

,--

toplantısı 
Paris, 26 (Ô.R) - Eski mu· 

haribler teşkilatı azalan 12 ve 
13 temmuzda Verdun zaferi
nin yıldönümünü tes'id etmek 
ve hu vesile ile sulh nümayi• 
şindc bulunmak üzere Ver-
dun 'de topla nacaklardır. Bu 
topianti için 3 milyon franklık 
bir kredi kabul edilmiştir. 
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~ Borsa Haberleri ~ 
1 ~ Dün Borsada ~ 

Yapllan Sallşlar ~ 
~~ 

Uz Um 
Ça. Alıcı 

124 M J Taranto 8 
50 inhisar idaresi 7 

Fiat \ 
9 25 
7 

10 S Süleyman 9 25 
184 YekUıı 

9 25 

518771,S Eski sabş 
518755,5 uumi satış 

Zahire 
Çu. Cinsi 
385 Buğday 5 
100 ton " " 
224 Arpa 3 50 
62 balye pamak43 

2800 ki.Pa. çekir. 3 25 
45 kilo yapa{! 51 

Fiat 
7 

3 50 
43 50 
3 25 

52 

T~I A~IR .. 

•• 

• 

• ç sıy arşıs 

an ya F ra sız - ovye 
· tercihedece 

bir eşi 
midir? 

, 

antant dev et Bükreşte, küçük 
zaman mühim . pürüzler 

reis e i toplandığı 
konuşuldu 

Londra: Romanya kralı Ka
rol, Yugoslavya naibi prens 
Pol ve Çekoslovakya cumur 
reisi Benes'in Bükreşte yapmıt 
oldukları son toplantı küçük 
Antant cephesine sağlam ve 
sürekli b r manzara vermiştir. 
Bu toplanhyı, ondan sonra ya
pılmış ve yakın vakitlerde ta
mamlanmış olan üç devlet ge
nel kurmay görüşmeleri kuv
vetlendirmiştir. 

Harptan s"onraki enternas• 
yonal politikada gedikleri ka
patmak için her türlü gayret 
sarf edilmiştir. 

Küçük antant, henüz Rusya 
A'Vrupa politikasında yokken, 
mağlfıb Almanyaya hiç bir 
ehemmiyet verilmezken ve ltal
ya henüz faşist devleti kur
makla uğraşırken Fransız dip
lomasisi tarafından Sen Jer
men, Triyanoıı vo Nöyyi mua
hedelerini korumak maksadiyle 
vücuda getirilmiş bir aletti ve 
politika sahasmda nüfuzu gö
rülüyordu. Ru. yayı, Avrupa 
sıyasa&ının, dışında tutabil· 
mek için Fransa Roman-
ya ile Lehistandan mürekkep 
bir nöbetçi hattı kurmuştu. 
Bu yapıldığı sırada Almanya, 
Fransaya ve onun müttefikle
rine itiraz edemiyecek kadar 
zayıfta. 

Bugün kuvvetlerin mavaze
nesi eski halinde değildir. Ye· 
niden canlanmış olan Almanya, 
Versay muahedesini tammıyor. 
Fransa da eski nöbetçi hattı 
siyasasını bırakarak Rusya ile 
askeri bir anlaşma imzalamış, 
Çekoslovakyayı da buna sok
muştur. Artık Lehistan, Fran
samn şarktaki ileri karakolu 
değildir. 

Küçük Antant devletleri, ara· 
lanndaki siyasal ve askeri itti
fakı, ekonomik bir birlikle pe
kiştirmemişler, Milletlar Cemi· 

yetinin kollektif emniyet sistemi 
de küçük bir devleti, büyük 
bir devletin saldmşından ko
ruyabilmek hususunda acizie
rini göstermiştir. Eğer bu va· 
ziyet karşısında kiiçük antant 
diplomatlarından bir kısmı bu 
işdeki kazanç ve kayıplannı 
hesab ederek yeni bir kombi
nezon kurmayı düşünürlerse 
hayret etmemelidir. 
Romanyanın resmi olarak 

dı, siyasası küçük antantm ve 

miş gibidir. Bu itibarla onunla 
görüşürken dikkatJı hareket 
etmek lazım .. 

Sezai Ulvi karısınm bu cüm
lesi üzerinde bir an için du-

Fransanın müttefiki olmakhr. 
Prens Pol ile Beneş'in yap

tıkları son Bükreş seyahati ve 
ondan önce General Franşe 
Despere'nin ziyareti bunu is
bat etmek maksadiyle ya
pılmıştır. Fakat Romanya-

tirecek bir durumda olmadığı. 
gibi, demiryollardan da bu hu
susta istifade edilebilir. 

Romanya hükumeti bu yolda 
bir anlaşma yapılmış olduğunu 
esasla surette yalanlamaktadır. 
Fakat Romanya kamoyu böyle 

Biikreşte, Romanya kralı. Çek devlet reisini ka1şılıyor 
da iyi malumat alanlar, me- bir anlaşmanın aleyhindedir. 
selenin bu kadar basit ol- Rusya, Besarabyanın Roman-
madığt kanaatindedirler. Ro- yaya ilhakını tanımamışhr. 
manya Macaristanın toprak Onun için, halk, bir defa Kı-
iddiala~ına muhalefet etmiştir zılordu buraya girdikten sonra, 
ve edecektir. Ondan başka Çekoslovakyaya yardım işi ta· 

R H b b 1 A mamlandıktan sonra zor çıka-
omanya 8 9 org ann vus- cağı kanatım besliyor. 

t~rya tahbn~ yeniden geçme- Romanyanın gelecekteki dış 
sıne de razı olmıyacaktır. Buna sıyasası için takib edilecek üç 
karşı bir silah Ye alet olmak yol vardır: 
üzere kurulmuş olan küçük 1) Fransa, Rusya ve Çekos-
antaotın bu işi yapıp yapmıya· lovakya ile beraber olmak; 
cağı henüz tecrübe edilmiş 2) Garbda Fransa He bera· 
değildir. Küçük antanbn Avus- ber, şarkda Rusyaya kartı ol-
turya veyahut Macaristanda mak; 
askeri bir harekete kalkışma- 3) Her hadiseye karşı taraf· 
ları umumi bir barba ıebeb sız kalmak. . 

l b·ı· k. b d k·· ··k d Bunlar arasında her hangı o a llr ı un a uçu ev-
letler harab olurlar. birini seçmek gayet güçtür. 

Şarkta Sovyet Rosya: Çe- Ç_ün~ü bu~lardan hepsinin ken-
koslovaeyayı her hangi bir Al- dılerıne gore zarar verecek ta-

rafları vardır. 
man saldırışına karşı koruma· Tarafsızlık ihtimali sürekli 
ğa hazırdır. Fakat bunu yapa- . f ık ·k· 
b·ı k · · K l d olamaz. Zıra bu tara sızı ı ı ı me ıçan ızı or unun ya . . . 
L h. t l' d h t Fransız müttefıkının arasında e ıs an ga ıçyasın an, ya u • . 
Romanya Besarabya ve Buko- bulunan Romanya ıçın zamanı 
vinasıodan geçmesi lazımgel- gelince ya " Fransa iehine ., 
mektedir.Bunlardan birinci yol- yahut " Fransa aleyhine ., dön-
dan · istifade hem strateji, hem mek şeklini almak zorundadır. 
de politika bakımından güç- Merkezdeki faşist teşkilat da 
tür. Çünkü burada hem nehir- dahil olduğu halde bütün sağcı 
ler, hem de demiryolları sınıra partiler, " ne pahasına olursa 
müvazi olarak akmakta ve geç· olsun sulh !" taraftaraduJar. Sol-
mektedir. cular ise her şeyin üstünde 

Fakat Romanyada nehirler Fransa ile beraberlik istiyorlar. 
KıDlondunu nakliyahm J?Üçleş- Birleşik sağcılarla solcular, 

miştim. Eğer siz olmasaydınız 
şu dakikada hayatta bulun
mıyacatım. iyiliğinize ve insan• 
lığınııa tesekkür ederim. 

takdir ediyorum. Beni affe
deceğinizi ümit etmek isterim. 
Si:ıe kocamı tanıtayım •• Mühenm 
dis Sezai Ulvi •• 

, raklamaklan kendisini alamadı. 
Ahmet, denizden kurtardığı 

geİıç ve kumral kadını, ancak 
şimdi tammışb. Derin bir hay· 
retle denizlerin, fırtınalı bir yaz 
akşamı Çeşmealtı sahillerine 
gönderdiği ıevgiliyi seyredi
yordu. Bir anda Sabiha onun 
gözleri önünde kendisinden 
iğrenen hüviyetiyle tecessüm 
etmişti Sabihayı derid derin 
süzdükten sonra cevap verdi: 

Çirkin Ahmet, deniı. kızının 
bu takdimi arasında cidden 
şaşalamışh. O denizden, haya
lını kurtardığı insanı hoppa, 
havai ve bekar bir kız sanı
yordu. Daha tuhafı kurtulmuş 
ve kocasına kavuşmuşken evi· 
ne kadar gelerek kendisini 
rahatsız etmesinde bir sebep 
mi vardı? Bu hissini meydana 
vurmaktan kendisini ahmadı: 

••aw••••••••••~ ·•M••••••••••••••••••••••••••••• Mı"ll~ı Roman ................................................ 
Yazan : Adnan Bllget - 4 -

Affetmesi için kapısına yUz sUrdUğU halde neden 
iyi bir kabui yUzU göstermemiş ve 

kocasına adeta hakaret etmişti? 

Böyle bir şeyi nasıl sorardı. 
Daha doğrusu buna cesaret bu
lamıyordu. En samimi olmaları 
İcab ettiği anda ikisioi bir 
birinden ayıran bir nokta, 
izahı güç bir pürüz vardı. 
Bunu her ikisi de biliyor, 
fakat ikisi de açamıyorlardı. 
Köyden ayrılacakları sırada 
Sezai, karısının konuştuğunu 
hissetti: 

- Beni kurtaran köylüye 
teşekkür etmek isterim. Müm-

künse her şeyden önce onun 
evine uğrıyahm. 

Sezai UJvinin kaşlan çatıl
mıştı. Bir saniye içinde deği
şiveren çehre hatlan derhal 
sıcak bir gülüşe çevrilmişti. 
Sezai sordu : 

- Nerede, dedi. 
- Şöyle yakın bir kulü-

bede oturuyor. Kendisi çok 
temiz bir köy adamı . • Daha 
fenası ilk hareketimle kendi
sini kırdığım için bana gücen· 

Bu ne demek oluyordu. Yabancı 
bir erkeği kırmasına sebep ver 
mıydı? Yoksa aralarında bazı 
şeyler mi geçmişti. 

iyi bir tesadüf eseri olarak 
Çirkin Ahmedi kulübesinde 
bulmuşlardı. Ahmet kapıya vuw 
rulduğunu farkedince köylü ta
nıdıklarından biri zannıyle ka
pıyı bir hamlede ardına kadar 
açmıştı. Karşılaştığı yabancı ve 
şık insanlar onda tuhaf bi~ 
şaşkıohk bırakmış gibiydi. Bu 
sırada genç mühendis karısına: 

- "Bu mu teşekkür edece· 
ğin adam bu mu? 

Der gibi bakıyordu. Sabiha 
kocastndan ayrılarak Ahmedin 
ta yanına kadar gitti. Başmı 
önUce eğerek konuştu: 

- Size hayatımı kurtardığı
nız icin •esekkUr etmiye gel-

_ Te~ekkür etmenize hiçte 
)uzum yoktur. Çönkü ben sizi 
kurtardağımdan memnun o!ma
dım ki .. 

Sezai büyük bir hayret için
de kansına karşı koyan bu 
kaba ve hoyrat adamı seyre• 
diyordu. Sab~ha cevap verdi: 

_ Halbukı ben, sizin cidden 
böyle düşünme~iğinizi zanne
diyorum. Denızden çıktığını 
anda ilk şaşkınlıkla size karşı 
yaptığım gafın btlvüklüğünft de 

- Ortada birş ey olmuş .• Biz 
herşeyi unutmasını biliriz ba· 
yan.. Şimdi benden ne istiyor· 
sunuz. Beni rahatsız etmenizde 
mana var mı? 

- Teşek üre gelmiştim. 
Ve .. Seıai Ulvi atıldı. 
- Çocuğum, dedi. Sen ne 

iş yaparsın. 

- Bu kadan da fazla .. Yap
tığım işten ~ize girer çıkar bir 
kısım mı var? 

- Eğ-er istersen Urladaki 
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Gülmelerin 
şekilleri 

Gntmek ile ağlama~ insanın 
hususiyetlerinden sayarlar, baş
ka hayvanlarda gülme ve ağ· 
lama yoktur diyenler vardır. 
Halbuki kedilerle, köpeklerin 
sürurları yüzlerinden belli olur, 
gülmeğe benziyen hususiyet 
yüzlerine gerilir, kahkaha atan 
tebessüm eden hayvan göster-
mek mümkün değildir. Gele- · 
lim insanların mümeyyiz vasıf
larından biri olan gülmeğel 
GüJmede her halde mizacın 
rolü büyüktür. Her hangi bir 
hadise karşısında katıJa katıla 
gülen, kahkahası etrafı ayak· 
)andıran bir insana karşı aleni 
hadise ve tesir e.ltmda bir baş-
kası bir tebessümü kafi 
bulur. Ben yüksek perde-
den gülenlerden oldtıgumu 
pek çok kişiden duydum, kah
kahamı bir dostum bir nezaket 
eseri olarak kanarye şaklama
sına benzetm ıştil Hayalın gü-
lünecek cihetleri pek çoktur 
oraya bakıp srülmek bir icaptar,, 
fakat en büyük haslet ağlana
cak yerler~ gülmektir. Vakıa 
ağlamak ile gülmek iki tezattır, 
bu iki noktaya yer değiştiren
ler çoktur, çoktur amma onu 
bilerek ağlamamak şartile gül-
mek te, hatta gülüp geçmek 
te bir irade büyüklüğü olabi
lir, yoksa ağlanacak yerdeki 
ağlanacak noktayı görmiyerek 
gülmek, kendine güldürmek 
olmaz mı ? Ben hayatımın bir 
iki safhasında ağlanacak yer
lerde gülmek mecburiyeti duy
muşumdur. insan hayatında, 

gülmek ağlamaktan pek az 
hadis olur. insan yavrusu ana· 
sından doğduğu vakıt dünyaya 
karşı ilk hareketi ağlamaktır, 

ağlamak! O ancak gülmek ile 
tedavi edilir bir hastahktır diye 
düşünmek iJe hayata derin 
mana veriJmiş olur. Ôy!edir, 
ağlamağa bakıp gülmek gerek, 
evet her zaman gülmek .. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
birbirlerini ihanetle ve vatan 
menfaatlannı ihmal etmekle it
ham ediyorlar. 

Romanyada siyasi maksat· 
larla Alman parası sarfedildiği 
hakkında dışarıda bir çok şa• 
yialar dolaşmaktadır. Bu hu-
sust verilen rakamlar, belki, 
mübalağalıdır. Fakat, ne de 
olsa, ateşin bulunmadığı yerden 
duman çıkmaz. 

Alman diplomasisi, eğer bü
yük harpda Romanya taraf
sızlığıoın ne dereceye kadar 
faydalı ve ehemmiyetli bir şey 
olduğu dersini almamış ve ya
bud bunu unutmuş ise pek 
kısa görüşlüdür, denebilir. 

Bu işin sonu ve sonucu ne 
olacaktır? Bunu kestirmek içisa 
henüz vakit pek erkendir. 

- TIMES -

inşa işlerinde sana bir iş ve
reyim. 

- Ben uşak değilim efendi. 
Hem sizden iş arayan olma
dı ki? 

- Uşak ve saire değil oğ
lum •• Bize yaptığın iyiliğe karşı 
şu ufak hediyemiıi kabul et .. 

- Efendi, siz çok az tecrü
belisiniz. Biz yaptığımız işleri 
hiç bir şeyle değişmeyiz. Siz 
karşınızdakileri daima dilenir 
vaziyette mi görmek istersiniz. 

Urlaya dönerken otomobilde 
her ikisi de dalgın ve düşüncdi 
idiler. Sezai kazanın mahiye
tini sormadığı ıcın, Sabi
ha ise Çirkin Ahmedin çok 
çirkin çehresinde bulduğu gü· 
zel hatlar için düşünceli idi. 
Çirkin Ahmedin bir köylü ol
masına ihtimal vermiyordu. O 
her halde gün görmüş bir 
adam ve yüksek kültürlü bır 
genç olacaktı. Bütün kaba gö
rünüşlerine ve bililtizam üzerine 

- f)eı·am edecek -



"'"·-"'' 1 Beş numaralı tebliğ 

Türk-Fransız delegasyo-
~. • ' iıu arasında görüşmeler 

Alman cevabı neden gecıkıyormuş? Konferans reisi, ilk toplantının 
Almanya Mançukuo hükômetini resmen tanıdı. 
Aln~an tebaası Mançukuo' da ikamet edebilecektir 

-~~~~~~~~~~~~~~~~~ ... 
ltalya ile Almanya 

Berlin, 26 ( Ö.R ) - İngiliz 
sual listesine Almanyanın hala 
cevap v.:rmemiş olmaM müna
rnünasebetiyle " Deutsche A. 
Zcitung" kısa bir nota neşret
ınektedir. Bu notada Alman 
sükutu şu mül.ihazalarla haklı 

arasında hava anlaşması yapıldı 

gösteriliyor: 
lngiliz dışişleri bakam Al

ınanyanın süküiundan hayretini 
bildirmiştir. Ha: bu ki lnı;riltere 
ve Fransanın bu meseledeki 
sabırsızlığı yersizdir. Son nut
kunda bizzat Baldvin lngiliz 
hükümetinin dominyonlarla ve 
milletler cem:yetinin diğer aza
sile milletler cemiyeti paktının 
ve bilhassa 16 ncı madddenin 
tadili için fikir teatisine de
vam ettiğini bildirmiştir. Bu 
beyanat ta gösterir ki lngiliz 
hükumetinin kendisi de he
llÜz mütekaddim tetkik sa
hasındadır. Şu halde mil
letler cemiyeti azaları he· 
nüz kendi aralarında muta
bık değilken Almanyanın kat'i 
bir kararla kendisini bağlama
sını beklemek makul olamaz . ., 

Gazete şu hükümle notayı 
bitirmektedır: 

" Paktın 16 ıncı maddesi 
müuim diğer maddelerini nasıl 
tefsir ettiklerini bildirerek Al
man cevabını tacil etmek Mil
letler cemiyeti azalarının elin
dedir . ., 

BERLINDE ANLAŞMALAR 
Berlin, 26 (Ö.R) - iki mü

him hadise kaydediliyor. Bir 
taraftan resmi P. N, B. Ajansı 
bugün Italya bava müsteşarı 
general Bale ve hava erkanı 

harbiye başkanı general Pe
regrini ile imza edilen bir hava 
anlaşması mucibince Almanya 
ve ltalya arasında hava 
hatları tesis edildiğini bil
dirmektedir. Bu anlaşma 10 
sene için yapılmıştır. 
Diğer taraftan Mançukuo hü

kumetinin ticaret delegesi Ko
to sabah Berline gelmiş ve 
garda Japon sefareti ve Al
man dışişleri bakanlığı mümes
silleri tarafında selamlanmıştır. 

Alınan haberlere göre, esa
sen Japon tebası olan Kato· 
Dun vazifesi Mançukuo ile 
Almanya arasında bütün eko---

Yazan: Tok Dil 

Hangi zengin saraf, hangi 
zengin tüccar varsa bütün pa
ralannı hazineye ödünç vermek 
ıartiyle dükkanlarını açmakta 
serbest bırakılsın. lnad eden
ler olursa ... 

Sağına döndü ve dilber ha
•eldye sordu: 

- lnad edenler olur~a ne 
l'•pılıın? 

Hueki elindeki yelpazeyi 
116ğıllne kapatarak: 

- ldaml 
Veıı:ire dönen deli: 
- ben de bunu söyliyecek-

Alman kııvvefluindetı bir gorunüş 
nomik meseleleri ve bu me- dan verilen bir tebliğin gaze-
yanda Almanların Mançukuoda teler tarafından neşredilmemiş 
yerleşmesini müzakere etmek- olması dikkate şayandır. 
tir. Kato daimi delege unva- INGILIZ-FRANSIZ 
mm haizdir.Bu sıfat, Almanya- ANLAŞMASI 
nın fiilen Mançukuo hükümetini Paris 26 (Ö.R)- lngiliz sefa-
tasdik ettiğini göstermektedir. rethanesinde lngiliz dış işleri 
Diğer taraftan bu ziyaret hak- bakaniyle Fransız başbakanı 
kında Japon sefareti tarafın- ve dış işleri bakanı arasındaki 

görüşmeler ı e De b ısun ayan 
meclisindeki nutku lngiliz mat
buabnın dikkatini çekmiştir. 

"Daily Telegraph" büyük bir 
manşet halinde şu haberi göze 
iliştiriyor: "Cenevre toplantısı 
arefesinde Fransız - Ingiliz an
laşması,,. Bütün gazeteler Yvon 
Delbosun nutkundan Fransız 
dış işleri bakanının Almanya 
ile Anlaşma ümidini gösterdiği 
fıkrayı ehemmiyetle kaydedi· 
yorlar. 

" Times ,, başmakalesinde 
milletler cemiyetinin istikbalini 
gözden geçirirken Habeş işinde 
uğradığı muvaffakıyetsizliği 
müşahede etmekte ve buna 
benzer yeni bir hadise çıkacak 
olsa, daha iyi hır neticeye var
mak imkanı olamıyacağını kay
dettikten sonra şunları yaz
maktadır: 

" ltalya şeklen Milletler ce
miyeti azası kalıyor. Fakat fii
len kendi kendini oradan tart 
etmiştir. Şu halde Cenevrede 
müzakere edilecek mesele ma
ziden ziyade Milletler cemiye· 
tinin istikbali meselesidir. ,, 

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

Fransız kabinesi toplandı 
Memur 

kifat 
maaşlarından yapılan tev
tamamen kaldırılmıştır 

Paris, 26 (Ö.R) - Nazırlar 
meclisi bugün saat 14,30 da 
cnmur başkanı Albert Lebru-
nun riyaseti altında toplanmış· 
tır. Dünkü kabine meclisinde 
kabul edilmiş olan kanun layi-

haları Lebrun tarafından imza 

edilmiştir. Bunların en mühim
mi milli müdafaa bakanı da-
ladier tarafından bahriye ve 

hava bakanlarının muvafakatile 
hazırlanan harb malzemesi 
fabrikalarının millileştirilmesi 

kanun layihası olup akşam 

mebusan meclisine tevdi edil
miştir. Başbakanlığın bir tebli-
ğine nazaran, diğer her hangi 
sanayiin millileştirilmesi için 

Tefrika No: t& 

tim, hemen oracıkta boğulsun. 
Fermanım budur 1 

Ahmed paşa yerlere kapanıb: 
- Ferman devletlumundur. 
Diye geri geri çıkarken, .sol 

haseki padişahı kolundan çım
dikledi. Yavaşça: 

- Hani vadın ! dedi. 
Deli Ibrahim, kıçın kıçın 

giden vezire bir haykırdı: 
_ Dur! Dur hele patlamı· 

yorsun ya! Dinle ferm~nı~'.n 
gerisini.. Olduğu yerde ırkı~ıb 
kalan Ahmed paşa şunları dın
ledi: 

hiç bir proje tasarlanmış de
ğildir. 

Maliye bakanı Auriol de C. 
Reisine Laval kabinesi tara-

fından memur maaşatı üzerin
den tevkifat yapmak üzere 
hazırlanan ve tatbik mevkiinde 
bulunan kanun emimameleri
nin tadili için bir kanun pro
jesi vermiştir. Bu proje ile, 
yapılmış olan 1 milyar 600 
franklık tevkifattan 1 milyar 
300 frangı ilga ve yine me· 
murlara iade edilmektedir. 
Y aloız bakanlarla Cumurreisi· 
nin maaşları üzerindeki tevki
fat nisbeti muhafaza edilmek
tedir. 

Başbakan Blum işsizli~ azal-

Beşinci hasekime, Hamid 
vilayetinin varidatını ve varlı
ğını, yedinci hasekime de Şam 
vilayeti varidatını bağışladım, 
derhal emrim yerine gelsin, 
fermanları yaz, mühürle bana 
getir! Şama fermanımı Köprülü 
götürsün! Dinledin, anladın yal 
Hadi şimdi cehennem ol! 

Ermeniden d.ön:Oe. bu.yedinci 
haseki Beyoğ!u semtinden se
çilmiş ve keselerle akçe veri
lerek Padişaha hediye edilmiş 
iri, yarı bir kadındı. O ıaınan, 

tacak ve memleket milli tec· 

hizatını tamamlıyacak olan 

"büyük nafia işleri " progra
mını hazırlamağa salahiyettar 

kılmıştır. iç işleri bakanı Sa

lengro yapılan istizahlara meb

usan meclisinde vereceği ce
vabın ana hatlarını bildirmiştir. 
Dahiliye bakanı hükümetin 
memlekette nizamı korumak 

azmını bildirecek ve münaka
şaya Başbakan da müdahale 

edecektir. Salengro istizahlı 

münakaşanın talikini istiyecek
tir. Salı günü faşist cemiyetle
rinin ilgasiyle alakadar muhte
lif meseler üzerinde münakaşa 
olacaktır. 

gözde olan valde Kösem sul
tan; oğlu deli Ibrahimin biraz 
da şişman kadınlarla alüde ol
masını ve daha doğrusu böyle 
toplu, sıhhatlı bir kadından 

doğacak sağlam bir çocuk 
meydana gelmesini umarak, 
oğluna sunulan bu cariyeyi 
kendi isteğile hasekiler arasına 
kattırmıştı .. 

Ne çare ki Ermeni Haseki 
nankörlük ederek bin naz ve 
naim içinde kendine itibar eden 
Valde Sultanın güya tahakkü
münü çekememiş, lbrahimin 
sakalını anasının elinden ben 

alacağım diye deli İbrahime 
cilve yapmış, işvelenmiş, öteki 
hasekileri kandırmış, hatta gür

büz, iriyarı vücudünün tesirile 
de korkutmuş, ailem etmişler, 
kallem etmişler deli lbrahimi 
doldurub anasını saraydan sür
dürmüşler, yine İstanbulda bir 
başka sarayda yaşamağa mec· 
bur etmişlerdi. 

işe, sokaktan saraya gelen 

semereler~nden bahsetti 

A1011fıöde11 bir giiıiilliiş 

Montrö 25 ( A.A ) - Ana· 1 Jetler cemiyeti azası sıfatiyl~ 
dolu Ajansının s•ıreti hususi· ı olan taahhüdleri ayrıca tasrih 
yede gönderdiği muhabiri bil- edilmiş bulunmaktadır. 

diriyor ; Konferans başkanı, Japor. 
Bugün aşağıdaki tebliğ neş· delegesine hitaben, muahede 

rolunmuştur: her ne suretle olnrsa olsuıı 
Konferans 5 inci toplantısın- cemiyet tarafından kaydedile· 

da 9 ncu maddeninin müzake ceğinden, Milletler cemiyetine 
resine başlamıştır. yapılacak tebligatın bundan 

Japon delegesi Şato, vermiş münbais olduğunu ifade eyle-

d miştir. 
olduğu izahatta, ken isinin Elen delegesi, Japonyamn 
koymuş olduğu ihtiraz kaydı- Milletler cemiyeti azası bulun-
nın Türkiyenin bir harp tehdi- mamasından doğan güçlüğün 

di halinde acil tedbirler almak kaldırılamıyacağı fikrinde bu-
hakkına ait bulunmakta fakat lunmuştur. Delege, bir harh 

Türkiye tarafından bu hususta 
Millletler cemiyetine yapılacak 

tebliğatı istihdaf eylemekte ol
duğunu bildirmiştir. 

Japon hükumetinin fıkrine 
göre, mukavelenameyi imza 
edenlere haber verilmesi kafi
dir. Mamafih bu keyfiyet Türk 
hükümetinin Milletler cemiyeti 
nez.!inde lüzum !(Ördüğü her 
hangi bir müracaatı yapması 

hakkında hiçbir suretle dokun· 
mamaktadır. 

Pol Bonkur, Japon heyetinin 
duyduğu müşkilatı kaldıracak 
sureti hal kaydı ihtirazisiyle 
Fransız heyetinin 9 ncu mad · 
deyi tamamen tasvib eyle· 
mekte olduğunu bildirmiştir. 

Romanya heyeti, bir harb 
tehdidi halinde Türkiyenin . 
kendi emniyetini sıyanet endi
sesini tamamen ve büyük bir 
sempati ile tasvib eylemekte 
o!t!!!ğunu bildirmiş ve ileri sü· 
rülmüş fikirler mahiyetinde 
bazı mülahazalarda bulunmuş· 
tur. 

Türk delegesi, Japon dele
gesinin arzusunu nazarı dikkate 
almıya hazır bulunduğunu söy· 
(emiştir. Zira Türkiyenin mil· 

ve hasekilerin hepsinden fazla 
sevilen bu zıpır kadına, Şam 
vilayetin varlığı bağışlanıp d 1; 
fermamnı Köprülünün götürül
meri emir edilince sakalına 
henüz kır düşmüş Mehmed paşa 
koynuna fermanı sokup, Şamın 
yolunu tuttu. 

* • • 
Bursanın zümrüd gibi yeşil 

ovasında, kıvırıla kıvırıla ovayı 
dolanıp, her geçtiği yerde sağlı 
sollu kumral yeşillikler uyandı
ran, söğüdlerin, kavakların, mey
va yükünden dalları kırılacak 
bin çeşid ağaçların serin gölge· 
sinde şırıl şırıl akışları, harıl 
harıl dökülüşleri ile dağlara, 
taşlara şarkılar terennüm eden 
" Nilüfer ., çayı, buz gibi so
ğuk ve dibindeki çakıllarını 
parlatan berraklıkla akıb gidi
diyordu. Bu coşkun çayın temiz 
tatlı sularında, etrafına sık sık 
kurulmuş köylerin genç kızları, 
kuytu köşeler bulub çırıl çıp· 

lak yıkanıyor, yayılmış yerle· 
rinde köykadınları çamaşır yıkı-

- Bilnıedı -

tehdidi halinde Türkiye nasıl 
olsa Milletler cemiyetini haber
dar etmeye mecbur olacaktır. 

Fakat Japonya kendi takdiri 
hususundaki serbestisini tam 
o!arak muhafaza edecektir, de
miştir. 

Lord Stanhopa, ve Dr. Aras, 
Japon heyetinin endişelerini 
nazarı dikkate alan bazı tadil 
tekliflerinde bulunmuşlardır. 

Şato ise hükümetinin kati 
noktai nazarını konferans 
umumi celselerinin yeniden 
başlıyacağı zaman bildireceği 

hakkında ihtiraz kaydı derme
yan eylemiştir. 

Başkan, Mil'et!er cemiyeti 
azası olmıyan mümzi devlet
lerin haklarını muhafaza eden 
ve aynı zamanda Türkiyenin 
Milletler cemiyeti azası sıfatiyle 
olan taahhütlerinin nazarı dik
kate alan bir formülün nihayet 
tahrir komitesi tarafından bu· 
lunacağı ümidini izhar ederek 
9 uncu madde hakkındaki mü• 
zakerelerin tehirini teklif ey· 
!emiştir. 

Bulgar heyeti bir beyanatta 
bulunarak, Bulgaristanın sulh 
muahedeleri ve milletler cem
iyeti paktı ile elinde tuttuğu 
cemiyet garantilerinin idame
istihdaf eden formüller üzerin· 
de kendi noktai nazarını bil
direceği hakkında ihtiraz kaydı 
koymuştur. 

10 cu madde hakkında biç 
bir itiraz dermeyan olunmamış· 
tır. 11 ci madde üzerinde lr.· 
gıliz, Türk ve Fransız heyetleri 
arasında bir fikir teatisi cere
yan etmiş ve bu madde bo· 
ğaz!arın emniyeti ile bava sey· 
riseferinin menfaatlarını uzlaş· 

tırmak üzere teknik komiteye 
havale olunmuştur. 

12 ve 13 cü maddeler de ko· 
miteye havale olunmuştur. Bq· 
kan Konferansın mukavelena· 
me projesinin ilk kraatını se· 
mercii bir surette bitirmiş ol
duğunu müşahede etmiş, 
işlere nihayet verilmediğini 
ve komitelerin faaliyetleri 
lüzumu kadar ilerler ilerlemez 
umumi içtimaların yeniden baş· 
lıyacağını bildirmiştir. Konfe· 
raııs, B. Politisin başkaulığın· 

da bir tahrir komitesi kurmuş
tur. Önümüzdeki celse tarihi 
geııel sekreterliğin daveti ile 
olunacaktır. 



KDE ÇELİ MIZ 

Ankarn, 24 (UJus) - Kara
bükte bu yıl inşasına baş'aneı
cak çelik ve demir fabrikala
rım inşaya talip olan lngiliz 
grubu ile Ankarada bir müd
dettir cereyan etmekte olan 
müzakereler dün hüsnü neti
ceye varmış ve anlaşma iki 
taraf mümessilleri tarafından 
imzalanmıştır. 

Bu münasebetle Sümerbank 
meclisi idare salonunda tertip 
edilen bir çay ziyafetinde Eko
nomi Bakanımız Celal Bavar, 
lngiltere maslahatgüzarı Mösyö 
Morgan, Ekonomi müsteşarı 

Kurdoğlu, lngiliz sefareti ve 
Sümerbank erkanı hazır bulun
muş ve çok dostane sözler 
teati olunmuştur. 

lngiJiı kredit Eksport Granti 
mümessili Sommerville tarafın
dan söylenen söıleri aynen 
aşağıya alıyoruz: 

"- Bugün Türkiye ve lngil
tere için tarihi diyebileceğim bir 
hadisede hazır bulunmak imti
yazına mazhar oldum. Eski 
dostum Faik Kurdoğlu tara
fından riyaset edilen Türk 
heyeti bir kaç ay evet daveti
miz üzerine Londraya geldiği 
zaman demir ve çelik sanayiinin 
lngiliz endü~triyellerince de
ruhte edilmesinin ve ln,"?iliz 
sanayi ve para erbabının Tür
kiye iktisadi kalkınma işinde 
teşriki mesaisinin, Ild memle
ket bakımından ehemmiyetini 
yakında ve vuzuhla gördük. 

Bu heyetin telkin ettiği 
itimad ve muhabbet lngiliz 
hükumetini Ankaraya hususi bir 
misyon göndermeğe sevketti. 
Bugün, bu müşterek duygu ve 
kanaat bizleri ilk merhal~ye 
isal etmiş bulunuyor. . 

DOSTÇA GÖRÜŞMELER 
Müzakereler esnasında yalmz 

yakından ve teferrüatiyle ted
kike imkan bulduğumuz Tür
kiye iktısadi servet ve haya
tiyetinden ve büyük imkanla
tından değil, ayni zamanda 
bizimle müzakereye memur 
edilen murahhasların yüksek 
ve dürüst müzakere karakter
Jerind en pek çok defalar ve 
samimiyetle müteşekkir kaldı
ğımızı ilave etmeliyiz. Herhangi 
bir talebimiz gayrikabil görül
düğü zaman bize sebebini aç•k
ça ve dürüstçe söylediler. Biz 
de icablarına göre hareket 
ettik. Ve bu suretle dava iki 
muhtelif menfaatin müdafaası 
değil, iki büyük ve dost milletin 
müşterek menfaatini, müştere
ken temin edecek en uygun 
şekli dostane bir surette ara
mak yoluna götürdü. 

iLK TECRÜBE 
· Şunu da söylemeliyim ki bü-

tün Osmanlı imparatorluğu da 
dahil olmak üzere lngiltere 
hükümeti, Türkiyede bir tica
ret işi için ilk defa olarak kre· 

di açmaktadır. Daha ilk cel
selerden itibaren ciddi, sözüne 
kıymet verilmesi gerek, karşı
hklı hürmet ve itimat hissi 
baldın arkadaşlar halinde ça
lıştık. Bu bize bugünkü müspet 
ve seri neticeyi temin eden 
başlıca amildir. Bu anlaşmanın 

herhangi anlaşmadan daha kuv
vetli olan bir cephesi de bu 
karakterindedir. 

Değerli Ekonomi bakanı 
hakkındaki derin minnettarlık 
ve takdirlerimizi burada arzet· 
meği bir vazife sayarım. Celal 
Bayarm, yüksek karakter ada
mı; ve fevkalade realist gö
rüşlerini daima hatırlıyacağız. 

Her dofrru. ve isabetli 

• • • ı ----D 1 Ş e ı ce •• 
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, ürl<iye in istikbali bize ümit veriyor. , 
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şeyi bir saniyede kavrayan, birisi Sümer Bank ve Brasert Demir fabrikası inşası için ya-
kesip, atan isabetli görüşünün diğeri Faik l,. urdoğlu v~ Som- pılan müzakerelerin, kendi im-
birçok vesilelerle şahidi oJduK. mervilJe tarafından imzalanmış paratorluğu içinde ve dış mem· 

Bütün burada gördüklerimizi bulunmaktadır. Gayet samimi leketlerde ticari münasebetleri 
ve öğrendiklerimizi ve kısaca tezahürata vesile olan bu an- artırmak hususunda bütün in-
edindiğimiz kanaati bir cümle )aşmaları rnütealup kendilerile gilizlerden fazla gayret sarfet-
ile ifade etmemiz lazımge!irse görüşen muharririmize Madam miş olan kralımızın doğum gü-
sözlcrimizi şöyle bitirmekliğimiz Sommerville şunları şöy- nünde bir karara bağlanıb imza 
İcab eder: )emiştir : edilmesi mcs'ud bir hadisedir. 

Ttirk delegasvo11u adına Nıuu/lalı Esat Olllaşmayı imzalıı•or 
Türk miUeti, bugün kendisini " - Bu güzel günde burada 

idare eden başlarla ve bugün- hem lngiliz- Türk ekonomik mü-
kü idare makinesinin mükem- nasebetlerinin bir muvaffakıyet 
meliyet ve yüksek değeriyle gününü, hem de lngiltere kralı 
iftihar edebilir. Ve böyle bir Samajeste Sekizinci Edvardın 
idare ile tahakkuk ettiriJmiye· kırk ikinci doğum yıldönümünü 
cek hiç bir iş ve bir ecnebi kutluyoruz. 
için cesaret edilmiyecek hiç bir Bu vesile ile hem bu mu-
teahhüt yoktur.,, vaffakıyetten, hem de başta 

2 - Benim Türkiye hak
kında hasıl ettiğim intibalar 
şunlardır: Türkiye, şerefli bir 
surette başardığı askeri istik
lal savaşı günlerinde olduğu 
gibi, bugün de kudretle, sağ
duyu ile idare edilmekte ve 
bütün uğraştığı işleri başar

maktadır. 

3 - Ben ve beraberimde bu
lunan diğer arkadaşlarımız 
Türkiyenin İngiltereye filhaki
ka daha pek büyük nisbetler
de ihracat yapmak imkanını 
görmekle memnunuz. Bu ihra
catın fazlalığı, lngiliz malları

nm da Türkiyeye gelmesine 
bir zaman hazırhyacakhr. 

Bundan sonra H. A. Bras
sert Limited kumpanyası genel 
direktörü Bay Mackenzie ile 
Türkiyenin maden kaynakları 
ve servetleri hakkında bir gö
rüşme yapmış ve Mackenzie 
kendisine şu cevabı vermiştir : 

"-Mütehassıslarımızın mem• 
Jeketinizdeki maden ze-nginlik
leri, bilhassa krom, antimuan, 
bakır, molibden ve gümüşlü 
kurşun maden)eri hakkında 
edindikleri kanaat şudur ki bu 
servet, memleketinizin istikbal
deki ekonomik hayatı üzerinde 
büyük bir ehemmiyeti haiz ola
caktır. Bahsettiğim ve yüksek 

/ngiliz delegasyomı reisi anlaşmayı imza edivor bir kaliteye malik olan bu ma · 
Müteakiben Brassert umum Bay Celal Bayar olmak üzere d~nler yalnız sizin dahili en-

müdürü tarafından aşağıdaki güzide bir heyetin dostluğunu düstrinize faydalı olmakla kal-
sözler söylenmiştir: kazandığımdan bahtiyarım. mıyacak, bütün düny: pazarla-

"Tesadüfün güzel bir cilvesi Bundan sonra muharririmiz rında da müşteri bulacak ve 

neticesi olarak, müzakereleri- Bay Sommerville'e dört sual bu yüzden memeleketiniz için 
mizin ilk merhalesini S. M. sormuş ve cevapları almıştır: büyük gelir kaynakları ola-
Kıral Edvard Vlll ın doğumu 1 - Türkiyede bir Çelik ve caktır. 

d d b 1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• günün e neticelen irmiş u o-

nuyoruz. Bize karşı gösteri- Kudüs isyanı büyüyor 
len hararetli kabul ve ekoco .. 

mi bakanlığı ile Sümer Bank- A ı ı •it 
taki muhtelif görüşmelerimiz rap ar ngı ereye on 
esnasında çalışma arkadaşları-

mız tarafından ibraz olunan gün mühlet verdiler 
dosttuk zihniyetinden dolayı 

~~~-----.. .... ~--~--------şirketimiz tarafından teşekkür oı·ıeklerı· kabul 
etmekle mübahiyim. edilmezse 

• Bu fırsattan i~tifade ile; Bri- Hicazlılar da 
tanya hükumetinin ticaret bü- ısyan edecekler 
roları mümessillerine ve çalış
malarımız esnasında yaptığı 

sıkı yardım dolayısile dostu
muz Sommerville - Smith'e te· 
şekkürlerimi sunarım. 

Doğrudan doğruya yapılan 

bu işbirliğinin, memleketimizle 
büyük Britanya endüstricileri 
arasındaki münasebetler bakı
mından en cesaret verici müj
delerle dolu çok hususi b r 
manası vardır. 

ÇELiK F ABRIKASI 
Sözümü bitirirken, anlaşma

mız gereğince yapılacak olan 
işleri başarmağa çağırıldıklan 

zaman, memleketin fabrikacı

larile mühendislerinin Kara
bük 'te teknik bakımdan keli
menin tam manasile en mo-

dern çelik fabrikasını lrnracak· 
farını temin eylerim. Hu fabrika 
Türkiyenin şimdiki idarecileri
nin ihtimamları sayesinde, si
derürji dünyasının tanınmış bir 
unsuru olacaktır. ,, 

Bu dostane sözlere,Celal Ba
yar kısaca teşekkür etmiş ve 
iki taraf karşılıklı tebrik ve sa
mimi temennilerde bulunmuş
lardır. 

imzalanan anlaşmalar iki kı
sımdan terekküp etmekte ve 

Oeçen hatta Nablustaki 
Londra, 25 (Ô.R) - " Ne

vs ChronicJe ,, gazetesinin 
hususi olarak gönderdiği mu
habiri bildiri yor: 

Filistin, şimdiye kadar misli 
görülmemiş derecede büyük 
bir ayaklanma tehdidi altın
dadır. Birkaç aydanberi Filis
tinde yapılan isyan hareketleri 
Erden nehrinin garbındaki 
Aral.Jara munhasır kalmıştı. 
Halbuki şimdi ayni hareket 
nehrin şarkına, yani Şeria öte· 
sine sirayet etmiştir ve bu 
memleketin bedevileri Filistin
deki kardeşlerile birJeşmeğe 
hazırlanmaktadırlar. Böylece 

hadiselerdell bir intiba 
Arab kıyamı umumi bir hal 
alacaktu. 

Şeria ötesindeki hareket cid
di olarak hazırlanmaktadır. 
Oradaki Arab başkadarından 
200 ü toplanarak Filistin lngiliz 
fevkalade komiserine şunu bil
dirmeğe karar vermişlerdir ki 
eğer Filistin Arablarının taleb
leri on güne kadar tatmin edil
miyecek olursa, Maverayi Şeri
ada isyan açıkça ilan edilecek
tir. 

Filistin lngiliz idaresi bu 
tehlikeyi tamamiyle anlamış 
bulunmaktadır. Zira Şeria ötesi 
isyanı, şimdiki Filistin karışık-

-----------
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Çiftçiler şimdi en endişeye d ·· şerek 
himaye edi m !erini istemektedirler 

Akhisar, 26 (Hususi) - Bu 
yıl yağmurların mevsimsiz ve 
muttarid yağışı, birçok yerler
de mahsul durumunu değiştir
miş, zürra dilinde daban diye 
anılanmıntakalar bu yağışlardan 
çok müteessir olmuştu. Yalnız, 
münhat olmıyan ve rakımı 
yüksekce olan bölgelerin, suya 
iyice doymaları hı:ısebile, mah
sul yetiştirmekteki kabiliyetleri 
artmıştır. 

Memleketimizin başlıca ih
raÇ maddelerinden biri olan 
kokulu tütünleri yetiştirmekle 

şöhret kazanmış bulunan Ak
hisar ve civarı da bu bölge
ler arasında bulunmaktadır. 
Bu itibarla Akhisarhlar bu yıl 

bağ ve tütünlerinin kazaya iyi 
bir gelir temin edeceğini tah

min eylemekte idiler. Fakat 
bi ' afeti bu ümidi yıkmış, 
A arhların gülen yüzlerinde 
bir haftadanberidir teessür iz
leri belirtmiştir. 

Geçen gün Akhisara yağan 
doluyu sütunlarımızda yaı-
mıştık. 

Alınan yeni malumata göre 

zarar yekunu gerçekten küçük 
değildir. Afet geçtiği yerleri 
berbat bir hale getirmiş)bir çok 
mevkilerde tütünleri budadığı 
gibi bağ asmalarını harap et
miş, zeytin ağaçlarında mahsul 
bırakmamıştır. 

Dolu, Akhisann bilhassa 
Frenkli, Kapaklı, Gölmermere 
ve Yayaköy nahiyeleri mevki
lerinde bütün şiddetile hasarat 
yapmış; topraktan ekmek bek
liyen müstahsilin belini bük
müştür. 

Zararı esaslı bir şekilde ve 
rakamla tespit güç olmakla 
beraber sözüne inanılır bazı 
zevatın yaptığı tahminler ha
kikattan uzak sayılamaz: Bu 
tahminler umumi zararın bir 
veya bir buçuk milyon lira ol
duğu merkezindedir. Senevi 
geliri üç ila altı milyon 

Fransız 
akademisinde 

Paris 26 ( Ô.R ) - Büyük 
Fransız edibi Georges Duha-

mel Fransız akademisine kabul 
edilmiştir. 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
lıklarından çok daha vahim 
olacaktır. Bunun sebebi de şu-

dur: Filistin araplarının tüfenk 

arasında olan bir kaza merke· 
zinin bağrında bu rakam her 
halde küçiik bir rahne açmış 
olmekla kalamaz. Ziraatını ban
ka ve kooperatiflerden yaptığı 
istikrazla başarmak istiyen bir
çok ekicilerimizi altından kal
kınılması güç bir vaziyete so
kacak, b·r çoğunun yakasını 

iki üç sene bırakmıyacaktır. 
Bu endişeyi taşımakta olan 

bazı zürra, bankalarla koope
ratiflerin felaketi nazarı itibara 
almalarını temin için zarara 
uğrayan yerlerin tesbiti ile 
ödeme şartlarının değiştirilme

si dileğine baş vurmağı dü
şünmektedir. 

Akhisarda zürraa yardım 

eden üç müessese bulunmak· 
tadır ki bunlar iş ve tütüncü
ler bankalarile Ziraat bankası· 
na bağlı bulunan kooperatif
lt:rdir. 

Tütüncüler bankası memle· 
kette her yıl ziraat seyrinin 
neticesine uyan bir programla 
yürümekte olduğundan ekici He 
her zaman anlaşabilmektedir. 
Fakat iş ve Ziraat bagkaları 

bittabi böyle değildir. Bu mües
seseler yurdun her yanma şa
mil umumi prensipler dahilinde 
iş görmektedirler. Bunu düşü· 
nen Akhisar ekicileri zararın 
Banka direktörlerince tesbit 
edilerek hasad zamanında müs
tahsili sıkmayacak müsaid bir 
vaziyetin ihdas olunmasını çok 
arzu etmektedirler. 

Bundan başka muhammen 
tütün mıkdarının ne dereceye 
kadar azaldığının inhisarlar 
idaresince de tespitile koçan 
kayıdlarında ona göre değişik· 
Jik yapılmasını istemekte olan 
tütüncülerin bir heyet halinde 
bu maksadla inhisarlar idare
sine başvuracakları söylen• 
mektedir. 

Alakadarların memleket işile 
herhalde mustahsil lehine ilgi
leneceği tahmin edilmektedir. 

H. G"Jnay 

i51f ., 

I' Kiralık Ev 
Karantinada Kantarcı Mus

tafa efendi sokagında 10 nu

maralı konforu havi 6 odalı 
bir ev ucu:t fiatJe kiralıktır. 

Görmek istiyenlerin ya· 

nındaki sekiz numaralı ha-
neye müracaatları. 

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

sahibi olmaları yasaktı. bunla- lzmlr slclll ticaret me· 
larm ellerinde tek tük taban- murluğundan: 
calar varsa da mühimmatJan Izmirde birinci belediye cad-
yok gibidir. Halbuki Erden desinde 23 numarada mısırcılık 
ötesine silah ve mühimmat it- ve sair emtia üzerinde Nebi za-
hali serbesttir ve bedevilerin de Mehmet Ragıp unvanı altında 

ticaret yapmakta iken bu kerre elinde çok iyi silahlar vardır. 
(Mehmet Nebi oğlu) unvanını 

Eğer bu araplar Filistin kar- almış olduğundan işbu yeni ti-
deşJeriyle birleşecek olurlarsa caret unvanı ticaret kanunu hü-
yakın şarkta hakiki bir barpla kümlerine göre sicilin 1703 nu-
karşılanacaktır ki buna Hicaz marasına kayt ve tescil edil-
aşiretlerinin de yabancı kaim.. diği ilan olunur. 
malarından korkulabilir,,, 1882 (1327) 
....•••••....•••.••••••.•..........•......................••.......................... , 

'Çeşme ılıcalarında 
Rasim Palas 20 haziranda açılacak 

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

1~abl dot yemekler çok enfes ve çok ucuzdur 

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

DIKKA T : On günden fazla kt1-
alacklara ühim tenzilat yapılır: 

(h.3) 5-15 S.6 (1254) 
l"l'"'i,,.. ... .,......,.IJ'Ot!!llr..ıııl ...... 
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lzmlr slcill ticaret me· 
murluğundan : 

lzmirde Yorgancılarda 29-31 
numaralarda mısırcılık ve sair 
emtia üzerine Molla zade Meh-
med ve Hüseyin ve şerikleri 
Derviş unvanı altında ticaret 
yapmakta iken bu kerre (Meh
med ve Hüseyin Egeli ve Der
viş Timuroğlu unvanını almış 
olduğundan işbu yeni ticaret 
unvanı ticaret kanunu hüküm~ 
!erine göre sicilin 1704 numa
rasına kayıt ve tescil edildiği 
ilan olunur. 
lzmir sicili ticaret memurluğu 

resmi mühürü ve F. Tenik 
imzası 

SiRKÜLER 
Ötedenberi lzmirde Yorgan

cılar caddesinde 29-31 sayılı 
mağazada icrayı ticaret eden 
Molla zade Mehmed ve Hüse
yin ve şerikleri Derviş unvanı 
bu kerre soy adı değişimi üze
rine Mehmed ve Hüseyin Egeli 
ve Derviş Timuroğlu unvanına 
çevrildi. Ticaret evimizin bütün 
işlerinde mağazanın mühürü ile 
beraber yalnu; Hüseyin Egeli 
imza koymağa salahiyettar olup, 
Hüseyin Egelinin ve diğer or
taklarının imzaları aşağıda gös
terilmiştir. Eski itimat ve sev
ginizi diler derin saygılarımızı 
sunanz. 

Mehmed ve Hüseyin Egeli 
ve Derviı Timuroğlu 

Hüseyin Egeli şu suretle 
imza edecektir: H. Egeli 

Mehmed Egeli şu suretle 
imza edecektir: M. Egeli 

Derviş Timuroğlu şu suretle 
imza edecektir: Derviş Timur
oğlu. 

Umumi No. 4257 
Dairede okunup ne olduğu 

anlatılan işbu 25-6-936 tarihli 
sirküler altındaki Mehmed ve 
Hüseyin Egeli ve Derviş Timur
oğlu firmasiyJe mühür ve imza
ların zat ve hüviyetleri dairece 
maruf lzmirde Yorgancılar cad
desinde 29-31 numarada tüc
cardan Mehmed Egeli, Hüseyin 
Egeli ve Derviş Timuroğ?u'nun 
olduğu ve münderecatını tama
men kabul ve ikrar eyledikten 
sonra bizzat yanımızda vaz ey· 
lediklerini beyan ve tasdik ede
rim. Bin dokuz yüz otuz alb 
yılı haziran aymıo yirmi beşinci 
perşembe günü. 
lzmir birinci noteri resmi mü
hürü ve M. ~· Bayraktaroğlu 

1mzası 

Umumi No. 4257 
işbu sirküler nüshası, daire

de ~aklı 25-6-936 tarih ve 
4257 umumi numarala nüshasına 
uygun olduğu tasdik olunur. 

Bin dokuz yüz otuz altı yılı 
haziran ayının yirmi beşinci 
perşembe günü. 

25 haziran 1936 
lzmir birinci noteri 

resmi mühürü ve M.R. Bay
raktaroğlu imzası 

1883 (1331) 

VENi ASIR 
===,o ... ,.+=== 

lzndr slclll llcaret ma· 
murluğundan: 

[Kamil ve Fikri Eron] ticaret 
unvmnile lzmirde Hisar önünde 
24 numarada yazma, makara 
ve yumak ticaretini yapan işbu 
şirketin ticarat unvam ve şirket 
mukavelenamesi ticaret kanunu 
hükümlerine göre sicilin 1691 
numarasına kayıt ve tescil edil
diği ilan olunur. 

1: Şirket mukavePesi 
lzmir sicili ticaret memurluğu 

mühürü resmisi ve F. Tenik 
ımzası. 

Bin dokuz yüz otuz alh se
nesi haziran ayının yirmi dör· 
düncü çarşamba günü saat on 
beş sıralarında lzmirde Halim 
ağa çarşısında 14 numaralı da
iresinde vazife gören aşağıya 
mühür ve imzasını koyan lzmir 
uçuncü Noteri bay Tahsin 
Amurun vekili bay Ali Raif 
Günyerin yanına gelen ehliyeti 
kanuniyeyi haiz bulunan şahıs 

ve hüviyetleri kanun nazarında 
şehadete ehil görülen kimse
lerden İzmirde Birinci kordon
da Doyç bankası tahsildarla
rmdan Fuat Zeren ve İzmirde 
Göztepede tramvay caddesinde 
124 numarah evde oturan Yu
suf oğlu Abdi Korman ... Nam 
şahitlerin tarif ve şehadetlerile 
anlaşılan lzmirde Selimiye ma
hallesinin Necip efendi soka
ğında 29 numaralı evde oturan 
Sakir oğlu Kamil Eron ve iz· 
mirde Selimiye mahallesinin 
Tire kapısı sokağında otuz 
bir numaralı evde oturan 
Şakir oğlu Fikri Eron, anlata
cakları gibi bir şirket moka· 
velenamesinin yazılmasını iste
diler. Adı, sanları yukarıda 
razılı şahidlerin yanında arzu· 
)arı soruldukta her ikisi birden 
söze başlıyarak: Müddeti hi
tam bulan şirket mukaveleleri
ni mutabık kaldıkları şeraiti 
atiye dairesinde temdid eyle
diklerini beyan ederler: 

M. 1 - Şirketin mevzuu: 
Eskidenberi olduğu gibi yaz
macJlıkJa ve bu kere teşmil 
eyledikleri yumak ve makara 
üzerine toptan ve perakende 
ticaret etmekten ibarettir. 

M. 2 - Mütedavil sermaye 
64 19600,, on dokuz bin alhyüz 
Türk lirası olub yarı yanya 
konulmuştur. 

M. 3 - Şirketin nev'i: Kol
Jektif ve unvanı " Kamil ve 
Fikri Eron ,, dur. 

M. 4 - Şirketin merkezi 
lzmir ve muamelAb Sulu
han sokağında 26 numaralı 
mağazadadır. 

M. 5 - Şirketi ilzam eden 

bokukt ve hususi mukavele ve 
taahhüdleri her şerik unvanı 
şirketle başlı başına imzaya 
mezundur. 

M. 6 - Kir ve zarar yarı 
yarıya tevzi edilecektir. 

M. 7 - Her sene sonunda 
yapılacak pilanço mucibince 

safi temettü tevzi edHecektir. 

M. 8 - işbu şirket; müddeti 
hitam bulmakla muamelab tas-
fiye edilen " ŞAKIR ZADE 
MEHMED KAMİL VE HÜSE
YİN FİKRİ,, unvanlı şirketin 
bütün vecaip ve düyun ve ınat

luhabnı kabul ve taahhüd ey
lemiştir. 

M. 9 - işbu mukavelenin 
hükmü yirmi dört Haziran bin 

dokuz yüz otuz alh gününden 
itibaren üç sene için muteber-

dir. Hitamı müddette tasfiye 
edilmediği takdirde kendiliğin-

den daha fiç sene muteber ol
ması meşruttur. 

Akitler başka bir diyecekleri 
olmadığını beyan ve ikrar ey
lemeleri üzerine işbu mukave
lenameyi yazmakla beraber ha
z1r bulunanlar yanında açıkça 
okunup manası anlatılarak meal 

ve müuderecatı arzuJarına uy
gun olduğu tasdik kılındıktan 
sonra hepimiz imza ve mühür
leyerek tasdik eyledik. 

Akitler : İmzaları. 
Şahitler : İmzaları. 
Noter resmi mühürü ve ve· 

kiJi Ali Raif Günyer imzası. 

Umumi No. 5588 

Hususi No. 31249 
Bu mukavelename suretinin 

daire dosyasında saklı 5509 
umumi numaralı ashna uygun 

olduğu tasdik kılındı. Bin do
kuı yüz otuz altı senesi hazi· 

ran ayının yirmi dördüncü çar
şamba günü. 

İzmir üçüncü noteri Tahsin 

Amur resmi mühürü ve namı
na imza okunamamıştır. 

1873 (1329) 

lzmlr Slclll Ticaret 
Memurluğundan: 

[Hüsnü lmre] Ticaret unva-

nile lzmirde Kestane pazarında 

Demirciler sokağında 16 nu

murada makine imal ve tamiri 

ve fabrika tesisabnı yapmakla 

uğraşan Hüsnü imrenin işbu 

ticaret unvanı ticaret kanunu 

hükümferine göre Sicilin 1699 
numarasına kayt ve tescil 
edildiği ilin olunur. 

(1334) 

lzmlr S cllll Ticaret 
Memurluğundan : 

[ Hikmet B. Akımsar ve C. 
A. ikizler ] ticaret unvanile iz
mirde Gazi buluvarında 18 nu
ruarada umumi ticaret ve ko
misyonculuk ve acentelik ya
pan işbu şirketin ticaret un
vanı ve şirket mukavelenamesi 
ticaret kanunu hükümlerine gö
re sicillin 1698 numarasma 
kayt ve tescil edildiği ilan 
olunur. 

lzmir Sicilli Ticaret Memur· 
luğu ve F. TENIK imzası 

1 : Mukavele 
Bin dokuz yüz otuz alb se• 

nesi Haziran ayının yirmi be
şinci Perşembe günli saat 11 
raddelerinde izmirde Bahçeli
ler hanında kain hususi daire· 
sinde ifayi vazife eden lzmir 
ikinci noteri Emin Erenerin 
nezdine gelen ve zat ve hüvi
viyetleri lzmirde Karataşta 
Hadi bey sokağında 36 numa
rada sakin Ahmet Şekercoğlu 
ve Peştemalcılarda 7 numarada 
Kethuda zade Suphi Emin ve 
Fadıl Muhtar müessesesinde 
muhasebeci Cemil Türker. 

Nam şahitlerin tarif ve şa· 
hadetleriyle teayyün eden ve 
ehliyeti kanuniye ve nizamiye
yi haiz bulunan lzmirde karan
tina semtinde Yıldıztepe so
kağında 8 numaralı evde otu· 
ran Hikmet Besim Akımsar 
ve Alsancak semtinde Mesu
diye mahallesinde Gazikadın
lar sokağında 14 numaralı ev
de oturan Celal ikizler ve Ka
rantine semtinde Demir soka· 
ğında 28 numaralı evde oh~
ran Ahmet ikizler anlatacakları 
gibi bir şirket mukavelenamesi
nin taraffımızdan yazılmasını is
temeleriyle kendileriyle münase-
betleri ve şahadete mani bir hal
leri olmadığı tahkikatı vakıdan 
anlaşılan şahitler yanında key
fiyet kendilerinden soruldukta 
müttefikan söze başlayarak 
mevat ve şeraiti atiye daire• 
sinde bir şirket kurduklarını 

beyan ve ifade eylemişlerdir 

şöyle ki: 
Madde. 1 - Bu şirket mu

kavelenamesi bin dokuz yüz 
otuz alb yılı haziran ayının 
yirmi beşinci günü tanzim edil
miştir. 

Madde. 2 - Bu şirket; Hik
met B. Akımsar, Celal ikizler 
ve Ahmet ikizler' den müteşek
kil olup Hikmet B. Akımsar 
Karantinada Yıldıztepe soka
ğında 8 numaralı evde, Celal 
ikizler Mesudiye mahallesinde 
Gazi Kadınlar sokağında 14 
oumaralı evde ve Ahmet ikiz
ler de Karantinada Demir so-

kağinda 28 numaralı evde ika· 
met etmektedirler. 

Madde 3 - Şirketin mer
kezi ticareti "IZMIRDE GAZI 
BUL VARINDA 18 NUMARA
DAKi TiCARETHANEDiR." 

Madde 4 - Şirketin nev'i 
"KOLLEKTIF,, tir. 

Madde 5 - Şirketin unvanı: 

"HiKMET B. AKIMSAR Ve C, 
A. iKiZLER,, olup Merkezi 
lzmir şehridir. 

Madde 6 - Şirket namına 
şeriklerin her biri münferiden 
vaz'ı imzaya mezundurlar. 

Madde 7 - Şirketin mev
zuu ticareti umumiye, komis· 
yonculuk ve acenteliktir. 

Madde 8 - Şirketin serma
yesi: "32000,, OTUZ IKI BiN 
LiRADAN ibud olup bunun 
ON AL Ti BiN lirası Hikmet 
B. Akımsar, DOKUZ BIN 
AL Ti YÜZ lirası Celal ikizler, 
ve ALTI BiN DÖRT YÜZ 
LiRASI da Ahmet lkizfer ta
rafından nakit olarak konul
muştur. 

Madde 9 - Hasıl olacak kar 
veya zararın yüzde ellisi Hik
met B. Akımsara, yüzde otuzu 
Celal ikizler' e ve yüzde yirmisi 
de Ahmed lkizler'e ait ola
cakhr. 

Madde 1 O - Ortaklardan 
Hikmet B. Ak1msar ile Celal 
ikizler şirket umurunda fiilen 
çalışmak mecburiyetindedirler. 

Madde 11 - Şirketin müd
deti: On 10 sene olup iptidası 
25 Haziran 936 ve intibası da 
25 Haziran 946 tarihidir. 

Akitler başka bir deyecek
leri olmadığını beyan ve ikarar 
etmeleri üzerine bu şirket mu
kavelesi resen tanzim ve ken
dilerine açıkca okunarek tef
him, kabulleriyle ziri imza ve 
mühürlendi. 
Umumi No. 6827 Hususi No. 
6/42 

işbu şirket mukavelesi sure
tinin daire dosyasında mahfuz 
6827 - umumi numaralı aslana 
mutabakatı tasdik kılındı. Bin 
dokuz yüz otuz alta yılı Hazi
ran ayının yirmi beşinci Per
şembe günü. 

25 Haziran 1936 
Izmir ikinci noterliği ~ehmet 

Emin mühürü resmisi ve imzası. 
1884 (1330) 

lzmlr Slcilll Ticaret 
Memurluğundan : 

(Güzel Aydın demirhanesi 
Antoine T ornavitti) ticaret un
vanile lzmirde Selvili hanında 
55-5 numarada makine tamir 
ve imali ve fabrika demir te
sisatı üzerine uğraşan Antoine 
Tornavittinin işbu ticaret un
vanı ticaret kanunu hükümle
rine göre sicilin 1700 numara· 
sına kayt ve tescil edildiği ilin 
olunur. 

(1333) 
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;:talllla 7 

lzmir AhkAmı Şahsiye ha
kimliğinden: 

Ölü Göreceli Ahmet çavuş 
terekesine ait Görecede köy 
içinde 212634 T. No. ve 9 T. 
sani 341 T. li ve iki odalı olup 
hudutça sağı ~öye ait kuyu ve 
bağ ağrı ve Burdurlu Mustafa 
ve solu yol ve kısmen perişan 
Ahmet arkası Kadı o. Halil evi 
bahçesi avlusu : Önü yol ile 
mahdut ve 193 metre murabbaı 
mikdarında havluyu havi ve 
250 lira değerinde bir bap ha
ne ve yin~ köy civarmda 1 iş 
No.h ve 307 cilt ve 27 ·6-31 
T.li hudutça şarkan Abdi o. 
Mahmut garben kalaycı Meh
met bağı şimalen Kayactklı 
Halil bağı cenuben tariki ve 
kum çayı ve 8 12 evlekten 
ibaret çınar ve zeytin ağacı ve 
25 armut ağacmı müştemil ve 
300 lira değerinde tar a ve yi
ne maUı kuyudaki teşrini ev• 
vel 340 T. ve 91 sıra No. lı 
şarkan Vacip oğlu Osman gar
ben Ahmet çavuş tarlası şima· 
len Giritli lbrahi~ oğlu Mus· 
tafa ve kıblesi mütevlJi Meh
met ile ve Hacı lbrahim ile 
Mahmut ve 150 lira değerin
de tarla ve yine T. Evvel 340 
T. ve 90 sıra No. lu ve 251 
muamele No. lu Garben ölü 
Ahmet çavuş tarlası şima1en 

Yaşar tarlası kıblesi et yemez 
tarlası cenuben koca Ali tarla
sı ile mahdut ve 27 dekar 799 
metre murabbaı 75 sanhmetre 
murabbaı miktarında ve 210 
lira değerinde tarla. 

Ve yine 212637 T. No. ve 
T. evvtl 341 T. Ji şarkan Ra
sim hoca bağı garben Halilcik 
bağı şimalen Kasım Hoca hağı 
cenuben sahibi senet bağı 
ile mahdud ve 4 dönüm mik
darında ve 150 lira değerinde 
tarla ve yine ayni mevkide 5 
numaralı bağa muttasıl evvelce 
tarla iken şimdi bağ olan ve 
212636 numaralı ve teşrinisani 
341 T. ve 276 sayılı şarkan 
Rasimhoca bağı, şimalen sahi
biaened, garban Halilcik bağı, 
cenuben Ömerağa tarlası iken 
şimdi Kuruçay ile mahdud 
olub 4 dönum mikdarında v~ 
150 lira değerinde tarla ve 
yine 212635 T. numaralı ve 
teşrinisani 341 T. ve cilt 3 m1-
marah ve Darban mevkiinde 
ve şarkan Hacıefendi tarlası 

veresesi ve Hacı lbrahim çavuş 
tarlası kısmen dere, Çakallar· 
dan Yahya bağı, garben ' Cu
maovası şose:iİ, şimalen Ça
kalJardan Yahya bağı ve Said 
Ahmed, cenuben lbrahim 
çavuş tarlası iJe mahdud 
ve sekiz dönüm mikdarmda 
ve 250 lira değerinde l:ia· 
ğın mülkiyeti mirascılarm 

dileğiyle ve açık arhrma usu
lile sahhğa çıkarı]mışbr. Birinci 
ihalesi 27· 7-936 pazartesi günü YILMAZ RAKISI 

BAŞ AGRISI VE MİDE BULANTISI YAPMAZ BOL ANASONLU 45 DERECELİK RAKIDIR 

siye mahkemesi salonunda ya
pılacaktır. Bu artırmada satış 

bedeli tahmin olunan bedelin 1 
saat 15 de lzmir ahkirnı şah-

~~~~l;;z;;m;i;;r~u;m;u;;;m~a~c~e~n;t;;e;;s;;l~:~~E;m~ir~l;;er~ç~a;;r;şı;;s~ı ;ka;;r~ş~ıs~ın~d;a~M~ıh~ç~ıl;;a~r ~H~O~· S~E~Y~IN~B~A~H~R~f,~Ş~E~K~i:;P~m~üs~k~ir~a~t~d~e~p~o;su;·~T~E~L~E~F~O~N~: ~3~2~5~6~~~~~~~tl~ % 75 ini bulursa en çok artı-
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BOGAZLAR meselesi 
Tarihine Bir Bakış 
-y A.ZA..l"'lıiT ; A.. :Fi.. 

(iktibas ve teıceme hakkı mahfuzdur) ............................................. 
-32-

Sardunya devletleri ile Rusya- bu taahhüdün icrasına kefil 
dan başka Avusturya ve Prus- oldular. Bunu ihlal edecek her 
ya devletleri de davet olundu. bir harekete umumi menfaat-

Konferansta cereyan eden lara dokunur nazariyle bakıla· 
müzakereler neticesinde 30 caktı. 
Mart 1856 Paris muahedesi Paris muahedesinin Karade-
akt ve imza olundu. niz ve boğazlar hakkındaki ah-

Bu muahede ile Osmanlı kamı şunlardır: 
devletinin Avrupanın umumi 1 - Çanakk le ve f-,tanbul 
hukuku ve cemiyeti menafiin- boğazlarının bütün devletlere 
den hissedar olmağa dahil ol- aid harb gemilerine kapalı ol-
duğu ilan edildi. lngiltere, doğu esasını ilan eden 13 Tem~ 
Fransa, Avusturya, Prusya, muz 1841 tarihli muahede te-
Rusya, Sardunya hükümdar· yid olunarak bu bapta yeniden 
larından hl'rbiri Osmanlı dev- tanzim olunan ahitname Paris 
!etinin istiklaline ve arazisinin muahedesine raptolundu. 
tl\fllamiyetine riayet eylemeği işbu ahitnamenin birin~i mad-
t._ahhüt ettiler ve hepsi birden desinde denilivor ki: 

Bir taraftan Osmanlı padi
şahı Osmanb devletinin eski 
kaidelerinden olub ecnebi dev
letlere aid harb gemilerinin 
Çanakkale ve lstanbul bo
ğazlarından geçmelerine her va
kıt ve halde mümanaat eden 
usulü bundan sonra dahi de
ğişmez bir kaide olarak mu
hafaza ve ipka etmek niyetin· 
de olduğunu ve Osmanlı dev· 
Jeti suih haiinde bulunduğu 
müddeçte işbu boğazlara ec
nebi devlet harb gemis; kabul 
etmiyeceğini ilan eder. Diğer 

taraftan Ingiltere, Fransa, A
vusturya, Prusya, Rusva, Sar· 
dunra hükümdarları Osmanlı 
padişahının bu kararma riayet 
ve zikrolunan usule mütabaat 
edeceklerini taahhüd ederler. 

Uhudnamenio ikinci ve üçün
cü maddeleri mucibince de 
Osmanlı padişahı Istanbul el
çilikleri maiyetine memur ha
fif gemilerle ikid devletlerden 
her bir tarafından Tuna nehri 
serbestisinin temini için Tuna 

boğazlarında bulundurulacak 
olan ve her devlet için adedi 
ikiyi geçmiyecek bulunan hafif 
harb gemilerinin Çanakkale ve 
lstanbul boğazlarından geçmesi 
için ferman vermek hakkını 

muhafaza etti. 
2 - Karadenizin bitaraflığı 

ve bütün devletlerin harb gemi
lerine kapah olduğu ilan edildi. 
Bu denizde ne Osmanlı devleti 
ve ne Rusya ve ne de sair 
her hangi bir devletiıı harb 
gemisi bulunamıyacaktı. Y almz 
Osmanlı devletile Rusyanın 
sahil muhafazasına mahs3s ha
fif gemileri bulunabilecekti. 
Bunların da kuvvet ve miktarı 
Osmanlı devletile Rusya ara
sında akt ve Paris muahede
sine raptolunan bir muahede 
ile tayin ve tahdit edildi. 

Karadenizde hiçbir harb ter
sanesi bu!unmıyacak, mevcut 
barb tersaneleri kaldmlacak 
ve yenisi yapılmıyacaktı. 

3 - Osmanb devleti ile 
Rusya arasında akt ve Paris 

muahedesine raptolunan mu
kavele ile bu iki devletten her 
biri elli metre uzunluğunda 

ve en çok sekiz yüz ton 
hacmanda altışar gemi ile hac· 
mı iki yüz tondan fazla olmı
yacak dörder küçük buhar 
veya yelken gemisini Karade
nizde bulundurmak hakkını 
muhafaza eylemişlerdir. 

* "' . 
Görülüyorki hasta adamın 

mirasını almak üzere ortaya 
atılan Çar rakibsiz hüküm ve 
nüfuzunu icra etmek istediği 
ve bunun için pek çok çalıştığı 
Karadenizden dahi kovulmuş
tur. Paris muahedesinden son
ra Karadeniz büyük Avrupa 
devJetJerini11 taahhütleri aJtmda 
bütün devletlerin ticaret gemi· 
!erine açık ve fakat harp ge-
milerine tamamile kapalı bita
raf bir deniz olmuştur. 

Bu meselede Rusya çarhğı 

hemen bir asır gerye ahlınış
tır. Rusya çarlığı bunu haysi· 
yetine ve menfaatlerine büyük 

- Bitmedi -

rana ihalesi yapı!acak aksi tak
dirde en çok artıranın taahhü· 
dil baki kalmak şartile satış 
15 gün daha uzatılarak ikinci 
artırması 10-8-36 pazartesi gü
nü saat 15 de ayni yerde ya
pılacaktır. Bu arhrmada sahş 
bedeJi ne olursa oJsun kıymetine 
bakılmıyarak en çok artırana 

ihale edilecektir.işbu gayri men· 
kul üzerinde her bangi bir şe
kilde hak talebinde bulunan
lar ellerinde resmi vesaikile 
birlikte ahkamı şahsiye hakim
liğine müracaatları lazımdır. 

Bu müracaatların 20 gün 
zarfında yapılması lazımdır. 

Aksi halde haklan tapu sici
lince malum olmadıkça paylaş-
madan hariç kalırlar. Satış pe
şin para He olup müşteriden 

ayrıca yüzde 2,5 dellaliye alınır. 
günden itibaren şartname 

herkese açık bulundurulacak
tır. Taliplerin y\izde 10 h:mi
nat akçesi veya milli bir banka 
itibar mektube ile ve 35· 113 
Nu. ile ahkamı şahsiye hakim-
liğine müracaatları ilan olunur. 

1874 (1328) 



Daimon cep vantilatörleri 

En son icat edilen bu vantilatörler bir küçük pille işler 

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

cebinde taşır. Herkesin yanında bulunması 
lazım olan bir ihtiyaçtır 

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

. 3i7 Karantina Kasapoğlu nam diğer gönül sokağında 14 
No: tajlı dükkan 

379 lsmetpaşa birinci Yüksek S . 39 eski ve taj No.lı iki 
oda bir sofa bir avluyu müştemil ev. 

380 ismet paşa mahallesinin bardakçı sokağıoda 5-5 eski 
5 taj No. lı iki oda ve avluyu müştemil ev 

382 Tepecik akşam S. 68 eski ve 84 No. tajlı dükkan 
383 Kahramanlar sepetçi S. 37 eski 33 taj No.lı iki oda 

bir sofa ve bodrumu müştemil ev. 
385 Kahramanlar demiryolu sokağında 8 eski 12 taj No.h 

dük kin 
387 Karataş salhane ıslabane sokağında 109 eski 89 taj 

No.lı üç oda ve avluyu mliştemiJ ev 
417 3 üncü karalaş Çizmeci Ali S. 10 eski 4 taj No.lı iki 

oda bir koridoru müştemil ev 
418 3 üncü karataş iman S. ~ taj No.lı iki odalı ev 

Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri peşin veya ikinci tertib 
tasfiye vesikasiyle ödenmek üzere on beş gttn müddetle arttır
maya konulmuştur. 

Alıcılarm 6-7-936 pazartesi günü saat 17 de Milli emlak mü-
dürlüğüne müracaatları. 1770 (1322) 

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

Mevsimi geçmek üzere 
olan ve hepinize llzım nllf-
talini almakta biraz acele 
ediniz. 

Kullanışlı ve dayanıklı FJit 
tulumbaları, sivrisinek müca
delesi için her evde bulun

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

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

Kolonya, diş macunları, krem, kokulu sabunlar ve daha 
pek çok çeşitlerimizi görmek istiyenler bir defa depomuza 
uğrasınlar, her halde memnun olacaklardır. Telefon: 3882 

lzmlr slclll ticaret me
murlujiundan: 

lzmirde Halimağa çarşısında 
64 numarada Şerbetçi zade 
Hüseyin Galip, Beyanaki Sırrı. 
Spatarzade Halim ve şürekası 
unvanı alhnda ticaret yapmakta 
iken bu kerre ( Hüseyin Galib 
Şerbetçi, Sırrı Beyanos, Halim 
Spatar ve ortakları] unvanı 
almıı olduğundan işbu yeni ti-
caret unvanı ticaret kanunu 
hükümlerine göre sicilin 1702 
numarasına kayt ve tescil edil
d ği ilan olunur. 

lzmir siciJi ticaret memurluğu 
resmi mührü ve F. 

T enik imzası 
l - Beyanname 
BEYANNAME 

Esas mukavelenamenin ikinci 
nıaddesinde yazılı unvanı şir

ketimiz "Şerbetçi zade Hüseyin 
Galib Beyanaki Sırrı Spathar 
zade Halim ve şürekası,. iken 
bu kerre yeni soy adı kanunu 
mucibince mezkur maddeyi 
tadil ederek "HÜSEYiN GA
LiP ŞERBETÇi, SIRRI BEY A
NOS. HALIM SPA TAR ve 
ORTAKLARI,, unvanı almış 
olduğumuzdan ticaret kanunu
nun 150 nci maddesi mucibince 
işbu yeni unvanımızın tescil ve 
ilinı için zirdeki imzalarımızın 
tasdikini dileriz. 

H. G. Serbetçi, Halim Spa-

tar, Sırrı Beyanos. Meryem, 
Hamide, Sare. 

Umumi No. 4356 

Dairrde okunup ne olduğu 
anlatılan işbu 20· 6-936 tarihli 
beyanname altındaki mühür ve 
imzaların zat ve hüviyetleri 
dairece maruf Hüseyin Galip 
Şerbetçi, Sırn Beyanos, Halim 
Spatar, ve ortakları tirketi şe
rikleri H.G. Şerbetçi, Sırrı Be
yanos, Halim Spatar. Hamide 
Spatar, Sare ve Meryem Be-

yanosun olduğu ve mündere
catını tamamen kabôl ve ikrar 

eyledikten sonra bizzat yanı
mızda vazeylediklerini beyan 

ve tasdik ederim. Bin dokuz 
yüz otuz altı yılı haziran ayının 
yirminci Cumartesi günü. 

lzmir birinci noteri resmi 
mührü ve M.R. Bayraktaroğlu 
imzası. 

No. 4560 
işbu beyanname suretinin 

dairede saklı 20-6-936 tarih ve 
4356 umumi nÜmarah aslına 
uygun olduğu tasdik olunur. 
Bin dokuz yüz otuz altı yılı 
Haziran aymm yirmi albncı 
Cuma günü. 

lzmir birinci noteri resmi 
mllhrü ve M.R. Bayaraktaroğlu 
imzası. 

(1332) 

Salihli Kurşunlu Banyolar! 
Şifa hassaları muhitimizde tecrübe ile sabit olan 

Salihlinin 
MEŞHUR 

KURŞUNLU Ilıcaları 
Faaliyettedir 

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

Fiyatlar : Banyo dahil olmak üzere insan başına otelde 

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

Müstecirleri : 
Kemahh Ahmed Hamdi- ve Alt Balcı 

lzmir Yün mensucatı Türk anonim tirketinin Halkapınar
daki kumaş fabrikası mamulabndan olan mevsimlik ve kışlık 
zarif kumaşlarla, battaniye, şal ve yün çorapları, bu kerre 
yeni açılan birinci kordonda Cumhuriyet meydanı civarında 
186 numaradaki (ŞARK HALI TÜRK ANONiM ŞiRKETi) 
mazasında satılmaktadır. Mezkür fabrikanın metanet Ye 
zar~fet itibarile herkesçe malüm olan mamu1itını muhterem 
müşterilerimıze bir defa daha taysiyeyi bir vazife biliriz. 

Toptan satıı yeri : Birinci kordon No 186 
Şark balı Türk anonim firketi 

Perakende satış yeri : Yeni manifaturacılarda Mimar 
Kemalettin caddesi Sağırzade biraderler 

Kuzu oglu çarşısı Asım Riu ve biraderleri 
Yeni manifaturacılarda Mimar Kemalettin caddesi 

Yünlü mallar pazarı F. Kandemiroğlu 

f ;ı.;;Ö "/;y ç e O r i y a n t b a n k \ 
DRESDNER BANK ŞURESI 

IZlWliB 
MERKJi~Zl : BKRTJN 

Almangada 175 Şuocsl Mevcuttur 
Heı maye ve ihtiyat akçesi 

165,000,000 RaybsnııHk 
Tfirkiyede Şnbeleri: lSTANBUJJ ve IZMIR 

.MıtıırJa ŞoLelerl: KAHiRE ve JSKENDERlY E 
Her ttirlii banka moaıoel&tnı ifa ve kabul eder 
c ALMAN YAHA eeyabat, ikamet, tahsil Te saire için 

ehven veraitle R.RGISTRRMARK ıatıhr., h-1) 

Emlaki milliye mOdüriyetinden: 
Satıı S. Nu. Lira K. 
361 lametpaşa M. Bardakçı S. 9-11 eski 11-S taj nu-

maralı 45.00 metre murabbaı arsa lS 7S 
362 lsmetpaşa M. Bardakçı S. çıkmazında 11-8 eski 

ve 11-4 taj numaralı 72 metre murabbaı arsa 25 20 
363 lsmetpaşa Morahane S. 58-3 taj numaralı 27 

metre murabbaı arsa 8 10 
364 Ismetpaşa Morahane S. 58 taj numaralı 7 metre 

murabbaı arsa 2 10 
365 lsmetpaşa Bardakçı S. 11·3 taj numaralı 76.70 

metre murabbaı arsa 26 85 
366 lsmetpRşa Bardakçı S. 11-2 taj numaralı 67,30 

metre murabbaı arsa 23 56 
367 Ismetpaşa Morabane S. 58-5 taj numaralı 54 metre 

murabbaı arsa 16 20 
368 İsmetpaşa Bardakçı S. 13.11-6 taj numaralı 28 

metre murabbaı arsa 14 
369 lsmetpaşa Makara çıkmazı 25-6 taj numaralı 123 

metre murabbaı arsa 43 05 
370 lsmetpaşa Makara S. 25-4 taj Nu. h 44 metre 

murabbaı arsa 17 60 
371 Ismetpaşa Makara S. çıkmazında 25-7 taj Nu. lı 

30 metre murabbaı arsa 1 O 50 
372 lsmetpaşa Morahane S. 58-4 taj numaralı .50 metre 

murabbaı arsa 15 
373 lsmetpaşa Morabane S. 58-2 taj numaralı 31 metre 

murabbaı arsa 9 30 
374 İsmetpaşa Makara S. çıkmazı 25-8 taj numaralı 

45 metre murabbaı arsa 15 75 
375 lsmetpaşa Bardakçı S. 6-4 taj numaralı 66 metre 

murabbaı arsa 26 40 
376 lsmetpaşa Bardakçı çıkmazı ada 403 parsel 26 45 

metre murabbaı arsa 13 50 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri peşin para ile ödenme~ 

üzere on beş gün müddetle arthrmaya konulmuştur. lhalesı 
2-7-936 perşembe günü saat 17 dedir. Alıcılarıo Milli Emlak 
müdüriyetine müracaat!arı. 17-27 1708 (1240) 

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

TAZE TEMiZ UCUZ 
JIAC 

HAMDİ NÜZllET 
Sıhhat Eczanesi 

BAŞDURAK 
Büyük Salebçi oğlu hanı karşısında 

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

BAL SAMIN 

Kumral, sarııın, esmer her tene tevafuk eden yegane sıhhi 
kremlerdir. Cildi besler, çil, leke ve sivilceleri kimilen izale 
eder. Yarım asırdanberi kibar mahfelJerin takdir ile kullandıkları 
aıhhi güzellik kremleridir. 

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

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

lngiliz Kanzuk eczanesi Beyoğlu Istanbul 

İzmir Erkek Lisesi Direktörlü
ğünden: 

1 - Lisemizin süel kampı, bu yıl yamanlarda yapılacaktır. 
2 - Bunun için şehir içinde bulunan öğrencilerimizin 5 T emuz 

pa~ar günü sabahı şehir dışında . oturanların da 4 T emuz Cumar
tesı günü akşamı okulda bulunmaları gerektir • 

3 - Yatılı ve yatısız öğrencilerin kamp için beraberlerinde 
bulunduracakları eşya şunlardır: Birer küçük şilte. küçük yasbk, 
battaniye. çatal, kaşık, su bardağı ve Gç tane çinko tabak ~ biri 
çnkur" 

25 - 27 1796 ( 1303) 



F ratelli Sperco N. V. 
Vapur Acentası W. F. H. Van Der 

AIS 
Zee & Co. 

ROYALE- NEERLAND DF.UTCHE LEVANTE LINIE 
KUMPANYASI G. m. b. H. 

VULCANUS vapuru 27 ba- MACEDONIA yapana elyevm 
ziranda ge&p 71ktbal tahliye- limanımızda olup AnYerL Rot• 
den soma Burgaa, Vana, tenlam, Hambarı ve Bremea 
Kaatence limanları için ylk limaalanna yek lr.abul eı.ell-
alacakbr. tedir. 

HERCULES vapuru 29 ha· DELOS 'ftpuru 7 tem-
ziranda plp 4 t.em.mcla Aa- maada beldelliJor. 11 te•••• 
vers, a.u..d-, Ameter4aaa kadar AnYen. Rotterdam,Ha• 
ve Ha.... imanları içia Jlk hurg Ye Bremen lirnanJanmt 
alacakbr. yük alacakbr. 

SVENSKA ORIENT Limen CHIOS vapuru 11 temmuzda 

NORDLANDmotöri elyeoı l beldeoİJor. Bremea, Hamburg 
Jimaamızda olup 25 baziraacla ve Anventen yik çıkaracaktır. 
Rotterdam, Hamburg, Bremen ANGORA vapuru 20 tem• 
Copeahaır, Dantzig, Gdynia, muzda bekleniyor. 2S temmuza 
Gotebarı, Ollo ve lakandi· kadar Anven, Rotterdam,Ham 
navya Jimanlan için yük ala- burg ve Bremen limanlanııa 
cakbr. ytik alacakbr. 

HEMLAND mot6r6 6 tf"m- ~ 
muzda beklenmekte olup yii- Amerikan &port Lineı 
kini tahJi1eden 80llra Rotter- EXAMINEK vapuru el1evm 
_.__ Ha L-- r--L- &wanımmda olup Nevyork için ama, mUUl"g, -.,-ge, 
Danhig, Gdynia, GotebarJc Jlk almaktadar. 
""'-'- Iak--..ı· ... - lim ı. EXMOOR vapura 13 tem• vw we aauı-.,,- __ an_n d .. b ki . N 
• · .... ,_ -•- kbr maza ogru e enıyor. ev· 
IÇID Jua ... ca • k • · k la kbr 

SERViCE MARiTiME ROUMAIN 1 yor ıçın t., ~: . 
PELEŞ vapuru 3 temmuzda JOHNSTON varen Liaes Ltd 

ıelip 4 temmuzda Pire, llalta Uverpool 
llaniJ1a ve BarHloae laueket KENMORE vapuru l tem-
etlecektir. anda beldeaiyor.Barpz, Var-

Yolca ve ylk bbal eder. DL Ka.teace, Galatz ve Braila 
lludaki laareket tarilalerile &manian için ytlk alaeakbr. 

navlunlardaki detifaK&klerden 
acenta mes'uliyet kabul etmez. 

Fazla tafsilat için ikinci 
kordonda Tahmil ve Tahliye 

1 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO acenteaine müracaat 
edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004-2005-2663 -
lzmlr alclll ftceret me

mut ıuı &dan : 
lzminle Y emiı ça111nnda 52 

numarada zabire ve incir iiae
rine Erğiri zade lhraldm Şinasi 

unvanı altında ticaret yapmakta 
iken bu kerte [ lbrahim Şinasi 
Erğir ] unvanını almış oldu
ğundan işbu yeni ticare:t unvanı 

ticaret kanununun bükümleriı e 
göre sicilin 1706 numara11na 
ka1d ve teacil edildiği ilAn 
olunur. 

(1324) 

bmir ikinci icra meaaarla· 
ğuaclaa : 

Bir borçtan dolayı 

ce llac:zolanup ba 
enel· 
kene 

paraya çevrilmeline karar ve
rilen kon.t0I, ayna, hala ve MC

cacle ve ki&m veNir n eua· 
llDID birinci arbnDuı 30 llazİ• 
ran 936 ulı pi -t 15 te 
yeai .... ,..._ llell11tıa·-de 

•t-0!0 •• 

ARMENT H.Schuld- Hamburg 
DUBURG nparu 29 hazi-

randa Hamburg ve Anvers li
manlarından tahliye için bek

lenmektedir. 
Anverı, Rotterdem,Hamburg 

ve Bremea limanlara için y&k 
alacakbr. 

•I IHI ı• 
Den Nonke Middelbulinje 
( D.S A.S Spanakelinjen) 

OSLO 
SARDINIA motarl ıs tem

muza doğru beklenmekte olup 

İskenderiye, Dieppe Dlinkerk 

ve Noneç limanlara için yük 
kabul edecektir 

••••• 
Service Maritim Roamain 

Bagarest 
DUROSTOR vapura 8 tem-

muzda Khtence, Salina, Galu 
ve Galatz aktarmua Belgrad, 
Badapeat, BratillaYa, Viyana 
için yllk bbul edecektir. 
~ 

S. A. Royal Hongroiae de Na
wigation Danabiemae- Maritime 

Budapeat 
BUDAPEST motörü 24 ba

randa bekleniyor. Belğrad,No· 
Yiud, Bad .. peat, Bratialava, 
ViJU& ve Uaz limanlanna yllk 
alacakbr. 

Vapmlarm isimleri, ıelme 
tarilileri ve navhm tarifeleri 

ftMastR 

Oliver Ve Şü. 
LIMITET 

Vapur Acentası 
CENDEU HAN lllRlNCi 

KORDON TEL. 240 
fHE EU.ERMAN LINES LTD. 

GRODNO vapuru 25 bazi-
raacla beldeamekte olup Londıa 
~va H.al İçİI\ .Jlik alacakbr. 

MARDINIAN vapuru 27 ha
ziranda lielilenmekse olup Li
verpool ve Gliassrov lebl yiik 
alaeaLbr. 

DRAGO • .,... t--. or
talan.U Lon4ra, H.U •• Aa
versten gelip yük çıkaracak ve 
ayni naluda Loadra, •e Hull 
için yük alacaktır. 

LESBIAN vapura 15 tem
muzda LiYerpool ve Snuea• 
dan gelip yGk çıkaracaktır. 

Deutsche Levante - Liaie 
TOFIA vapura 25 buirut

da Hamburr, ve Bremeaden 
gelip ytlk çıkaracakhr. 

NOT : VOrut tarihleri, va
parlarm Wmleri ve uvlun üc
retJerİllİll deiifildilderiadea me 
lllliyet kahul edilmez. 

uia esin en · lealah 
Dit tablplerl 

Muzaffer Eroğul 
Kemal Çetind~ 
Hut.alanm lıer g6a uba.h 

-t dobzdaa bqhyarak 
Beyler • Namaa zade S. 21 
ammalı mm~ 
bbal ederler. 

Telefoa : 39'll 
Cama ve ... 8d• 10 a 

kadar wleket lıa••esinde 

lzlllir İDllİ8arlar ......... 

\ 

liiiiadea: 
Foçada tm am•arlariyle ida

re Wnla kiıemitleriahı aktar
ma iti paaıllga k090lmaım. 
Keti ltecloli 78.55, Temiaab 
l 1.78 Uraclır. 

isteklilerin 217 /936 gtintl uat 
GIKla temiaatlariyle f OfAda 
laluaarlar idaruine ve ... t lSte 
bqmildllrlllğiimiize airamaları. 

23-27 1752 (1292) 

DOKTOR 

Hulôsi Erel 
Sinir hastalıkları 

Mütehassısı 
Pazardan mada her glin 

Dçten sonra ikinci Beyler 
sokağında 81 numaralı mua-
1mehanesinde haatalaruu 
kabal eder. ( 3436) 

lzmlr SlclU Ticaret 
lle1DUrlult11ıd•: 

(Edirue prap ve konyak ve 
Çamapr .odam fabrikuı • Edir
neli Sezai Esmin} ticaret aava· 
aile lzmirde Alaucakta Akde
niz t0kapda 24 numarada 
prap, koapk ve ıoda ticare
tiai yapan Edirneli Sezai Et· 
miain itba ticaret aavana tiea· 
ret bn•• lllklmleriae ..... 
9İcilia 17f1/ ............. b,t 
ve telcil edildili ilAn o .... . 

(1325) 

.ANT .AL Y .A. 
Nakliyatı Umumiye Şirketi 

lzmir Şubesi 

Büyük Kardiçah han altında Numara 6 
TEIEfoa - 3560 Telef • !NTANBA~ 

Deniz, Kara, Meaajeri, nakliyata gtlmrOk ithalit ve 

ihracat konıiayon itleri yapar 
Tlrki1eaia bilumum ~n ve iataayoalannda ıube ve 
acenteleri bulunan senit teıkilitla bir kW'UIDdur 

12-26 1223) 

BAYANLAR 
Hususi 

Güneş 
Gözlükleri 

VE 
Bilumum Fenni 

Gözlük için 

Eczacı başı S. Ferit 

ŞiFA 
Eczanesi 

IÇiN 

kıymetİllİD ytlzde 75 fİDİ bal

ınadtiı takdirde ikinci arbr
ına11 bir temmuz 956 çarşamba 
gtlni ayni yerde ve ayni aaatte 
yapılacaiındaa taliplerin ma
hallinde memuruna müracaat
l11rı ilin olunur. 1871 (1326} 

laaklmacla hiç bir taabblde si- Sıhhat 
rifilmez. ) 

N. V. W. F. Huri Van Der ve 
z.. & Co. 1 

Birinci Kordon Telefon No. ( güzellik 
2007 • 2008 Sağlam ve 

lzmirliler lstanbulda nerede buluşurlar 

Beyo vluoda Bristol otelinde 

Sirkecid:.Osmaniyeotelinde 

Her iki o~.Jin m6ateciri Tllrlderden en eski otelci 
olan ve herkese kencliliai seftliren bay omer Ult
Bdlr. Bay O.. Lltfi bmir Askeri otelilria miles
.Wdir. Kırk bir aenelik tec:rlbeli idanMi laerk• 
bilir. latubalda lıer ild otelde koaaldıyacaklar kendi 
e•leriadeld rahatı balacaklardır. 

Batlla ba fnka1Ade61dere ilbet• fiatlar 
mltlait ucuıdm 

güzel 
Dişlerle 

Sağlam ve gü
zel dişler de 

Ra~yolin 
ile temin edilir 

Dişlerinize çok dikkat ediniz 
Bazen en liatat doktorlaran bile sebeb ve menıeini 
balamadıklan bir laaatahfm, dit iltihabından ileri 
geldiği pek çok tecıllbelerle anlqdmıfbr. 

Günde iki defa dişlerinizi fırçalıyarak ve daima 

BADTOLIN 
lmllanarak dillerinizi ~ blinizin 

l 

' 

... 

elm ,.U1Ulc •rblc bir Hlfet delfldlr, Zire..,... bblU kıpa o• PERt.0-
0ENT dlf Macunu bu lcllteti orı.ct. 
.......... t .... 

PERLODENT eot ıeWll ~ otbi. 
•elul•uzu da Hrinletir 

TURAN Falwikalan mamalahdır. AJDI zamaacla Turan 
tuvalet sabanlanm, trq sabunu Ye kremi ile gilzellik krem
lerini kullanınız. Her yerde sahlmaktadır. Y almz toptan sa· 

btlar için lzmirde Sallhağa hanında umum acentelik Nefi 
Naci ve J. C. Hemsi'ye müracaat ediniz. 

Posta Kut. aa• Telefon•••• 

, 

5 dokik.Q fvve/ .. 

1 Bir Oıioin almadan 'vv'ı 

1 
lıbrabm ve ağnnın en ıid
detlisiai en kolay, en ça
buk ve en ucuz seçinae
Dia çarai bir bte GRiPiN 
almakbr. Micle,t bozmaz, 
bi>brekleri ve kalbi yormaz Aldıkf 4" bg dakiluı soma 

Ucuz - Tesirli - Zararsız 

GBIPI:§ 

Fenni 
• 

ECZAIESI 

HİLiL ECZANESİ 

HER NEVi FENNi 811ZL0K 
Albo, nikel, yal, elektroviz, selloloit bu basa her tirli çer

çevelerle paatoıkopik, lilbadirlik, 8iferik, iki mihralda, maktu 
veya yakmdan her tirli glılllder, taJJUe ve tofir gklüklerile 
sbet ve toz g&zllkleri, ile blttln opkltmia bitin icabab. Gk 
hekimleri için muayene kutulan, allt ve ede•at depon 

TOPTAN we PERAK•N-.haı.~~· 



YENi A811t .., HaZtran •••• 

• 

1 
Konseyin ilk ·celsesi derin sükiinet geçti 

Polonya ze aldırdı 
Habeş imparatoru ve kumandanları Cenevrede halk 
tarafından büyük bir tevecüh ve sempatile karşılandı 

r 
Londra 26 (Ô.R) - Habeş 

imparatoru Haile Selasiyenin 
Ccnevreye hareketi, Habeşistan 
lehinde tezahürlere vesile ol
muştur. Erkenden Viktorya 
gan etrafanda toplanmış olan 
yüzlerce kiti "Yaşasın Habeşis
tan! Yolu açık olsun impara
toruu!" diye batırarak Necaşiyi 
ıelimlamıtlardır. Bu nümayişten 
pek mütehassis olon imparator 
bir çok defa eğilmek suretiyle 
teşekkür etmiştir. imparator · 
kendisine aynlan kompartı

mana geçerken kızını ve iki 
ojlanu tefkatla kucaklamıı 
Ye maiyeti erkanına •eda et
mittir. Gazetecilere 80ll siz 
olarak: 

KonMYin gıçen top/anlıs111a ail bir intiba /la/yan eıkanıharbiye iltinci ırisi orduyu siyah gömleklilrri teftiş edivor 

• Ceneneye emniyetle git
tiğimi ifadeden bqka 16yliye
cek birfeyim yoktur. Ba aeya
laat benim için bir &mid se
yahabdır 1 ,, 

Demittir. NeCBfİ Cenevrede 
ı.pii cleleıruyonile aJDİ otelde 
Wmuıcakbr. 

EMRiVAKi KABUL 
EDiLMEMiŞ 

Loadra, 26 (0.R) - Habeı 
elçiliği Cenevreye hareketle-

gini bildirerek kOçük milletle
rin emniyeti ve sulhun muha
fazaıı için bunun biricik temi-

nat olduğunu ilive eylemiıtir. 

ITIMAD REYi 
Pari,, 26 (Ô.R) - Yvon 

Delbosun Cenevreye hareke
tinden bir iki saat evvel, ayin 
mecliai hik6metin harici Iİya
aetine 58 mabalif ve 40 mtla
tenkif reye karşı 182 rey ile 
itimadmı bildirmiıtir. 

lngüiz dış baltanı Ed~n 

riDden Cince Necati iJe Eden J ESAS KABUL EDiLDi 
arasında yapılan miiJikat hak- Cenevre, 26 (Ô.R)- Aıam-
kmda fU tafsilitı vermektedir: bJe içtimaı daha az gergin bir 

laıiliz c:lafitleri bakam lngi- ba•ada olacaktır. Zecri tedbir-
• lalklmetinin Milletler Ce- )erin kalchnlmaaı ea11 kabul -,eti pakbna udak kalaca- edilmittir. AJni •uretle ilhakm 
p, Habeıistan'daki emri- edilmemesi için de mutabakat 
nkü laiçbir euretle kabul vard1r. Bazı delegeler meıe-

etmek niyetinde olmadığım ve leyi bir hukukçul1ar komitesine 
Necaıinin Habet imparatorlu· havale etmek fikrindedirler. 
jmlu tanımağa dev•m edece- Bu komite gelecek Eylülde 
jini temin etmiı, fakat zecri raporunu verecektir. 
tedbirlerin mubafaza•ıada mar ZIY AFET 
edilmiyeceğini de gizlememiı- Cenene, 26 (Ô.R) - Eden 
tir. pazar akıamı İçİA Blum ve 

Necati zecri tedbirlerin ilgası DeJbcıu ziyafete davet etmiıtır. 
kuanndan dolayı hayal inki· NECAŞI CENEVREDE 
unna bildirmiş, ve Milletler Cenevre 26 (Ô.R) - Eden 
cemiyeti nezdinde bu karan ve Delbosun j?eJdikleri aynı 
fiddetle protesto etmek niye· trende Necaıi ile oğlu, Prens 
tinde olduğunu ve MiJJetler Kassa ve Habeı kumandanla· 

· ,.a~tancl. mevcut bütün rınclan bazıları bulunmakta idi. 
iltiıe~ ...., Habef .... ...., __ l!• 

veccübJe karplamııtar. Habet kere yolunu t6ylece tasrih edi-
delegaıyonunun baıı azalan yor: 
Milletler cemiyeti umumi sek- "Habeıistanın ltalyaya ilhakı 
reteri Avenolu ziyaret etmit· meselesi Milletler cemiyetinin 
lerdir. Fakat imparator beraber ne konaeyi, ne asambleıi tara-
değildi.Delegelere niy~tleri bak fından tetkik edilmiyecek ve-
kında izahat vermiıti. lmpua- ya 10nraya ablacaktır. 
tor Aıamble ictimaına bizzat .. ikinci meaele, yani zecri 
iftirik etmiyecektir. tedbirlerin kaldınlması iıi ise 

Asamble mlizakerelerine ri- konıeyden asambleye, asam-
yaaet edeceği tahmin edilen bleden irtibat komiteaiae, irti-
Yunan delegesi Politis aabah bat 1'omitesinden de on sekiz-
imparatorla görüşmüştür. ler komituine lıaYale edilecek-

MOLAKA TLAR tir. lngiltere bu son komitenin 
Cenene, 26 (Ô.R) - Eden buıGnlerde toplanması için li-

Abah umumi sekreter Avenol zım gelen teıebblla& yapacak· 
ile g&Gtmllf, öğleden sonra br. Fakat zecri tedbirlerin 
Cenevre ltalyan daimi dele- terkedilmcsi için Londra ho-
gasyonu umumi ıekreterini ka- kameti dojrudan doğruya 
bul etmitlir. bir teıebbOıe girifmiyecek, 

Konaey haricinde delegelerin fakat bütün Milletler cemiyeti 
m61lkatlan asamble içtimaını azasını bu meıele üzeri.ode 
hazırlamağa tahsis edilmiıtir. noktai nazannı delegesi vası-

tasile bildiımeğe davet ede-
Cemiyet paktımn tadili yoluna cektir. 
gidilmiyecektir, zira her mad- "Tabouiı zecri tedbirlerin 
denin tadili için ittifak liznn- kaldınlması mes'uliyetini kendi 
dır. Bazı maddelerin tefsirile izerine almamak için lngilte-
iktifa ed Jnıesi daha muhte- renin Cenevrede mütereddit 
meldir. ve çekingen bir manevra ya-

y APILACAK iŞLER pacağını tahmin etmektedir." 
Paris, 26 (Ô.R) - "Oeuvre" FRANSIZ·INGILIZ 

gazetesinin dip!omatik muha- NAZIRLARI 
biri Bn. Gene•ieve Tabuis Ce· Padı, 26 (Ô.R) - Dün ak-
nevrede takip edilecek müza- ıam Cenevreye hareketlerin-

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ..... . 
Ruzvelt 

Demokrat nam
zedi olacak 

Konvanalronda intihap 
uaullerl dellfll 

Filadelfiya, 26 (Ô.R) - De
mokrat partisi konvansiyonunun 
llçlacl gtlnl mahalli saatle 
19.55 de baılamııtır. Mllntelaip
leri tamamiyle demokrat o!an 
devletler delegelt:rioin ıiddetli J 
mukavemetine rağmen Oçte iki 
ekıeriyet kaidesi ilga edil
mittir. 

Senelerdenberi cari olan bu 
kaideye gire, herhangi bir 
ıabaın demokrat partisi namına 
cumurbaıkanhğına veya baıkan 
vekilliğine namzed gösterilmeai 
için konvansiyonda üçte iki 
ekseriyet kazanması şarttı. Bu 
kaide, demokrat müntehip
lerin kesif olarak bulunduldan 
devletler mOmeaıillerine anu· 
lanaa kab.I etU."•ek ;-"'•",.,, 

R.uzvt/Jin 1akibi J«püb/ilıen Landon 
yeriyordu. Parti baıkanlanaın 
ısrariyle timdi bu uaal terk 
edilmiıtir. Bu nbeble de de· 
mokrat partiıinin cumurbaıkan 
namzedi ıadece ekıeriyetle 
intibab edilecektir ki, Ruzveltin 
bu ekseriyeti kolayca temin 

edeceğinden de tiphe olun
mamaktadır. ......... -. 

Grevciler 
Pari• 26 (Ö.R)- Biitihı Frn

sada t66,652 •• Sea YilAyetin
••~ ,1.- ......... - ....... t L ... '-·..a. .. 

den önce Eden ve Delbos Pa
riıte göpnilılerdir. Filhakika 
lngiliz bakanının Pariıe gelir 
gelmez indiği lngiliz sefaret
hanesinde bir ziyafet verilmiı 
ve buna Fransız baıbakanı 
Blum ile dııiıleri bakanı Yvon 
Delboı da çağnlmıtlardı. Bu 
ziyafet Fransız bqbakaru ve 
dıfişleri bakanının Foraynofiı 
baıkanile ilk defa olarak te
masa girmelerine vesile ol
muttur. MtHlkat neticesinde 
ıu resmi teblig netredilmiıtir: 

.. Baıbakan Leon Blum ve 
dııiıleri bakanı Yvon Delbos 
bu akpm lngiliz sefarethane-
sinde lngiltere .dııitleri bakanı 

fırsabnı bulmuı ve bu mOza
kerelerin Cenevrede mizake
re edilecek meaelelerin dııına 
taıtığını kaydetmittir. 

BiT ARAFLARIN GÔR0Ş0 
Fransız mahafilinde ba gl

rü1111eden ileri gelen intibalar 
daha az mOaait değildir. Bu 
sebeple Cenene m&zakereleri, 
mes'ut inkiıaflara müait bir 
hava içinde açılmaktadır. diğer 
taraftan bitaraf devletler ha· 
riciye bakanları ve mDmessil• 
)erinin içtimalan da cesaret 
verici mahiyettedir. 

Bunlann arasında yapıla• 
fikir teatiıinden elde edi· 

Neraşi 

Ecleale mGIAkat · etmiılerdir. len neticeye aı6re bu devlet• 
Bu g6r0tme neticesinde, Ce- lerden hiç biri Milletler ceml-
neYrede g6r6f&lecek batbca yeti paktının derin bir tekilde 
meseleler &zerinde lngiliz •e tadilini teklife mlltemayil de-
Franaıı b8k6metlerinin gklf ifldir. Bitaraf deYletler, Fru· 
uygunlatu memnuniyetle mü· sanın iıtediği gibi, Milletler 
phede edilmittir. " cemiyeti pakbnın maddeleriai 

KONSEY AÇILDI liyikile tefair etmeji tercila 
Cennre 26 ( Ô.R ) - Ce- etmektedirler. Zira bu ..a, 

nevre. yeniden ~ynelmilel ~- misakın tadili yolu kadar ya-
yuetin merkeıı olmuttar. Mil- vaı ve fDpheli detildir. 
letler cemiyeti konaeyi öğleden LEHIST AN ZECRi 
aonra Edenin baıkanhğı altında TEDBiRLERi KALDIRDI 
açılmıtbr. Cenevre, 26 (Ô.R) - Mil-

Eden ve Delbos Cenevreye Jetler cemiyeti konseyi saat 
bu ~ba~ vanm1lardır. Fransız on yedide Edenin baıkanhit 
cht ıçlen bakam ubah Yugoı- altında toplanmıehr. 
Jayyanm Milletler cemiyeti mti- Uk l k • ı L h" t . . . o ara ıvz a an e ıs an 
meuıh Punç, Romanya dit it- dıı itleri bakanı Beck mem-
Jeri bakam Tit&leako, Sovyet leketinin kendi hesabı~a zecri 
Rusya dıt itleri halk komiHri tedbirlerio tatbikini bıralcmağa 
Litvinof ile g6r6tmütttir. karar Yerdijini konsey baıka· 

Eden lngiliz mehafilile te- nına bildirmİf, ltalyan - Habef 
muında Pariıte Franıız blik6· ihtillfından çıkan meselelerin 
met baıkanı ve dıı itleri ba- esası üzerinde İle ileride ıl-
bnile yapbiı ılıllfmelerin bl· ritflerİllİ bildirmek kere U.ti• 
...~ ,. .... tw.hrfltfnJ kaydetmek ru lra,da raplllfbr. 


